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Θα μας βρείτε στην καρδιά της Αθήνας,
Πανεπιστημίου 57 και Μπενάκη γωνία,
απέναντι από το ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ”
στον 1ο όροφο!
SMILE ACADIMOS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57
10564 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 37 38 000
FAX 210 32 38 173
info@smileacadimos.gr
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601

Το πιο πολύτιμο μυστικό για ένα
όμορφο ταξίδι κρύβεται στο χαμόγελο
Smile λοιπόν ...και έφυγες!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Πακέτα διακοπών στην Ελλάδα • Οργανωμένες εκδρομές Ελλάδας
και Εξωτερικού • Ατομικά ταξίδια • Αεροπορικά & Ακτοπλοϊκά
Εισιτήρια • Γαμήλια Ταξίδια • Επαγγελματικά Ταξίδια • Κρουαζιέρες
• Σχολικές Εκδρομές • Ταξίδια συλλόγων
...και ό,τι άλλο μπορεί να γεμίσει τις
διακοπές σας με χαμόγελα!

www.smileacadimos.gr

Ταξίδια με ασφάλεια!
Οι εκδρομές της Smile Acadimos ταξιδεύουν
αποκλειστικά με πούλμαν της Panolympia!
Από τις λίγες εταιρείες στην Ευρώπη με
πιστοποίηση ISO 39001:2012 για το αυστηρό
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που
εφαρμόζει από την TUV Hellas (TUV Nord)
Γι αυτό μαζί μας έχεις έναν ακόμα λόγο
να ταξιδεύεις με χαμόγελο!

Τρόποι πληρωμών
Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατάθεσης, με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με απευθείας
πληρωμή στα γραφεία μας. Κατά την κράτησή σας
απαιτείται προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού
της κράτησης εντός 2 εργάσιμων ημερών και εξόφληση το αργότερο έως και μία εβδομάδα πριν την έναρξη
του ταξιδιού ή της προσφερόμενης υπηρεσίας.
Για εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών ή γενικότερα κρατήσεις που διέπονται από ειδικούς όρους
ακυρώσεων, παρακαλούμε να ενημερώνεστε από
τους εκπροσώπους του γραφείου μας.

Δυνατότητα άτοκων δόσεων
με την πιστωτική σας κάρτα!
Αριθμοί λογαριασμών για καταθέσεις:
EUROBANK: 0026.0072.70.0200466388
IBAN: GR6302600720000700200466388
ΕΘΝΙΚΗ: 040/002959-90
IBAN: GR0401100400000004000295990
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY: SMILE ACADIMOS ΙΚΕ

Για την καλυτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε να συμπληρώνετε ως αιτιολογία κατάθεσης το όνομα που δηλώσατε κατά την κράτηση σας. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:
1) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Τ.Κ.
2) Σε ποια εκδρομή συμμετέχετε
3) Ποσόν προκαταβολής ή εξόφλησης που καταθέσατε
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΑΣ.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η φύση πανηγυρίζει τον ερχομό της άνοιξης!
Τα ολόφρεσκα λουλούδια μέσα στην καταπράσινη «αγκαλιά»
προσθέτουν χρώμα στις αναμνηστικές φωτογραφίες μας…
Η μέρα μεγαλώνει και η καταγάλανη θάλασσα αρχίζει πάλι
να μας προσκαλεί!
Ανάσταση και Πάσχα συμπληρώνουν φέτος ιδανικά τη γιορτινή
ατμόσφαιρα, στην ωραιότερη εποχή του χρόνου!
Ας ταξιδέψουμε, κοντά ή μακριά, δεν έχει σημασία, με μήνυμα
χαρμόσυνο και, για σφραγίδα, το πιο πλατύ χαμόγελό μας!
Το σύνθημά μας είναι:
Smile και έφυγες!

Καλό Πάσχα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνιο
Apollonion Resort & Spa
Best Western Zante Park
Century Resort		
Esperides Resort
Grecotel Daphnila Bay
Grecotel Eva Palace
Ionian Blue		
Klelia Beach Hotel

Κεφαλονιά
Ζάκυνθος
Κέρκυρα
Λευκάδα
Κέρκυρα
Κέρκυρα
Λευκάδα
Ζάκυνθος

Ιόνιο
Ζάκυνθος
Κέρκυρα
Κεφαλονιά
Λευκάδα

Εύβοια
Grand Bleu Sea Resort
Negroponte Resort
Palmariva Beach
Thermae Sylla Spa Hotel

Ερέτρια		
Ερέτρια		
Ερέτρια
Αιδηψός

21
76
22-23
76

Κοντά στην Αθήνα
Aquamarina		
Club Casino Loutraki
Eden Beach Hotel
Golden Coast		
Mare Nostrum Club Hotel
Pappas Hotel		
Poseidon Resort

Μάτι Αττικής
Λουτράκι
Ανάβυσσος
Μαραθώνας
Βραυρώνα
Λουτράκι
Λουτράκι

36
35
38, 39
36
36
20
18-19

Πελοπόννησος
Alas Resort & Spa
Arion Hotel 		
Eden Beach Plaka
Elite City Resort		
Ermioni Club		
Grecotel Filoxenia
Long Beach 		
Messina Resort		
Nautica Bay		
Olympia Golden Beach
Porto Rio		
Costa Navarino		

Μονεμβασιά
Ξυλόκαστρο
Δρέπανο
Καλαμάτα
Ερμιόνη
Καλαμάτα
Αίγιο
Κυπαρισσία
Πόρτο Χέλι
Κυλλήνη
Ρίο
Πύλος

76
37
28
32
26-27
34
35
33
30
34
24-25
31

Ήπειρος
Grand Serai Hotel
Regina Mare		

Ιωάννινα
Πέρδικα

46
16

Μακεδονία & Θράκη
Astir Egnatia		
Mediterranean Princess
Porto Carras Sithonia
Porto Palace		
Poseidon Palace
Sani Beach Hotel
Sani Beach Club		

Αλεξανδρούπολη
Κατερίνη
Χαλκιδική
Θεσσαλονίκη
Λεπτοκαρυά
Χαλκιδική
Χαλκιδική

57
45
54
51
44
52
52

Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία
Asklipios Resort & Spa
Domotel Anemolia Resort
Galini Wellness Spa
Grecotel Larissa Imperial
Hellas Country Club
Divani Meteora Hotel
Montana Hotel & Spa

Πλατύστομο
Αράχωβα
Φθιώτιδα
Λάρισα
Καρπενήσι
Καλαμπάκα
Καρπενήσι

43
40
41
71
49
47
49

Νησιά Αιγαίου
Aeolos Bay		
Andromeda Villas
Dolphin Bay		
Giannoulaki Hotel
Nefeli Hotel 		
San Marco Hotel
Skiathos Palace		
Skiros Palace		
Splendour Resort
TheMitsis Ramira Beach
Tinos Beach		

Τήνος
Σαντορίνη
Σύρος
Μύκονος
Σκύρος
Μύκονος
Σκιάθος		
Σκύρος
Σαντορίνη
Κως
Τήνος

60
64
65
66
62
66
67
60
64
76
60

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
13
10
76
14
8
6
15
12

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

11, 12
7, 9, 70
13
15

Πελοπόννησος
Καλαμάτα - Πύλος - Καρδαμύλη
Ναύπλιο - Επίδαυρος - Βυτίνα - Δημητσάνα
Ναύπλιο -Πόρτο Χέλι - Σπέτσες
Νεάπολη - Κύθηρα - Ελαφόνησσος
Πανοραμικός Γύρος Κυθήρων
Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα
Σπέτσες - Ύδρα - Μέθανα
Τρίκαλα Κορινθίας - Ξυλόκαστρο - Χωριά Ζήρειας
Χωριά Ζήρειας - Φαράγγι Βουραϊκού-Καλάβρυτα

32
29
30
69
69
33
27
37
25

Ήπειρος
Γιάννενα - Βοβούσα - Ζαγοροχώρια
Παξοί - Σύβοτα Πέρδικα
Παξοί - Άγιοι Σαράντα - Πάργα

46
16
17

Μακεδονία
Βάλια Κάλντα - Βασιλίτσα - Γρεβενά
Γρεβενά - Καλαμπάκα
Θεσσαλονίκη- Λίμνη Κερκίνη - Βεργίνα
Αλεξανδρούπολη- Αδριανούπολη
Καβάλα - Θάσος - Ξάνθη
Καϊμακτσαλάν - Άγιος Αθανάσιος - Λουτρά Πόζαρ
Καστοριά - Πρέσπες Νυμφαίο
Θρακικά Τέμπη - Πομακοχώρια
Θράκη - Αλεξανδρούπολη - Αδριανούπολη
Όλυμπος - Βέροια - Νάουσα
Όλυμπος - Παλαιός Παντελεήμονας
Σέρρες - Σπήλαιο Κιλκίς - Λίμνη Κερκίνη
Χαλκιδική -Άγιο Όρος
Χαλικιδική - Χολομώντας

72
72
51
57
70
50
73
73
56
44
45
50
53
55

Μακεδονία
Αράχωβα - Δελφοί - Τριζόνια
Βόλος - Χωριά Πηλίου - Μουτζούρης
Καλαμπάκα - Χωριά Κόζιακα - Μέτσοβο
Καρπενήσι - Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Κορυσχάδες
Λάρισα - Ελασσόνα - Κοζάνη - Μεταξοχώρια
Λίμνη Πλαστήρα - Καρδίτσα - Ελάτη - Πύλη
Λιχαδονήσια - Πλατύστομο - Καρπενήσι

40
42
47
48
71
71
43

Πάσχα στο Αιγαίο
Αίγινα
Άνδρος
Κρήτη
Πάρος
Πάτμος
Σαντορίνη
Σκιάθος
Σκόπελος
Σκύρος
Σύρος
Τήνος

68
61
59
63
58
64
67
68
62
65
60

Μονοήμερες εκδρομές			

74

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Τιρόλο - Βαυαρία - Μονάχο
Σαρδηνία - Κορσική
Τοσκάνη - Τσινκουε Τέρε
Κοστιέρα Αμαλφιτάνα
Κυανή ακτή - Προβηγκία
Σερβία
Βυζαντινή Οχρίδα
Βουκουρέστι
Μεγάλος γύρος Ρουμανίας
Βουλγαρία
Πανόραμα Βουλγαρίας - Μαύρη Θάλασσα
Μπενελούξ - Κάτω Χώρες

1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το
ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες
3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 11,99) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε πρόσθετη κλίνη
εκτός εξαιρέσεων
4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από
το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.

78
82
83
85
87
89
90
90
91
93
93
101

Βαλκανία-Ανατολική Ευρώπη
Βελιγράδι
Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη - Καππαδοκία
Πόντος
Γεωργία - Αρμενία
Ουκρανία
Ρωσία

89
92
92
92
94
94
95

Κεντρική Ευρώπη
Μόναχο - Βαυαρία - Τιρόλο
Πάσχα στη Βιέννη
Βαρσοβία - Κρακοβία
Κροατία - Βοσνία
Παν. Κροατίας - Λίμνες Πλιτβιτσε
Τα «Μαργαριτάρια» της Αδριατικής
Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη
Άνοιξη στα «Στολίδια» του Δούναβη
Βουδαπέστη
Μέλανας δρυμός - Χωριά Αλσατίας

79
80
81
88
88
88
102
102
103
103
105

Βόρεια Ευρώπη
Σκανδιναβία & Νορβηγικά Φιορδ
Χώρες Βαλτικής
Λονδίνο
Γύρος Σκωτίας
Παρίσι
Παρίσι - Κάστρα Λίγηρα
Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη
Άμστερνταμ
Μπενελούξ
Ελβετία με «γεύσεις σοκολάτας»
Παν. Ελβετίας - Αλπικό τρένο

96
97
98
98
99
99
100
100
101
104
104

Μεσόγειος
Γύρος Σικελίας - Μεγάλη Ελλάδα
Παν. Σικελίας - Ελληνόφωνα Χωριά Καλαβρίας
Μάλτα
Κοστιέρα Αμαλφιτάνα
Βενετία - Μιλάνο
Κλασικός Γύρος Ιταλίας
Ρώμη
Γαλλοιταλική Ριβιέρα - Προβηγκία
Κύπρος
Βαρκελώνη
Μαδρίτη
Γύρος Ανδαλουσίας
Λισαβώνα
Πανόραμα Πορτογαλίας
Γύρος Ισπανίας

84
84
84
85
86
86
86
87
105
106
106
106
107
107
107

Αμερική
Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη - δυτικές ΗΠΑ
Ανατολικές Ηπα - Καναδάς
Νέα Υόρκη - Ουάσιγκτον
Κούβα
Μεξικό Σίτυ - Ακαπούλκο
Βραζιλία - Αργεντινή

109
108
108
108
108
110
110

Ασία
Χρυσό Τρίγωνο Ινδίας
Κλασική Κίνα
Παν. Βιετνάμ - Καμπότζη
Περσία

110
110
110
110

Μέση Ανατολή
Ντουμπάϊ - Άμπου Ντάμπι

111

Εξωτικοί προορισμοί
Κρουαζιέρε
Golden Age

112
113-115
116

5. Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες
Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να
επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο.
6. Early Booking σε οδικές έως 30/11 & αεροπορικές εκδρομές έως 25/11 και πληρωμή μετρητοίς (εκτός
αυτών που αναφέρονται σε κάθε εκδρομή)
7. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out.
8. Τα μακρινά ταξίδια (Ασία & Νότια Αμερική) δεν ακυρώνονται αλλά πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή
10 ατόμων με αντίστοιχη επιβάρυνση.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3

ΣΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ!

Πάσχα στην Ελλάδα

Ξενοδοχεία • Οδικές εκδρομές • Ημερήσιες εκδρομές
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Smile και φύγαμε Κέρκυρα!
Στο φετινό σας προορισμό μπορεί να βρείτε αυτό που χρόνια αναζητούσατε για τις
Πασχαλινές διακοπές σας: έναν τόπο με ιστορία σε κάθε του γωνιά και κάτω από
κάθε του καμάρα, πολιτισμό με Δυτικές επιρροές από το παρελθόν, εντυπωσιακή
αρχιτεκτονική που συναρπάζει βήμα με το βήμα, ευχάριστο κλίμα και υπέροχη φύση,
καταγάλανη και ολοκάθαρη θάλασσα.
Η Κέρκυρα, μια νήσος προικισμένη από φύση και ζωή, σας περιμένει
σαν φιλόξενη αγκαλιά στο Ιόνιο, στην «πύλη» της γειτονικής Αδριατικής,
να σας προσφέρει ό,τι καλύτερο σε ευκαιρίες για χαλάρωση, ξεκούραση,
γνωριμία με τη φύση και το υδάτινο στοιχείο, πολιτιστικό πλούτο - κι όλα
αυτά σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει πώς να χειριστεί αποτελεσματικά το
διεθνή τουρισμό.
Φέτος, ιδιαίτερα, Πάσχα και άνοιξη γιορτάζονται μαζί και η Κέρκυρα έχει
και για τα δύο κάτι ξεχωριστό να σας προσφέρει. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι Κερκυραίοι τηρούν τα τοπικά έθιμα και κάνουν εντατικές προετοιμασίες και αγορές για την αποκορύφωση των εορτών, την Ανάσταση
και το Πάσχα. Τους δρόμους και τα καντούνια πλημμυρίζουν μελωδικές
πολυφωνικές ψαλμωδίες, που αναβιώνουν το Θείο Δράμα και δημιουργούν ατμόσφαιρα κατάνυξης.
Αξίζει να αποκτήσετε την εμπειρία των πλέον χαρακτηριστικών εθίμων,
όπως είναι το σπάσιμο των κανατιών, μετά την πρώτη Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο, το έθιμο της Μαστέλας, η Καθολική και έπειτα η Ορθόδοξη
Ανάσταση, με τυμπανοκρουσίες, βεγγαλικά και πυροτεχνήματα.

Την καλύτερη και πιο ξεχωριστή διαμονή για απολαυστικές
διακοπές στην Κέρκυρα θα σας
προσφέρουν το Eva Palace και
το Daphnila Bay Thalasso,
δύο ξενοδοχεία με την εγγύηση
ποιότητας της Grecotel, που μαζί
απαρτίζουν την αποκλειστική φετινή Πασχαλινή μας πρόταση.

ΠΑΜΕ
ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ
ΚΑΝΑΤΙΑ!
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EARLY
BOOKING

Μ. ΠΕΜΠΤΗ & Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Καλως ήρθατε στο Grecotel Eva Palace!
Ποτό καλοσωρίσματος κατά την άφιξη σας.
Στο δωμάτιο θα σας περιμένει φιάλη κρασί
και φρέσκα φρούτα! Δείπνο σε μπουφέ με
νηστίσιμες και μη επιλογές.

ΚΟΜΜΕΝΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Η πιο συγκλονιστική θέα της Κέρκυρας!

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Λαμπάδες για όλους στον χώρο της υποδοχής. Μετά την Ανάσταση 00:30 απολαύστε
το Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά και μεγάλη ποικιλία
ορεκτικών (μέρος της ημιδιατροφής).

GRECOTEL EVA PALACE
Υπέροχα ρομαντικό, με συγκλονιστική θέα στο Ιόνιο. Απ’ τη μία η πόλη της Κέρκυρας, με
τον έντονα Βενετσιάνικο χαρακτήρα, και από την άλλη οι καταπράσινοι ελαιώνες και τα
κυπαρίσσια του κόλπου της Δασσιάς. Στην «καρδιά» ενός μυρωδάτου, εξωτικού κήπου,
αυτό το ειδυλλιακό resort είναι μια «ιδιωτική Εδέμ», που θα μετατρέψει τις Πασχαλινές σας
διακοπές σε μια ευχάριστη ανάμνηση…
Το εντυπωσιακό Eva Palace δεσπόζει στη
κοσμοπολίτικη χερσόνησο του Κομμένου,
με πανοραμική θέα στο Ιόνιο και στην
ονειρική πόλη της Κέρκυρας, από την
οποία απέχει μόλις 10χλμ.
Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας προσφέρονται ατμοσφαιρικά δωμάτια με θέα θάλασσα, κρεβάτια με ουρανό & μπάνια «ντυμένα» με
γυαλί, σε τύπους Standard και Panoramic.
Όλα είναι άνετα και αποπνέουν μια αίσθηση εκλεπτυσμένης πολυτέλειας, διακοσμημένα με λευκά ξύλινα έπιπλα και υφάσματα σε κρεμ και λευκές αποχρώσεις.
Όλα τα καταλύματα είναι λουσμένα στο
φως, με μπαλκόνι, κλιματισμό, σεσουάρ,
δορυφορική TV.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Η Λαμπρή ξεκινάει με παραδοσιακό σούβλισμα αρνιών στους κήπους του ξενοδοχείου, με
ούζο και μεζέδες. Πασχαλινό γεύμα-γλέντι με
ζωντανή μουσική (μέρος της ημιδιατροφής).

και στις εντυπωσιακές πισίνες 1.700 τ.μ
με διάσπαρτους φοίνικες.
Στα εκλεκτά εστιατόρια θα απολαύσετε
γεύματα και δείπνα από διεθνή κουζίνα,
με αριστοκρατική ατμόσφαιρα και πάντα
με συντροφιά την ανεπανάληπτη θέα στο
Ιόνιο…
Η απίθανη «Grecoland» υποδέχεται τους
μικρούς μας φίλους με παιχνίδια και κατασκευές, υπό την επίβλεψη έμπειρου προσωπικού (για παιδιά 3-12 ετών).
Για να συμπληρώσετε τη χαλαρωτική σας
εμπειρία, δεν θα πρέπει να παραλείψετε
μια περιποίηση ή ένα μασάζ στο Elixir
Rooftop Love Spa, με θαυμάσια θέα στο
γαλάζιο του Ιονίου…

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ ΓΙΑ EARLY BOOKING ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 5/4
Διάρκεια

Διατροφή

2κλινο Sv

2κλινο
Panoramic Sv

3ο άτομο

1κλινο Sv

*Suite
(2+2)

29/4

3 νύχτες

ΠΡΩΙΝΟ

€ 199

€ 229

€ 150

€ 325

€ 575

28, 29/4

4 νύχτες

ΠΡΩΙΝΟ

€ 249

€ 269

€ 195

€ 399

€ 689

29/4

3 νύχτες

ΗΜΙΔΙΑΤΟΦΗ

€ 279

€ 299

€ 165

€ 405

€ 695

28, 29/4

4 νύχτες

ΗΜΙΔΙΑΤΟΦΗ

€ 355

€ 375

€ 215

€ 505

€ 849

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 5/4

Εγκαταστάσεις - παροχές

29/4

3 νύχτες

ΠΡΩΙΝΟ

€ 214

€ 234

€ 165

€ 345

€ 645

Χαρείτε πολύτιμες στιγμές με τους αγαπημένους σας στα ρομαντικά, φωτεινά
σαλόνια με πανοραμική θέα στο Ιόνιο,
στην ειδυλλιακή παραλία για χαλάρωση
περιτυλιγμένη από καταπράσινα δέντρα

28, 29/4

4 νύχτες

ΠΡΩΙΝΟ

€ 269

€ 299

€ 210

€ 419

€ 759

29/4

3 νύχτες

ΗΜΙΔΙΑΤΟΦΗ

€ 299

€ 319

€ 180

€ 425

€ 765

28, 29/4

4 νύχτες

ΗΜΙΔΙΑΤΟΦΗ

€ 375

€ 395

€ 230

€ 525

€ 929

Sv: Sea View, Suite: *Τιμή για όλο το κατάλυμα, για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 14 ετών.
1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EARLY
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 05:30

Πάσχα στο Νησί των Φαιάκων
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη - Κανόνι - Μπενίτσες - Ποντικονήσι
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 Grecotel Eva Palace 5*. Δείπνο.
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα Κασσιόπη Πρωινό και αναχώρηση για το
βόρειο τμήμα του νησιού, με επίσκεψη στο
εργαστήρι του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ.
Στη συνέχεια φθάνουμε στην Παλαιοκαστρίτσα, με τη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής,
Ενετικής αρχιτεκτονικής κτίσμα του 18ου
αιώνα. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή προχωρούμε για την Κασσιόπη, όπου θα
έχουμε χρόνο ελεύθερο 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 λειτουργίας του Επιταφίου στη Σπανιάδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες Πρωινό και αναχώρηση
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 εκθέμα-

τα του μουσείου. Μετάβαση στις Μπενίτσες,
που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του νησιού,
για να θαυμάσουμε το Μουσείο Θαλάσσης.
Το βράδυ 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 ακολούθως το
Πασχαλινό γεύμα, με παραδοσιακή μουσική
και χορούς! Το απόγευμα επίσκεψη στο Κανόνι, με το Ποντικονήσι και τη Μονή Βλαχερνών, για να καταλήξουμε στη Σπιανάδα για
βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ για την Ηγουμενίτσα και φθάνοντας εκεί θα ακολουθήσουμε
πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης:

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα

Συνοπτικό 5ημερης με αναχ. 29/4:

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι
Δευτέρα Πάσχα: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Τρίτη: Κέρκυρα - Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ EARLY BOOKING ΕΩΣ 5/4
Αναχ/ση

Διάρκεια

2κλινο Sv

3ο άτομο

1κλινο Sv

1ο παιδί 2-14

29/4

4 μέρες

€ 349

€ 240

€ 489

€ 110

28, 29/4

5 μέρες

€ 439

€ 313

€ 599

€ 125

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 5/4
29/4

4 μέρες

€ 379

€ 270

€ 519

€ 120

28, 29/4

5 μέρες

€ 459

€ 333

€ 619

€ 135

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Eva Palace 5*, στο Κομμένο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο στη θέση
της ημιδιατροφής • Πασχαλινό γεύμα-γλέντι, συνοδεία ζωντανής μουσικής την Κυριακή του Πάσχα στη
θέση της ημιδιατροφής • Ψήσιμο οβελία με ούζο και μεζέδες στους κήπους του ξενοδοχείου • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου
• Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

7

8
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Μ. ΠΕΜΠΤΗ & Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Καλως ήρθατε στο Grecotel Daphnila Bay
Thalasso! Ποτό καλοσωρίσματος κατά την
άφιξη σας. Στο δωμάτιο θα σας περιμένει
πασχαλινό τσουρέκι και λαμπάδες! Δείπνο
σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές.

ΚΟΜΜΕΝΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Χαρούμενη γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς & μεγάλους!
HΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ!
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ • ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ GRECOLAND!

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Μετά την Ανάσταση 00.30 απολαύστε
το Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή
μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά και μεγάλη
ποικιλία ορεκτικών.

Φέτος το Πάσχα μη μένετε στα ίδια… απολαύστε οικογενειακές διακοπές στα ζεστά χρώματα
του Grecotel Daphnila Bay και το διακριτικό service των ανθρώπων της Grecotel, μόλις 10
λεπτά από την πόλη της Κέρκυρας. Μαζί με το Grecotel Eva Palace αποτελούν τη φρέσκια και
αποκλειστική μας πρόταση για Πασχαλινή απόδραση στο «Νησί των Φαιάκων»...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Η Λαμπρή ξεκινάει με παραδοσιακό
σούβλισμα αρνιών στους κήπους του
ξενοδοχείου, με ούζο και μεζέδες. Πασχαλινό
γεύμα-γλέντι με ζωντανή μουσική.

GRECOTEL DAPHNILA BAY

Υπέροχη παραλία, πλούσιοι χορταστικοί
μπουφέδες, δροσερές πισίνες, ευρύχωρα
και άνετα δωμάτια, μοναδικές θαλασσοθεραπείες στο Spa, αμέτρητες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Όλα
αυτά δημιουργούν το απόλυτο σενάριο
για χαρούμενες διακοπές, σ’ ένα από τα
ωραιότερα Ελληνικά νησιά!
Ένα ιδανικό κατάλυμα για οικογενειακές
διακοπές στη ζεστασιά του Ιονίου και της
πανέμορφης Κέρκυρας. Το Daphnila Bay
Thalasso πάνω στην κοσμοπολίτικη χερσόνησο του Κομμένου, μόλις 10χλμ. από
την ονειρική πόλη της Κέρκυρας. Μετά
την ανακαίνιση του 2015, οι χώροι του
ξενοδοχείου και οι διακοσμητικές παρεμβάσεις μπορεί μόνο να σας ενθουσιάσουν!
Φιλοξενία
Το Grecotel Daphnila Bay Thalasso διαθέτει δωμάτια στο κεντρικό κτίριο που φιλοξενούν έως τρία άτομα και μπανγκαλόου
στον κήπο, που διακρίνονται σε Standard
και Οικογενειακά δύο τύπων ανάλογα με
τη χωρητικότητα. Στη βασική τους εκδοχή,

ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μπαλκόνι/βεράντα, πολυτελές μπάνιο, επώνυμα καλλυντικά και σεσουάρ, πετσέτες, τηλέφωνο,
TV, κλιματισμό/θέρμανση, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο. Τα Οικογενειακά δωμάτια
διαθέτουν δύο ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες, που φιλοξενούν έως 4 άτομα.

Αφήστε μας να κάνουμε τις διακοπές των παιδιών σας
να μείνουν αξέχαστες! Απίθανη Grecoland, χαρούμενες
δραστηριότητες, λουλουδόκηποι, φανταστικές πισίνες,
παραλία και πολλές εκπλήξεις! H Grecoland είναι μια
μικρογραφία ενός κερκυραϊκού χωριού, που διαθέτει όλα
όσα επιθυμεί η καρδιά των μικρών μας φίλων. Η έμπειρη
ομάδα προσωπικού προσφέρει στα παιδιά από 3-12
χρονών, διασκεδαστικά παιχνίδια, χαρούμενες δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις & πολλές εκπλήξεις!

Εγκαταστάσεις - παροχές
Στο Daphnila Bay Thalasso έχουν προβλεφθεί όλες οι ανάγκες των φιλοξενούμενων. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου
προσφέρει νόστιμα γεύματα, ενώ υπάρχουν μπαρ για να ξεκινήσετε ή να ολοκληρώσετε τη βραδιά σας με ένα ποτό,
είτε ακόμα να απολαύσετε ένα ρόφημα ή
ένα δροσιστικό κοκτέιλ στη διάρκεια της
ημέρας.
Η διασκέδαση στο νερό συνεχίζεται στις
μεγάλες πισίνες αλλά και στην εσωτερική αλμυρού νερού, που συνδυάζει, αν
το προτιμάτε, την παροχή υπηρεσιών του
Elixir Thalassospa (κατά τους θερινούς
μήνες). Στον χώρο της υποδοχής προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi Internet.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ EARLY BOOKING ΕΩΣ 5/4
Διάρκεια

2κλινο
Mb Gv

3ο άτομο

1κλινο
Mb Gv

2κλινο
Bng/Mb Sv

3ο άτομο

Family
(2+2)*

29/4

3 νύχτες

€ 209

€ 127

€ 325

€ 224

€ 127

€ 505

28, 29/4

4 νύχτες

€ 249

€ 149

€ 415

€ 281

€ 149

€ 650

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ALL INCLUSIVE EARLY BOOKING ΕΩΣ 5/4
29/4

3 νύχτες

-

-

-

€ 269

€ 149

€ 589

28, 29/4

4 νύχτες

-

-

-

€ 341

€ 170

€ 740

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

Μετά τις 5/4 οι τιμές προσαυξάνονται κατά 10%

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +10€ το δωμάτιο τη βραδιά.
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 14 ετών.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 05:30

Πάσχα στο Νησί των Φαιάκων
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη - Κανόνι - Μπενίτσες - Ποντικονήσι
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 Grecotel Eva Palace 5*. Δείπνο.
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα Κασσιόπη Πρωινό και αναχώρηση για το
βόρειο τμήμα του νησιού, με επίσκεψη στο
εργαστήρι του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ.
Στη συνέχεια φθάνουμε στην Παλαιοκαστρίτσα, με τη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής,
Ενετικής αρχιτεκτονικής κτίσμα του 18ου
αιώνα. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή προχωρούμε για την Κασσιόπη, όπου θα
έχουμε χρόνο ελεύθερο 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 λειτουργίας του Επιταφίου στη Σπανιάδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες Πρωινό και αναχώρηση
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 εκθέμα-

τα του μουσείου. Μετάβαση στις Μπενίτσες,
που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του νησιού,
για να θαυμάσουμε το Μουσείο Θαλάσσης.
Το βράδυ 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 ακολούθως το
Πασχαλινό γεύμα, με παραδοσιακή μουσική
και χορούς! Το απόγευμα επίσκεψη στο Κανόνι, με το Ποντικονήσι και τη Μονή Βλαχερνών, για να καταλήξουμε στη Σπιανάδα για
βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ για την Ηγουμενίτσα και φθάνοντας εκεί θα ακολουθήσουμε
πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης:
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα

Συνοπτικό 5ημερης με αναχ. 29/4:

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι
Δευτέρα Πάσχα: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Τρίτη: Κέρκυρα - Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ EARLY BOOKING ΕΩΣ 5/4
Αναχ/ση

Διάρκεια

2κλινο Gv

3ο άτομο

1κλινο

1o παιδί 2-14

29/4

4 μέρες

€ 289

€ 207

€ 409

€ 110

€ 189

28, 29/4

5 μέρες

€ 359

€ 255

€ 499

€ 125

€ 227

2ο παιδί 2-14

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 5/4
29/4

4 μέρες

€ 309

€ 227

€ 429

€ 120

€ 199

28, 29/4

5 μέρες

€ 389

€ 275

€ 529

€ 135

€ 237

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +10€ το δωμάτιο τη βραδιά.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Daphnila Bay 4*, στο Κομμένο • Ημιδιατροφή • Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής • Πασχαλινό γεύμα με οβελία, συνοδεία ζωντανής μουσικής την Κυριακή του Πάσχα στη θέση της
ημιδιατροφής • Ψήσιμο οβελία με ούζο και μεζέδες στους κήπους του ξενοδοχείου • Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EARLY
BOOKING

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Νηστίσιμο βραδινό μπουφέ.

ΠΛΗΡΩΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ
2016

ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
Λαμπάδες και κουλουράκια στα δωμάτια.

BEST WESTERN

Μετά την Ανάσταση θα ακολουθήσει Ανα-

ZANTE PARK

στάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Προμεσημβρινοί μεζέδες με ούζο και κόκ-

Πλήρως ανακαινισμένο το 2016, το Best Western Zante Park είναι ιδανικός προορισμός διακοπών στο «φιόρο του Λεβάντε», που προσφέρει διαμονή υψηλών προδιαγραφών σε καλαίσθητα

Φιλοξενία
Συγκεκριμένα, προσφέρει 140 Διακεκριμένα δωμάτια, Πολυτελείς Σουίτες και Οικογενειακά δωμάτια ιδιαίτερης αισθητικής.
Ξεκινώντας από τη Standard εκδοχή τους,
στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση,
ασύρματο Internet (με χρέωση), ψυγείο ή
μίνι μπαρ, φούρνο μικροκυμάτων & χρηματοκιβώτιο (με χρέωση), τηλέφωνο, ενώ
στο μπάνιο υπάρχει σεσουάρ, τηλέφωνο,
καθώς και μπουρνούζια και παντόφλες
& πετσέτες πισίνας/θαλάσσης (με χρέωση, κατόπιν ζήτησης). Διατίθενται ακόμα
δωμάτια Superior, Deluxe. Οι Σουίτες,
που προσφέρονται σε τύπους Superior,

των αρνιών. Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με
ζωντανή ελληνική μουσική και χορούς.

δωμάτια, εξαιρετικές προσωποποιημένες υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Μοναδική τοποθεσία, επτανησιακή αρχιτεκτονική και ποιότητα Best Western για
έναν ειδυλλιακό προορισμό στο σαγηνευτικό νησί της Ζακύνθου. Θα το βρείτε στον
όμορφο κόλπο του Ιονίου, στην παραλία
του Λαγανά, μόλις 7χλμ. από την πρωτεύουσα και το λιμάνι, αλλά και 5χλμ. από το
αεροδρόμιο.

κινα αυγά κατά τη διάρκεια του ψησίματος

Executive και Deluxe, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οικογενειακά δωμάτια,
καθώς μπορούν να φιλοξενήσουν έως 4
άτομα. Τέλος, τα Οικογενειακά δωμάτια
διαφόρων τύπων προσφέρουν επιπλέον
ξεχωριστό υπνοδωμάτιο για τα παιδιά.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Το ξενοδοχείο διαθέτει εξαιρετικό εστιατόριο όπου οι Μεσογειακές γεύσεις βρίσκουν την καλύτερή τους εκδοχή και υποστηρίζονται από επιλογές κρασιών, ειδικά
του Ζακυνθινού αμπελώνα. Τα φιλόξενα
και ιδιαίτερης αισθητικής μπαρ του ξενοδοχείου προσφέρουν νότες… ευεξίας από
νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το γυμναστήριο, η σάουνα, το Jacuzzi, οι υπηρεσίες περιποίησης σώματος και προσώπου
θα σας χαλαρώσουν ευχάριστα, συμπληρώνοντας το «μενού» της απόλαυσης!
Επιπλέον, στους κοινόχρηστους χώρους
συγκαταλέγεται σαλόνι με μπιλιάρδο &
δορυφορική τηλεόραση, ενώ προσφέρεται
πρόσβαση σε ασύρματο Internet, τραπέζι
πινγκ πονγκ και γήπεδα για αθλοπαιδιές.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ EARLY BOOKING ΕΩΣ 5/4
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2 παιδί 2-12

29/4

3 νύχτες

€ 165

€ 130

€ 245

€ 85

28, 29/4

4 νύχτες

€ 215

€ 165

€ 315

€ 110

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 5/4
29/4

3 νύχτες

€ 185

€ 150

€ 265

€ 95

28, 29/4

4 νύχτες

€ 235

€ 185

€ 335

€ 120

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

Το «άνθος της Ανατολής»
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη Ζάκυνθος Πρωινή αναχώρηση για Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρι-μποτ. με προορισμό τη Ζάκυνθο. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο Best Western Zante Park 4*, στον
Λαγανά. Το απόγευμα μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο. Το βράδυ όσοι έχουν κουράγιο
μπορούν να περιπλανηθούν στους δρόμους
της πόλης για να γνωρίσουν το παλιό έθιμο
«Μαντζιές».
Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού &
Αναστάσιμο δείπνο Πρωινό και αναχώρηση 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
(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 παραδοσιακό ψήσιμο
του οβελία! Προσφορά ούζου και νόστιμο
μεζέδων, συνοδεία παραδοσιακής μουσι-

κής. Το Λαμπριάτικο τραπέζι είναι στρωμένο
με τις πατροπαράδοτες γεύσεις. Το απόγευμα μετάβαση στην πόλη για να παρακολουθήσετε τη Λιτανεία της Παναγίας και να
περπατήσετε στο πανηγύρι. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
Δευτέρα Πάσχα: Πόλη Ζακύνθου Πρωινό και αναχώρηση για την 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. Η πανοραμική
θέα από το λόφο του Στράνη, που ενέπνευσε
τον Διονύσιο Σολωμό να γράψει τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο, αλλά και η Μπόχαλη, με τον
οικισμό γύρω από το Κάστρο, θα σας γοητεύσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Βυζαντινό
Μουσείο και στο Μουσείο Σολωμού. Νωρίς
το απόγευμα πέρασμα στην Κυλλήνη και
επιστροφή στην Αθήνα.
Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πόλη
Δευτέρα Πάσχα: Πόλη Ζακύνθου - Κυλλήνη - Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ EARLY BOOKING ΕΩΣ 5/4
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 239

€ 209

€ 320

€ 105

€ 165

29/4

5 μέρες

€ 295

€ 260

€ 405

€ 120

€ 200

2 παιδί 2-12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 5/4
29/4

4 μέρες

€ 259

€ 229

€ 340

€ 115

€ 175

29/4

5 μέρες

€ 315

€ 280

€ 425

€ 130

€ 210

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Best Western Zante Park 4*, στον Λαγανά Ζακύνθου •
Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Δείπνο την
Κυριακή του Πάσχα, επιπλέον της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Εισιτήρια Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές με το καραβάκι
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

Το «άνθος της Ανατολής»

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη Ζάκυνθος Πρωινή αναχώρηση για Κυλλήνη
και επιβίβαση στο φέρι-μποτ. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο Klelia Beach 4* στο
Καλαμάκι Ζακύνθου. Το απόγευμα μεταφορά
στον Επιτάφιο. Δείπνο. Το βράδυ όσοι έχουν
κουράγιο μπορούν να περιπλανηθούν στους
δρόμους της πόλης για να γνωρίσουν το παλιό
έθιμο «Μαντζιές».
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού &
Αναστάσιμο δείπνο Πρωινό και αναχώρηση
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 (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 παραδοσιακό ψήσιμο
του οβελία! Προσφορά ούζου και νόστιμο
μεζέδων, συνοδεία παραδοσιακής μουσικής.
Το Λαμπριάτικο τραπέζι είναι στρωμένο με τις

πατροπαράδοτες γεύσεις. Το απόγευμα μετάβαση στην πόλη για να παρακολουθήσετε τη
Λιτανεία της Παναγίας και να περπατήσετε στο
πανηγύρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Δευτέρα Πάσχα: Πρωτεύουσα Πρωινό
και αναχώρηση για την 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. Η πανοραμική θέα από το
λόφο του Στράνη, που ενέπνευσε τον Διονύσιο
Σολωμό να γράψει τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο,
αλλά και η Μπόχαλη, με τον οικισμό γύρω
από το Κάστρο, θα σας γοητεύσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα Μετά
το πρωινό επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο
και στο Μουσείο Σολωμού. Νωρίς το απόγευμα πέρασμα στην Κυλλήνη και επιστροφή
στην Αθήνα μέσω Πάτρας.
Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης

ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

KLELIA
BEACH HOTEL
ALL INCLUSIVE ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!
1o ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο στο μαγευτικό Καλαμάκι, στα 90μ. μόλις από την ξακουστή
παραλία, βρίσκεται το ξενοδοχείο Klelia Beach. Η διακριτική πολυτέλεια και εξυπηρέτηση,
σε συνδυασμό με τη φιλική προσέγγιση στη φιλοξενία, εξασφαλίζουν για εσάς ηρεμία και
χαλάρωση κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.
Το Klelia Beach Hotel, ανακαινισμένο ολοκληρωτικά το χειμώνα του 2013, είναι το νέο μέλος της οικογένειας Zante Plaza. Για τη φιλοξενία σας προσφέροντα δωμάτια Οικονομικά,
Superior δίκλινα και οικογενειακά, καθώς και Σουίτες με θέα θάλασσα.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στο εστιατόριο του ξενοδοχείου τα γεύματα παρασκευάζονται με κηπευτικά προϊόντα από την ιδιωτική του φάρμα.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πόλη
Δευτέρα Πάσχα: Περιήγηση στην πόλη της
Ζακύνθου - Κυλλήνη - Αθήνα

✓ Καθημερινά πρωινό, μεσημεριάνο, βραδινό σε πλούσιο μπουφέ
✓ Διάφορα επιλεγμένα σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας (11:00-17:00)
✓ 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

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ALL INCLUSIVE ΠΑΡΟΧΕΣ (18:00-23:00), ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο Eco

2κλινο Sup

3ο άτομο

1κλινο Eco

1ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 235

€ 245

€ 210

€ 305

€ 115

*Fam (2+2)
€ 795

29/4

5 μέρες

€ 275

€ 295

€ 245

€ 370

€ 135

€ 935

*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Klelia Beach 4*, στο Καλαμάκι Ζακύνθου •
Ημιδιατροφή καθημερινά & All Inclusive παροχές από τις 18:00 έως τις 23:00) • Αναστάσιμο δείπνο και
Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Δείπνο την Κυριακή του Πάσχα, επιπλέον της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Εισιτήρια Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου• Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές με το καραβάκι

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ALL INCLUSIVE
Διάρκεια

2κλινο Eco

2κλινο Sup

2κλινο Sup
Family

2κλινο
J.Suite Sv

1κλινο Eco

29/4

3 νύχτες

€ 125

€ 135

€ 145

€ 180

€ 205

28/4, 29/4

4 νύχτες

€ 155

€ 172

€ 180

€ 225

€ 260

Eco: Economy, Sup: Superior, J.Suite: Junior Suite, Sv: Sea View
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδι έως 12 ετών -50% σε Family & J.Suite.
3ο άτομο -25%, 4ο άτομο -35% σε Family & J.Suite.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα με παράδοση, μυρωδιές & εικόνες...

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

Γύρος Κεφαλονιάς - Σάμη - Ιθάκη - Λάσση - Πόρος
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κεφαλονιά Αναχώρηση το πρωί από το κέντρο της Αθήνας για
Κεφαλονιά, με ενδιάμεσο σταθμό την Ακράτα.
Στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο από Κυλλήνη για Κεφαλονιά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Apollonion Resort & Spa 5*. Περιφορά
του Επιταφίου. Δείπνο, διανυκτέρευση.

επιθυμεί μπορεί προαιρετικά να παρακολου-

Μ. Σάββατο: Γύρος Κεφαλονιάς Μετά το
πρωινό μας αναχωρούμε για το γύρο του νησιού. Πρώτος σταθμός μας το Μοναστήρι του
Αγίου Γερασίμου, προσκύνημα στον προστάτη
του νησιού. Μέσω μιας ονειρικής διαδρομής στη φύση θα φτάσουμε στο σπήλαιο της
Δρογκαράτης. Ακολουθεί η υπόγεια λίμνη της
Μελισσάνης. Στάση στο γραφικό λιμανάκι της
Αγίας Ευφημίας, για προαιρετικό φαγητό και
ξεκούραση. Θα μας εντυπωσιάσουν τα παλιά
σπίτια, τα φαναράκια στην παραλία και το καλό
παραδοσιακό φαγητό. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας σε τοπία γεμάτα αντιθέσεις, με αποκορύφωμα τη μοναδική και διάσημη παραλία
του Μύρτου. Τελευταίος μας προορισμός το
ξεχωριστό Φισκάρδο, παραθαλάσσιο κοσμοπολίτικο χωριό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ παρακολουθούμε την Ανάσταση και
μετά πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο!

αναχώρηση για επίσκεψη στη γειτονική Ιθά-

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Λειτουργία της Αγάπης Πρωινό και όποιος το

APOLLONION
RESORT & SPA 5*
Ξι, Κεφαλονιά

θήσει τη θεία λειτουργία. Το μεσημέρι πλούσιο
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, συνοδεία μουσικού προγράμματος από DJ. Το απόγευμα θα

Το Apollonion Resort & Spa είναι ένα
πολυτελές καταφύγιο στην περιοχή Ξι,
πολύ γνώστη για την παραλία με την
χρυσή αμμουδιά, στο όμορφο δυτικό
κομμάτι της Κεφαλονιάς. Προσφέρει
πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με διακόσμηση υψηλών προδιαγραφών. Στο
κέντρο Health & Spa του ξενοδοχείου
μπορείτε να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης και ποικιλία περιποιήσεων. Το
εστιατόριο του ξενοδοχείου προσφέρει
ελληνική και μεσογειακή κουζίνα.

παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Αγάπης
σε Μοναστήρι.
Δευτέρα Πάσχα: Σάμη - Ιθάκη Πρωινό και
κη. Θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ από το
λιμάνι της Σάμης και θα μας μεταφέρει στον
Πισαετό. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα «βήματα» του Οδυσσέα, θα επισκεφθούμε τους
όμορφους οικισμούς Σταυρός, Φρίκες και την
πρωτεύουσα Βαθύ, όπου και θα γευματίσου-

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

με προαιρετικά. Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
Τρίτη: Καταβόθρες - Λάσση - Κουρκουμελάτα - Πόρος - Αθήνα Πρωινό και αναχώ-

Διάρκεια

2κλινο Dlx

3ο άτομο

1κλινο Dlx

Dlx Family*

29/4

3 νύχτες

€ 203

€ 128

€ 317

€ 575

*Suite
€ 651

29/4

4 νύχτες

€ 255

€ 155

€ 407

€ 755

€ 853

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε πολυθρόνα-κρεβάτι. *Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 4 άτομα

ρηση. Περιήγηση και στάση στις Καταβόθρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Θα κάνουμε το γύρο της Λάσσης, θα γνω-

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο Dlx

3ο άτομο

1κλινο Dlx

ρίσουμε το όμορφο χωριό Κουρκουμελάτα

29/4

4 μέρες

€ 299

€ 224

€ 413

€ 120

και συνεχίζουμε για Πόρο, όπου θα κάνουμε

29/4

5 μέρες

€ 385

€ 285

€ 537

€ 150

στάση για προαιρετικό γεύμα. Επιβίβαση στο
πλοίο και εν συνεχεία μετάβαση με το πούλμαν από την Κυλλήνη στην Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης:
Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα (Σάμη-Ιθάκη)

1ο παιδί 2-12

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • Εισιτήρια Ferry
Κυλλήνη - Κεφαλονιά - Κυλλήνη • Η εκδρομή στην Ιθάκη και τα εισιτήρια επιβατών και πούλμαν (στο
πενθήμερο) • Τέσσερις ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Apollonion Resort & Spa 5* • Ημιδιατροφή καθημερινά που περιλαμβάνει Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με μουσική από DJ (στη
θέση της ημιδιατροφής) • Κεφαλλονίτης αρχηγός ξεναγός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου Δεν
περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε σπήλαια και αρχαιολογικούς χώρους • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΛΕΥΚΑΔΑ

Θέα στο απέραντο γαλάζιο

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και μη
εδέσματα μετά τον Επιτάφιο.

ESPERIDES RESORT

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Εορταστικό
δείπνο μετά την Ανάσταση με παραδοσιακή
μαγειρίτσα.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
1o ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Ένας φιλικός χώρος ξεκούρασης και αναψυχής σε έναν «μυστικό παράδεισο», το καταπράσινο
αυτό νησάκι των Επτανήσων! Η προνομιακή θέση του Esperides εξασφαλίζει ότι όλα τα δωμάτια απολαμβάνουν επιβλητική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και το περίφημο νησάκι του Σκορπιού.
Το Esperides Resort Hotel στο Μεγανήσι είναι ένας χώρος προσιτής
ξεκούρασης και αναψυχής στη ράχη
ενός κατάφυτου λόφου λίγα μέτρα
από τη θάλασσα, μόλις 300μ. από το
παραδοσιακό χωριουδάκι Σπαρτοχώρι
και 4χλμ. από το γραφικό λιμάνι Βαθύ.
Συνολικά τρεις είναι, εξάλλου, οι οικισμοί του μικρού νησιού, γεγονός
που εξασφαλίζει στον επισκέπτη την
απόλαυση του παρθένου φυσικού περιβάλλοντος, μακριά από την αλόγιστη
τουριστική ανάπτυξη.

Φιλοξενία
Το Esperides Resort Hotel διαθέτει 48
Premium δωμάτια και 2 πολυτελείς
σουίτες. Όλα είναι εξαιρετικά ευρύχωρα, με δικό τους σαλόνι και μπαλκόνι,
και προσφέρουν υπέροχη θέα στο φυσικό κόλπο που σχηματίζεται ανάμεσα
στο Μεγανήσι και τον Σκορπιό. Επιπλέον, όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο
κλιματισμό, μπάνιο, μίνι μπαρ, ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού, τηλεόραση LCD
20’’, δορυφορικά κανάλια, τηλέφωνο,
αθόρυβο οικολογικό ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και χρηματοκιβώτιο.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Το ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλη πισίνα με
ορίζοντα στη θάλασσα, Jacuzzi/υδρομασάζ, χώρο στάθμευσης, αίθουσα TV, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, υπηρεσία καθαρισμού/
σιδερώματος ρούχων & υπηρεσία δωματίου. Στο μπαρ της πισίνας «Θάλασσα»
θα απολαύσετε τα ποτά και τα κοκτέιλ
σας, στο εστιατόριο «Golden Apple» θα
ξεκινήσετε τη μέρα με πλούσιο μπουφέ
πρωινού και στην ταβέρνα «Εσπερίδες»,
με θέα θάλασσα, θα ευχαριστηθείτε τα
γεύματά σας. Παράλληλα, το ξενοδοχείο
διοργανώνει αξέχαστες βραδιές για τους
πελάτες του, με νοστιμότατη Ελληνική,
αλλά και διεθνή κουζίνα, ενώ δεν λείπουν και οι εκδηλώσεις χορού με Ελληνική και ξένη μουσική.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ. Παραδοσιακό
Πασχαλινό γεύμα με συνοδεία ζωντανής
μουσικής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί 2-10

29/4

3 νύχτες

€ 179

€ 130

€ 259

€ 94

28/4

4 νύχτες

€ 229

€ 167

€ 335

€ 119

1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα στο «νησί των ποιητών»

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
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4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

Γύρος νησιού - Kρουαζιέρα στον Σκορπιό - Βασιλική
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Λευκάδα
Πρωινή αναχώρηση μέσω γέφυρας ΡίουΑντιρρίου. Στάση για φαγητό στη Βόνιτσα
και στη συνέχεια άφιξη στη Λευκάδα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Red Tower
3* ή στο Ionian Blue 5*, στην Νικιάνα. Το
βράδυ μεταφορά για την περιφορά του
Επιταφίου στο κέντρο της Λευκάδας, όπου
συναντιούνται όλοι οι Επιτάφιοι. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Κρουαζιέρα στον Σκορπιό
- Αναστάσιμο δείπνο Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Λευκάδας, όπου
θα απολαύσουμε το έθιμο του σπασίματος «μαστραπάδων» υπό τους ήχους της
Φιλαρμονικής. Ακολουθεί μετάβαση στο
κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα έχουμε
τη δυνατότητα για μίνι κρουαζιέρα στον
Σκορπιό, το Σκορπίδι, τη Σπάρτη και τη
Μαδουρή, νησάκι του Βαλαωρίτη. Επιστροφή στο Νυδρί και χρόνος για φαγητό. Γυρνάμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ
μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο
δείπνο.

Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι
- Λευκάδα Πρωινό και ελεύθερος χρόνος
για το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία
στο ξενοδοχείο, όπου θα προσφέρεται μεζεδάκια με ουζάκι. Πασχαλινό εορταστικό
γεύμα με παραδοσιακά εδέσματα και αρνί
σούβλας! Το απόγευμα θα μεταβούμε
στην πόλη για να περιηγηθούμε στις Βυζαντινές εκκλησίες, να δούμε το Μουσείο
Φωνογράφου, το Πάρκο Μποσκέτο και το
ιστορικό κέντρο. Ελεύθερος χρόνος για
να πιούμε καφέ στο «καράβι», το οποίο
λειτουργεί ως καφετέρια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Λευκάδα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι
της Φανερωμένης (πολιούχος). Μετάβαση
στην πόλη για να ψωνίσουμε τοπικά προϊόντα, όπως είναι η δροσιστική σουμάδα.
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα, μέσω
Πάλαιρου, Μύτικα και Αστακού, όπου θα
έχουμε χρόνο για γεύμα. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο Red Tower 3* ή στο Ionian Blue 5*, στην Νικιάνα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους • Η κρουαζιέρα στο Νυδρί • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

RED TOWER 3*
Νικιάνα, Λευκάδα
Σε θέση ζηλευτή, σκαρφαλωμένο, ατενίζει πανοραμικά το Ιόνιο, τον Σκορπιό και το Μεγανήσι.
Απέχει μόλις 3 χλμ. από το Νυδρί και 14 χλμ.
από την πόλη της Λευκάδας. Διαθέτει 42 ευρύχωρα δωμάτια με τη λιτή και προσεγμένη διακόσμηση με παραδοσιακά έπιπλα και χρώματα.
RED TOWER ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-10

2ο παιδί 2-10

29/4

4 μέρες

€ 225

€ 195

€ 285

€ 105

€ 155

IONIAN BLUE 5*
Νικιάνα, Λευκάδα
Το «Ionian Blue» είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο,
στην ανατολική ακτή του νησιού της Λευκάδας. Το
ξενοδοχείο έχει χτιστεί σε μια φυσική πλαγιά, ενώ
τα ευρύχωρα δωμάτια του βρίσκονται μπροστά
στα γαλάζια νερά του Ιονίου πελάγους.
IONIAN BLUE ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο Sup

3ο άτομο

1κλινο Sup

29/4

4 μέρες

€ 329

€ 269

€ 380

1ο παιδί 2-12 2ο παιδί 2-12
€ 105

€ 205

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Sup

3ο άτομο

1κλινο Sup

29/4

3 νύχτες

€ 250

€ 170

€ 300

€ 125

28, 29/4

4 νύχτες

€ 299

€ 217

€ 373

€ 155

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ.

2ο παιδί 2-12

16
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4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Οι πιο γραφικές διαδρομές στα παράλια του Ιονίου

ΠΑΞΟΙ - ΣΥΒΟΤΑ
Πέρδικα - Πηγές Αχέροντα - Νεκρομαντείο

Κυριακή Πάσχα: Σύβοτα - Πασχαλινό γεύμα - γλέντι - Σύβοτα Πρωινό και
ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία,
απολαμβάνοντας ουζάκι με μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα μετάβαση στα πανέμορφα Σύβοτα,
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ.
Όποιος επιθυμεί μπορεί (προαιρετικά) με
μικρά σκάφη να ξεναγηθεί στις καταπράσινες βραχονησίδες-φιόρδ και τις μαγευτικές
παραλίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ΔιαΜ. Σάββατο: Κρουαζιέρα στους Παξούς
νυκτέρευση.
(προαιρετικό) - Πάργα Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα, όπου από το λιμάνι Δευτέρα Πάσχα: Πέρδικα - Πήγες Αχέθα επιβιβασθούμε σε καραβάκι (προαιρε- ροντα - Νεκρομαντείο Πρωινό και ανατικά) με προορισμό τους καταπράσινους χώρηση για τις πηγές του ποταμού ΑχέροΠαξούς, θα περιηγηθούμε στο νησί και ντα, στο χωριό Γλυκή, κάτω από τα χωριά
στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο Σουλίου. Οι πηγές του ποταμού, το φαράγγι,
στην πρωτεύουσα του νησιού, τον Γάιο, για ο μύθος και η άγρια ομορφιά της φύσης
γεύμα. Επιστροφή στην Πάργα για περιήγη- συνθέτουν ένα εντυπωσιακό τοπίο, που θα
ση στην παλιά πόλη. Όσοι επιλέξουν να μη σας μείνει αξέχαστο. Στη συνέχεια θα επισυμμετάσχουν στην κρουαζιέρα θα περιη- σκεφθούμε το πιο φημισμένο νεκρομαντείο
γηθούν στην όμορφη πόλη της Πάργας (πα- του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, το οποίο
λιά πόλη και κάστρο). Επιστροφή στο ξενο- βρίσκεται κοντά στις όχθες της Αχερουσίδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά ας λίμνης. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα
μέσω Άρτας.
στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
M. Παρασκευή: Αθήνα - Πέρδικα Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα, πέρασμα από
τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και στη συνέχεια,
μέσω της υποθαλάσσιας ζεύξης ΑκτίουΠρέβεζας, προχωρούμε κατά μήκος των
ακτών του Ιονίου, σε μια καταπληκτική διαδρομή, με θέα που κόβει την ανάσα. Άφιξη
στην Πέρδικα, στο ξενοδοχείο Regina Mare
4*. Τακτοποίηση στα δωμάτια και μεταφορά
στην περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

ΠΕΡΔΙΚΑ, ΣΥΒΟΤΑ

REGINA MARE
ALL INCLUSIVE, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ!
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Σκαρφαλωμένο σε μια καταπράσινη πλαγιά που μοιάζει να αναδύθηκε για χάρη του κατευθείαν από τη θάλασσα, το Regina Mare Hotel Club έχει το μοναδική προνόμιο να βλέπει
πανοραμικά και απρόσκοπτα το απέραντο μπλε του Ιονίου. Βρίσκεται σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Ηπείρου, στην περιοχή της Πέρδικας Θεσπρωτίας, 18χλμ. από την Πάργα
και 38 από την Ηγουμενίτσα.
Διαθέτει 120 δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με καταπληκτική θέα στο πέλαγος και τα απέναντι νησιά. Ο βασικός εξοπλισμός των δωματίων περιλαμβάνει τηλεόραση, μίνι μπαρ,
τηλέφωνο, κλιματισμό, ραδιόφωνο και μπάνιο με σεσουάρ.
Στο Regina Mare Hotel Club θα βρείτε εστιατόριο με πανοραμική θέα στη θάλασσα, ταβέρνα, σαλόνια, αίθουσα TV, αίθουσα κινηματογράφου, αίθουσα χαρτιών, κεντρικό μπαρ,
disco, πιάνο-μπαρ, 2 πισίνες, μπαρ πισίνας και μπαρ παραλίας, 2 γήπεδα τένις, γήπεδο
μπάσκετ, γήπεδο 5x5, μίνι γκολφ και μίνι μάρκετ, παιδική χαρά, μπαρ και κανό, κατά τους
θερινούς μήνες.

✓ Καθημερινά πρωινό, γεύμα και δείπνο σε μπουφέ
✓ Κρασί λευκό και κόκκινο, βαρελίσια μπίρα και αναψυκτικά
κατά τη διάρκεια των γευμάτων
✓ Δείπνο τη Μ.Παρασκεύη με νηστίσιμες επιλογές
✓ Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο μετά τη λειτουργία της
Αναστάσεως, με παραδοσιακά πιάτα και αυγά
✓ Προμεσημβρινός μπουφές με ούζο και μεζεδάκια κατά τη
διάρκεια του ψησίματος του οβελία
✓ Πασχαλινό γεύμα-γλέντι με ζωντανή μουσική

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχ/ση
29/4

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

2ο παιδί 2-6

4 μέρες

€ 225

€ 165

€ 275

€ 105

€ 105

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρίας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Regina Mare 4* στην Πέρδικα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ποτά: κρασί, μπίρα, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Αναστάσιμο δείπνο, προμεσημβρινός μπουφές με πλούσια ορεκτικά και ουζάκι κατά τη διάρκεια ψησίματος,
Πασχαλινό γεύμα-γλέντι με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός Δεν
περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Η κρουαζιέρα στους Παξούς και την επομένη στα νησάκια-φιόρδ στα Σύβοτα • Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ALL INCLUSIVE
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

3 νύχτες

€ 160

€ 95

€ 225

€ 85

28, 29/4

4 νύχτες

€ 205

€ 120

€ 290

€ 105

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ

2ο παιδί 7-12

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Πασχαλινή απόδραση σε τιρκουάζ φόντο

ΠΑΞΟΙ - ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Νεκρομαντείο Αχέροντα - Παξοί - Πάργα - Σύβοτα - Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης - Μέτσοβο

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Νεκρομαντείο Πέρδικα Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και
μέσω Ρίου-Αντιρρίου και αφού περάσουμε
την υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας
φθάνουμε στο πιο φημισμένο νεκρομαντείο
του Ελληνικού κόσμου, κοντά στις όχθες της
Αχερουσίας λίμνης. Συνεχίζουμε για την Πέρδικα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Regina
Mare 4* και μεταφορά στην ακολουθία του
Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Κρουαζιέρα στους Παξούς ή
Πάργα Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα, όπου θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για
κρουαζιέρα στους Παξούς-Αντίπαξους, όπου
θα δούμε τις Γαλάζιες Σπηλιές, την παραλία
Βουτούμι και την πρωτεύουσα των Παξών,
τον Γάιο. Χρόνος για γεύμα. Όσοι δεν ακολουθήσουν την κρουαζιέρα θα επισκεφθούν τις
πηγές του ποταμού Αχέροντα, στο χωριό Γλυκή, κάτω από τα χωριά του Σουλίου. Οι πηγές

του ποταμού, το φαράγγι, ο μύθος και η άγρια
ομορφιά της φύσης συνθέτουν ένα εντυπωσιακό τοπίο. Μικρή πεζοπορία στη φύση και επιστροφή στην Πάργα για περιήγηση. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Σύβοτα Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να
παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο
του οβελία με ουζάκι και μεζεδάκι. Ακολουθεί
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι! Το απόγευμα βόλτα στα Σύβοτα, ένα από τα κυριότερα θέρετρα
της Ηπείρου. Αν υπάρχει καραβάκι μπορείτε
να κάνετε μίνι κρουαζιέρα γύρω από τα νησάκια-φιόρδ με τις εξαιρετικές παραλίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα Πάσχα: Άγιοι Σαράντα (προαιρετικά) Πρωινό και αναχώρηση για την Αλβανία
μέσω του συνοριακού σταθμού Μαυροματίου
(απαραιτήτως καινούριες ταυτότητες ή διαβατήρια νέου τύπου). Επίσκεψη στο Μουρσί και
το Βουθρωτό (UNESCO), όπου θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο από επίσημο
ξεναγό. Μετάβαση στην Αλβανική «Ριβιέρα»,
τους Αγίους Σαράντα, που πήραν τη σημερινή ονομασία τους από το ομώνυμο Βυζαντινό
μοναστήρι προς τιμήν των Σαράντα Μαρτύρων της Σεβάστειας. Περιήγηση στην πόλη και
ακολουθεί γεύμα σε τοπική ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Τρίτη: Μαντείο - Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
- Μέτσοβο - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση
για τη Δωδώνη, ιστορική περιοχή της Ελλάδας
γνωστή κυρίως από το αρχαίο θέατρο και το
μαντείο της. Πρόκειται για δυο σημαντικές
εστίες του Ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας
και της παράδοσης της χώρας μας. Το Αρχαίο
Θέατρο Δωδώνης χτίστηκε τον 3ο αι. π.Χ. και
χωρούσε 18.000 θεατές! Συνεχίζουμε για το
γραφικό Μέτσοβο, όπου θα επισκεφθούμε
τη μητρόπολη Αγ. Παρασκευή και θα έχουμε
χρόνο για περίπατο και ψώνια. Επιστροφή
στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.
Συνοπτικό 4ήμερης:
Δεν πραγματοποιείται η εκδρομή στους Αγ.
Σαράντα
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχ/ση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

2ο παιδί 2-6

29/4

4 μέρες

€ 245

€ 185

€ 295

€ 125

€ 125

29/4

5 μέρες

€ 299

€ 215

€ 365

€ 140

€ 140

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Η κρουαζιέρα στους Παξούς • Διαμονή στο ξενοδοχείο Regina Mare
4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
• Ποτά: κρασί, μπίρα, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους και στο Νεκρομαντείο • Η επίσκεψη στους Αγ. Σαράντα • Το καραβάκι για
τη μίνι κρουαζιέρα στα Σύβοτα
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Ονειρεμένο «καταφύγιο» δίπλα στην πόλη!

POSEIDON RESORT
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ Ή ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ & 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Στο Poseidon Resort Hotel μάλλον θα ξεχαστείτε και θα νομίζετε ότι βρίσκεστε σε κάποιο ονειρεμένο νησί... Το κέρδος διπλό, λοιπόν, αφού το υπέροχο αυτό συγκρότημα υπόσχεται να σας
προσφέρει συναρπαστικές διακοπές με απόλυτη αρμονία και ευεξία, χωρίς καν να χρειαστεί να
μπείτε σε πλοίο για να απομακρυνθείτε επαρκώς από αυτά που σας απασχολούν καθημερινά!
Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο
Poseidon Resort, σε ένα μαγευτικό σημείο όπου οι μπλε ορίζοντες του Κορινθιακού Κόλπου συναντούν την ιδιαίτερη
ομορφιά της Πελοποννήσου. Η πολυτέλεια και η ηρεμία που χαρακτηρίζουν
το ξενοδοχείο Poseidon Resort, μαζί
με την θερμή και φιλόξενη περιποίηση
θα σας προσφέρουν τις διακοπές που
ανέκαθεν ονειρευόσασταν!
Το συγκρότημα είναι πολύ κοντά στο
Λουτράκι, στα 2,5 χιλιόμετρα, και στα
4χλμ. από το Casino, αλλά και μόλις
μία ώρα απόσταση από την Αθήνα. Σε
κοντινή απόσταση βρίσκονται φημισμένοι προορισμοί, όπως η Επίδαυρος,
η Μυκήνες, η Αρχαία Κόρινθος και το
Ναύπλιο.
Φιλοξενία
Όποιον τύπο δωματίου από τα παρακάτω κι αν διαλέξετε, η εμπειρία της διαμονής σας θα είναι αξέχαστη:
Superior bungalows: Είναι άνετα,

μεγάλα, με μίνι-μπαρ, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο, σεσουάρ, δορυφορική ΤV,
τηλέφωνο, δυνατότητα σύνδεσης στο
Internet και θέα στον κήπο ή τη θάλασσα (μέχρι 3 άτομα).
Κεντρικό κτίριο: Διαθέτουν όλα τα πιο
πάνω και επιπλέον Jacuzzi, με θέα
κήπο ή θάλασσα και γίνονται μέχρι τετράκλινα. Στο κεντρικό κτίριο υπάρχουν
ασανσέρ.
Villas: Προσφέρουν ό,τι και το κεντρικό
κτίριο, είναι χτισμένες μέσα στους υπέροχους κήπους του ξενοδοχείου, ενώ
μερικές έχουν θέα στον Κορινθιακό
κόλπο. Φιλοξενούν 2-3 άτομα.
Esperides Villas and suites: Ένα μικρό «ξενοδοχείο» μέσα στο Poseidon
Resort με 56 Villas και Suites, 17 από
τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες. Όλες με
πανοραμική θέα στη θάλασσα ή τους
κήπους.
Υπάρχουν επίσης δωμάτια για άτομα με
ειδικές ανάγκες.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Για την αναψυχή σας υπάρχουν στο
χώρο αίθουσες ψυχαγωγίας, γήπεδα
τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, μίνι γκολφ, γυμναστήριο, σάουνα, Jacuzzi, θερμαινόμενη πισίνα και υπέροχοι κήποι, δύο
εξωτερικές πισίνες με θαλασσινό νερό,
καθώς και ιδιωτική οργανωμένη παραλία. Για τους μικρούς φίλους υπάρχει
δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό, καθώς και παιδική χαρά.
Γεύσεις & διασκέδαση
Οι γαστριμαργικές προτάσεις στο
Poseidon Resort είναι πολλές και ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς!
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5
εστιατόρια, το καθένα με διαφορετικό
χαρακτήρα και κουζίνα. Οι επιλογές
για διασκέδαση στο ξενοδοχείο μας
είναι πολλές. Είτε για ένα δροσιστικό
cocktail δίπλα στην πισίνα υπό το φως
της μέρας ή για νυκτερινή διασκέδαση,
δημιουργούμε την ιδανική ατμόσφαιρα
για να περάσετε αξέχαστα.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και μη
εδέσματα στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. Απολαύστε τις μελωδίες, που θα
ακούγονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας
στο Μπαρ “Apollo”.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Η λαμπάδα σας
θα σας περιμένει στο χώρο της υποδοχής.
Μετά την Ανάσταση απολαύστε το Αναστάσιμο Δείπνο με τσούγκρισμα κόκκινων
αυγών, παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλες
νοστιμιές στο κεντρικό εστιατόριο
«ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ» (24:00-01:30).
Tip: Μην ξεχάσετε να κάνετε την κράτηση του τραπεζιού
σας, για το Αναστάσιμο Δείπνο και το Πασχαλινό Γεύμα ,
στο ειδικό έντυπο που θα βρείτε στην υποδοχή.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ. Η μέρα ορίζει
το σούβλισμα του οβελία στην παραλία του
ξενοδοχείου κοντά στην ταβέρνα «Τρίαινα» με συνοδεία παραδοσιακής μουσικής
και Ελληνικών χορών. Μεζέδες, ούζο και
ένα μαγιάτικο στεφάνι προετοιμάζουν το
Πασχαλινό τραπέζι. Το βράδυ διασκέδαση με
μουσική από DJ στο μπαρ του ξενοδοχείου.

MINI CLUB

Το Mini Club υποδέχεται καθημερινά τους
μικρούς μας φίλους, ηλικίας από 4 ετών.
Δημιουργικά παιχνίδια, ζωγραφιές, χειροτεχνίες
και ατέλειωτη διασκέδαση υπό την επίβλεψη
ειδικευμένου προσωπικού.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ EARLY BOOKING ΕΩΣ 8/4
Διάρκεια

2κλινο Bungalow
Garden View

2κλινο Bungalow
Sea View

2κλινο Κεντρικό Κτίριο
Garden View

2κλινο Κεντρικό Κτίριο
Sea View

1κλινο Bungalow
Garden View

1κλινο Bungalow
Sea View

1κλινο Κεντρικό Κτίριο
Garden View

1κλινο Κεντρικό Κτίριο
Sea View

30/4

2 νύχτες

€ 119

€ 130

€ 138

€ 143

€ 165

€ 180

€ 190

€ 196

29/4

3 νύχτες

€ 162

€ 178

€ 189

€ 195

€ 229

€ 252

€ 266

€ 275

28, 29/4

4 νύχτες

€ 200

€ 220

€ 233

€ 242

€ 280

€ 310

€ 330

€ 343

1ο παιδί εώς 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε δωμάτια κεντρικού κτιρίου. 2ο παιδί 6-12 ετών -50% σε δωμάτια κεντρικού κτιρίου.
3ο άτομο -25% στην τιμή του ατόμου. Επιβάρυνση για Πλήρη Διατροφή + κρασί € 8 το άτομο τη βραδιά. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση € 40.
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 8/4. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%.
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

PAPPAS HOTEL
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ & 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Με περισσότερα από 35 χρόνια προσφοράς στην Ελληνική φιλοξενία, το Pappas Hotel αποτελεί ολοκληρωμένη λύση διαμονής στο Λουτράκι. Το ανακαινισμένο συγκρότημα θα το βρείτε
στην περιοχή Πεζούλια, στο Πευκάκι, 1,5χλμ. από το Λουτράκι και 2χλμ. από το Καζίνο, πάνω
σε μια οργανωμένη παραλία, πλαισιωμένο από κήπο και πράσινο, ώστε να προσφέρει στους
φιλοξενούμενους ηρεμία και ταυτόχρονα επιλογές αναψυχής.
Φιλοξενία
Το ξενοδοχείο Pappas προσφέρει ένα
ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, που
εξασφαλίζει άνεση στη διαμονή και διακριτικότητα στην εξυπηρέτηση.
Τα 100 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια (84 στο κεντρικό κτίριο και 16 στο
annex) έχουν μοναδική θέα στον Κορινθιακό, στον καταπράσινο κήπο και
στα Γεράνια Όρη. Διαθέτουν κλιματισμό,
δορυφορική TV, ψυγείο, μπάνιο, σεσουάρ, θυρίδες ασφαλείας, τηλέφωνο,
μουσική, μπαλκόνι. Υπάρχει δυνατότητα
για τετράκλινα στα μπανγκαλόου.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Το ξενοδοχείο διαθέτει μια πισίνα-όαση δροσιάς για ατελείωτα παιχνίδια
στο νερό τη θερινή εποχή. Στις παροχές του περιλαμβάνεται το εστιατόριο
«Διογένης», η ταβέρνα «Απόλαυση»
με μαγευτική θέα θάλασσα, μπαρ πισί-

Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και μη
εδέσματα.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Εορταστικό
δείπνο σε μπουφέ μετά την Ανάσταση.

νας, κλαμπ, μπουτίκ, πάρκινγκ, παιδική
χαρά για τους μικρούς παραθεριστές.
Στην παραλία λειτουργεί μπαρ για να
δροσίζεστε στη διάρκεια του μπάνιου
αλλά και να απολαύσετε αξέχαστα
ηλιοβασιλέματα δίπλα στο κύμα, ενώ
για τους πελάτες του ξενοδοχείου οι
ομπρέλες και οι ξαπλώστρες διατίθενται χωρίς χρέωση. Στο Pappas διοργανώνονται μουσικές βραδιές.
Για την επικοινωνία σας υπάρχει δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο Internet,
καθώς και Internet corner.
Το Pappas, εκτός των άλλων προνομίων του, βρίσκεται και σε ιδανική
απόσταση από τα χωριά της Ζήρειας:
Στυμφαλία και Καστανιά, Γκούρα, Περαχώρα, Ηραίον, Όσιος Πατάπιος, Λίμνη Βουλιαγμένης. Χρησιμοποιώντας
το ως βάση, μπορείτε με ευκολία να
οργανώσετε τις κοντινές εκδρομές και
εξερευνήσεις σας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ. Απολαύστε
στον κήπο του ξενοδοχείου κρασί με
μεζεδάκια κατά τη διάρκεια του ψησίματος
του αρνιού με συνοδεία παραδοσιακών
χορών. Το βράδυ διασκέδαση με ζωντανή
μουσική στο μπαρ του ξενοδοχείου.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο
Mv

3ο άτομο
Mv

1κλινο
Mv

2κλινο
Sv

3ο άτομο
Sv

1κλινο
Sv

2ο παιδί
6-12

30/4

2 νύχτες

€ 99

€ 75

€ 125

€ 115

€ 85

€ 142

€ 40

29/4

3 νύχτες

€ 140

€ 105

€ 175

€ 160

€ 120

€ 205

€ 55

28, 29/4

4 νύχτες

€ 185

€ 140

€ 230

€ 215

€ 160

€ 265

€ 65

Mv: Mountain View, Sv: Sea View
1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν, 2ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν. Για διαμονή στα bungalow ισχύουν οι τιμές των Sv δωματίων.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση: € 40.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

21

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύμα και Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα
και μη εδέσματα μετά τον Επιτάφιο.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Γεύμα και
Εορταστικό δείπνο σε μπουφέ μετά την
Ανάσταση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ. Παραδοσιακό
Πασχαλινό γεύμα μπουφέ με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Το βράδυ δείπνο σε μπουφέ.

GRAND BLEU SEA RESORT
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΡΑΣΙ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Στην καταπράσινη και γραφική Ερέτρια, ιδανικό τόπο για απόδραση μόλις 110χλμ. από την
πρωτεύουσα, το Grand Bleu Sea Resort σάς περιμένει για να σας ξεκουράσει στους ειδυλλιακούς κήπους και τις εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του, να σας γοητεύσει με την πολύχρωμη και
γευστική διεθνή και Ελληνική κουζίνα του και να σας προσφέρει άψογη εξυπηρέτηση.
Το ξενοδοχείο είναι εύκολα προσβάσιμο, είτε οδικώς μέσω της Χαλκίδας, της
πρωτεύουσας του νησιού της Εύβοιας
(απόσταση 22χλμ.), είτε με οχηματαγωγό πλοίο από τον Ωρωπό προς Ερέτρια
(τα δρομολόγια γίνονται ανά μισή ώρα
και η διάρκεια του δρομολογίου είναι
μόλις 20 λεπτά). Το Grand Bleu Sea
Resort βρίσκεται πάνω στην παράλια,
στα 2 χιλιόμετρα μετά την Ερέτρια.
Φιλοξενία
Το συγκρότημα του Grand Bleu αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο με 96
δωμάτια και 3 σουίτες, καθώς και 75
δωμάτια μοιρασμένα σε έξι διώροφα
κτίρια. Υπάρχουν Οικονομικά δωμάτια,
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. Τα δωμάτια
του κεντρικού κτιρίου μπορούν να φιλοξενήσουν 1-3 άτομα με προσθήκη
πτυσσόμενης κλίνης, τα δωμάτια στα

διώροφα 2-4 άτομα, οι 11 μεζονέτες
(διώροφα διαμερίσματα με εσωτερική
σκάλα) διατίθενται για 4 έως 6 άτομα
και διαθέτουν δύο ξεχωριστά μπάνια,
ενώ οι σουίτες έχουν 2 ξεχωριστούς
χώρους για 2-4 άτομα.

Για επιπλέον χαλάρωση και απόλαυση, στο Wellness Center του ξενοδοχείου θα βρείτε γυμναστήριο, σάουνα,
Jacuzzi, περιποιήσεις μασάζ, αρωματοθεραπεία, ρεφλεξολογία, φροντίδα
προσώπου & σώματος.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Για την άνεση και τη διασκέδασή σας
υπάρχουν κεντρικό εστιατόριο, μπαρ,
ευρύχωρα σαλόνια, πισίνες, δωρεάν
ασύρματο Internet στο σαλόνι υποδοχής, ηλεκτρονικά, μπιλιάρδο, αμφιθέατρο, μίνι μάρκετ, χρυσοχοείο, Disco,
αθλοπαιδιές, παιδική χαρά.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΚΡΑΣΙ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί 2-12

30/4

2 νύχτες

€ 130

€ 85

€ 190

€ 70

29/4

3 νύχτες

€ 169

€ 105

€ 255

€ 90

28, 29/4

4 νύχτες

€ 205

€ 135

€ 310

€ 105

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα € 15 το δωμάτιο τη
βραδιά. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιατάφιος + Ανάσταση: € 40
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PALMARIVA BEACH
BOMO CLUB
ALL INCLUSIVE ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ-ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Με θέα στον κόλπο της Ερέτριας, το πολυτελές θέρετρο Palmariva Beach Bomo Club, πλήρως
ανανεωμένο, θα σας προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου, στο αγαπημένο παραθεριστικό
κέντρο της Εύβοιας, μόλις 22χλμ. από τη Χαλκίδα και μια ευχάριστη «βόλτα» μιας ώρας από
την Αθήνα.
Φιλοξενία
Το ξενοδοχείο αποτελείται από 5 ορόφους στο κεντρικό κτίριο και αυτόνομα
μπανγκαλόου. Στο κεντρικό κτίριο θα
βρείτε άνετα και καλαίσθητα δωμάτια
με θέα την θάλασσα ή τον κήπο και
κομψές σουίτες. Τα bungalows, που
βρίσκονται δίπλα στους ανθισμένους
κήπους είναι ιδανικά για ήσυχες και
οικογενειακές διακοπές. Τα 274 κομψά
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ψυγείο,
ατομικό κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο,
τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση,
στεγνωτήρα μαλλιών και ασύρματη
σύνδεση στο Internet.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Το εστιατόριο «Συμπόσιο» δίπλα στην
πισίνα προσφέρει πανοραμική θέα στον
Ευβοϊκό κόλπο. Ξεχωρίζει για την εξαιρετική διεθνή και μεσογειακή κουζίνα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας: πλούσιο
πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο
σε μπουφέ, - μια ποικιλία από σνακ και
είδη ζαχαροπλαστικής. Μενού για χορτοφάγους και διαβητικούς είναι επίσης
διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης. Στο κεντρικό
μπαρ «Μύθος» οι επισκέπτες μπορούν
να απολαύσουν υπέροχα κοκτέιλ. Στο
μπαρ της παραλίας, μέσα στο κύμα απολαύστε ελαφριά σνακ, αναψυκτικά και
δροσιστικά κοκτέιλ, κατά τους θερινούς
μήνες.
Τις ώρες που επιθυμείτε να αφιερώσετε στην άσκηση και το παιχνίδι θα διασκεδάσετε στο γυμναστήριο, στα 2 γήπεδα τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, μίνι γκολφ,
πινγκ-πονγκ, beach volley.
Τέλος, τα παιδιά μπορούν να περάσουν
αξέχαστες ώρες στην παιδική χαρά είτε
στο mini club για ηλικίες 4-12.

Πασχαλινό γλέντι με την

Ελένη Κονιτοπούλου-Λεγάκη
Το αυθεντικό Πασχαλινό γλέντι θέλει τραγούδι και χορό! Την Κυριακή
του Πάσχα η Ελένη Κονιτοπούλου-Λεγάκη και η ορχήστρα της θα σας
ξεσηκώσει με αγαπημένα νησιώτικα και άλλα τραγούδια!

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

23

Πασχαλινή απόδραση με παροχές
Ultra All Inclusive!
Απολαύστε καθημερινά πρωινό, γεύμα
και δείπνο σε μπουφέ με ζεστά και κρύα
εδέσματα στο κεντρικό εστιατόριο.
Απεριόριστη κατανάλωση στο μπαρ σε
ποικιλία καφέδων, τσαι, αναψυκτικών,
χυμών, διεθνών και τοπικών αλκοολούχων ποτών.
Πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για
μικρούς και μεγάλους!

Μ. ΠΕΜΠΤΗ & Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύμα και Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και μη εδέσματα στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πλούσιο πρωινό και γεύμα σε μπουφέ.
Αμέσως μετά τη Λειτουργία της Αναστάσεως σας περιμένουμε στο κεντρικό
εστιατόριο (00.30-02.00) να γευτείτε ζεστή
παραδοσιακή μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουμε κόκκινα αυγά όπως ορίζει το έθιμο.
Tip: Κατά τη διάρκεια της ημέρας μην παραλείψετε να
παραλάβετε τη Λαμπάδα σας στον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο δίπλα στη Ρεσεψιόν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ. Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα- γλέντι με την
Ελένη Λεγάκη-Κονιτοπούλου και
την ορχήστρα της. Απολαύστε ένα
πλούσιο μπουφέ με οβελία στη σούβλα, κοκορέτσι και ποικιλία από φρέσκες σαλάτες,
ορεκτικών και γλυκών.

MINI CLUB

Καθημερινή παιδική απασχόληση για παιδιά άνω των 3 ετών, σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με ειδικευμένο προσωπικό. Παιχνίδια,
πασχαλινές κατασκευές και άλλες δραστηριότητες θα προσφέρουν
στους μικρούς μας φίλους ευχάριστες και δημιουργικές ώρες στις
Πασχαλινές τους διακοπές.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ALL INCLUSIVE
Διάρκεια

2κλινο Gv

3ο άτομο

1κλινο Gv

2κλινο Sv

3ο άτομο Sv

1κλινο Sv

Τετράκλινο
Gv (2+2)

Τετράκλινο
Sv (2+2)

29/4

3 νύχτες

€ 214

€ 160

€ 290

€ 224

€ 163

€ 304

€ 627

€ 650

28, 29/4

4 νύχτες

€ 255

€ 195

€ 370

€ 270

€ 200

€ 388

€ 795

€ 825

Gv: Garden View, Sv: Sea View
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Τιμή για ολόκληρο το δωμάτιο 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Δυνατότητα μεταφορά με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση: € 40.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες
και μη επιλογές
ΡΙΟ, ΑΧΑΪΑ

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωινό και γεύμα στο κεντρικό εστιατόριο.
Το απόγευμα θα μοιραστούν λαμπάδες σε
όλους. Μετά την Ανάσταση, απολαύστε
ζεστή μαγειρίτσα και μεγάλη ποικιλία
παραδοσιακών γεύσεων

PORTO RIO
HOTEL & CASINO
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΜΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ - 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Η μέρα ορίζει γλέντι, χορό και καλό φαγητό!
Ξεκινήστε τη μέρα σας με κέρασμα ούζου
και μεζέδων στο χώρο της πισίνας κατά το
ψήσιμο των αρνιών. Ακολουθεί εορταστικό
Πασχαλινό γεύμα συνοδεία ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής

Περάστε τις ημέρες του Πάσχα σε μία όαση πράσινου, πλαισιωμένη από τα πεντακάθαρα νερά
του Πατραϊκού, την περίφημη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και το Παναχαϊκό όρος. Η άνεση και η
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα σε συνδιασμό με το φιλόξενο προσωπικό του ξενοδοχείου μπορούν
να εξασφαλίσουν ξεκούραστες διακοπές για όλη την οικογένεια.
Πολυτελής διαμονή σε ανανεωμένο
συγκρότημα 4 αστέρων, κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα και υψηλή αισθητική, παιχνίδι και 24ωρη διασκέδαση, εκπληκτική θέα στο γαλάζιο, στο τεχνολογικό
θαύμα της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και
στο Παναχαϊκό όρος! Και, φυσικά, όλα
αυτά σε απόσταση μόλις 8χλμ. από την
Αχαϊκή πρωτεύουσα και παρ’ όλα αυτά
μέσα στη φύση, σε μια καταπράσινη
έκταση 35 στρεμμάτων.
Φιλοξενία
Το Porto Rio Hotel & Casino, μέλος
της αλυσίδας Star Hotels, διαθέτει στο
κεντρικό τριώροφο κτίριο των εγκαταστάσεών του 132 ευρύχωρα δωμάτια
(114 δίκλινα και τα υπόλοιπα σουίτες).
Η διακόσμηση είναι κομψή και αριστοκρατική, με αρμονικούς χρωματικούς
συνδυασμούς και όλες τις απαραίτητες
ανέσεις. Για όσους προτιμούν prive
χώρο φιλοξενίας υπάρχει το Porto Rio
Village, το διώροφο «χωριό» του συ-

MINI CLUB

γκροτήματος, με 91 δωμάτια και μπανγκαλόου. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν
μπαλκόνι, καλωδιακή-δορυφορική TV,
ασύρματο Internet, ραδιόφωνο, κλιματισμό, Wi-Fi, απευθείας τηλέφωνο,
μπάνιο με σεσουάρ, μίνι μπαρ, θυρίδα
ασφαλείας κ.ά.
Εγκαταστάσεις-παροχές
Με την είσοδο και μόνο στις εγκαταστάσεις του Porto Rio αντιλαμβάνεται
κανείς την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα
και την άνεση των χώρων. Στο εστιατόριο «Θάλασσα» θα απολαύσετε όλα τα
γεύματα της ημέρας σε μπουφέ και στο
lounge μπαρ θα απολαύσετε το ποτό
σας από το πρωί έως αργά τα μεσάνυκτα. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου υπάρχει Wi-Fi. Για την ψυχαγωγία
σας υπάρχει το περίφημο Καζίνο με τεράστια ποικιλία παιχνιδιών.

Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ειδικευμένο προσωπικό.
Παιχνίδια, πασχαλινές κατασκευές και δημιουργική απασχόληση
εξασφαλίζουν ξέχνιαστες ώρες με πολλά παιδικά χαμόγελα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + 1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί 2-12

30/4

2 νύχτες

€ 135

€ 112

€ 179

€ 70

29/4

3 νύχτες

€ 179

€ 143

€ 241

€ 90

28, 29/4

4 νύχτες

€ 225

€ 179

€ 309

€ 110

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Διαμονή σε δωμάτια του κεντρικού κτιρίου.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιο + Ανάσταση: € 45 το άτομο

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΟ
ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ
ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ
4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

ΧΩΡΙΑ ΖΗΡΕΙΑΣ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
Καλάβρυτα - Οδοντωτός - Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Χωριά Ζήρειας - Ρίο Πρωινή αναχώρηση για Pίο.
Καθ’ οδόν θα περάσουμε από τα χωριά
της Ζήρειας, τη Στυμφαλία Λίμνη, όπου θα
επισκεφθούμε το Μουσείο Περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια, περνώντας από την Καστανιά (μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 920μ.)
και τον Φενεό, θα φθάσουμε στην τεχνητή
Λίμνη Δόξα και στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Φενεού. Επιστροφή στην Καστανιά
για το μεσημεριανό προαιρετικό γεύμα. Το
απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο Porto Rio
Hotel Casino 4*. Μετάβαση στην ακολουθία
του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Οδοντωτός: Διακοφτό Καλάβρυτα Πρωινό και αναχώρηση για μια
καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό
στα Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο. Ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το
Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, ένα από
τα ωραιότερα αξιοθέατα της χώρας μας. Θα
θαυμάσουμε το πράσινο, τα πλατάνια και τα
τρεχούμενο νερά, καθώς και τα μικρά παλιά
πετρόχτιστα σπιτάκια που συμπληρώνουν
την παραμυθένια εικόνα. Ελεύθερος χρόνος στα Καλάβρυτα για προαιρετικό γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στην
Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, προσφέροντας ουζάκι και
μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι! Το απόγευμα μεταφορά στην Πάτρα
για να προσκυνήσουμε στον πολιούχο Άγιο
Ανδρέα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και
καφέ στον κεντρικό πεζόδρομο με τα πολλά
καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
Δευτέρα Πάσχα: Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση
για τη Λίμνη Τσιβλού, η οποία βρίσκεται σε
υψόμετρο 800 μέτρων και δημιουργήθηκε στις 24 Μαρτίου 1913, από μια μεγάλη
κατολίσθηση που έγινε στην περιοχή και
φράχθηκε η κοίτη του ποταμού Κράθη. Έχει
έκταση 200 στρέμματα και βάθος 80 μέτρα.
Περιήγηση στη λίμνη, που θα μας εντυπωσιάσει το βαθύ πράσινο χρώμα της. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Ζαρούχλα, σε έναν
από τους ωραιότερους ορεινούς οικισμούς
της Αχαΐας. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα σε
κάποιο από τα ταβερνάκια του χωριού. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ+ΚΡΑΣΙ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχ/ση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

2ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 245

€ 215

€ 309

€ 115

€ 170

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Porto Rio 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά + 1 ποτήρι κρασί κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό
γεύμα - γλέντι με ζωντανή μουσική • Το εισιτήριο για τον Οδοντωτό • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ µε νηστίσιμα
και αρτήσιµα εδέσµατα
ΠΕΤΡΟΘΑΛΑΣΣΑ, ΕΡΜΙΟΝΗ

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πλούσιο πρόγευµα και γεύμα σε μπουφέ.
Αναστάσιμα κεριά θα μοιραστούν σε
όλους. Αμέσως μετά την Ανάσταση (00.30)
ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με την
παραδοσιακή ζεστή μαγειρίτσα και τα
κόκκινα αυγά.

CLUB ERMIONI
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ & 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ!

Ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου, σε έναν από τους πιο εκλεκτούς τόπους
παραθερισμού της περιοχής, την Πετροθάλασσα Ερμιονίδος, που θα σας φιλοξενήσει άνετα κι
απλά σε οικείο και ειδυλλιακό περιβάλλον.
Απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ερμιόνης, 9χλμ. από το Πόρτο
Χέλι, 190χλμ. από την Αθήνα, 46 ναυτικά
μίλια από τον Πειραιά (Ζέα) με δελφίνι
(πλεύση μιάμισης ώρας), είναι δηλαδή
προσβάσιμο μετά από μια ευχάριστη
εκδρομή, όποιο μέσον κι αν επιλέξετε!

γκαλόου είναι μοιρασμένα στην έκταση
του ξενοδοχείου και προσφέρουν θέα
είτε στους κήπους του συγκροτήματος
και τα γύρω βουνά είτε απευθείας στη
θάλασσα.

Φιλοξενία

Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα με μπαρ
και τέσσερις ιδιωτικές παραλίες, με
δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες.
Επίσης, υπάρχουν 4 γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, μίνι γκολφ και ποδοσφαίρου. Μπορείτε ακόμα να ασχοληθείτε
με τοξοβολία, πινγκ πονγκ, μπιλιάρδο,
ηλεκτρονικά παιχνίδια, θαλάσσια σπορ.
Οι μικροί φίλοι, 4-12 ετών, έχουν επίσης το πρόγραμμά τους στο mini club,
καθημερινά 10:30 έως 19:30.
Οι μεγαλύτεροι θα περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο εστιατόριο, στο
υπαίθριο θέατρο με παραστάσεις και
εκδηλώσεις κατά τους θερινούς μήνες, στην αίθουσα για χαρτιά, στο πιάνο
μπαρ, στην αίθουσα τηλεόρασης ή στο
σαλόνι.

Το τεράστιο συγκρότημα του Club
Ermioni διαθέτει συνολικά 200 δωμάτια
στο κεντρικό κτίριο και 150 μπανγκαλόου, όλα με μπαλκόνι ή αυλή αντίστοιχα, κλιματισμό, απευθείας τηλέφωνο,
τηλεόραση, μουσική, WC και λουτρό ή
ντους. Σε κάθε δωμάτιο περιλαμβάνονται 2 ή 3 κλίνες. Τόσο στα δωμάτια όσο
και στα μπανγκαλόου υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης τέταρτης κλίνης,
ούτως ώστε να φιλοξενηθούν άνετα
τετραμελείς οικογένειες.
Στο κεντρικό κτίριο τα δωμάτια κατανέμονται σε 4 ορόφους και υπάρχουν
διαθέσιμοι ανελκυστήρες. Το δεύτερο
κτίριο διαθέτει δύο ορόφους. Τα μπαν-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρόγευµα σε μπουφέ. Στους
κήπους του ξενοδοχείου από νωρίς το πρωί
θα ξεκινήσει το παραδοσιακό ψήσιμο του
οβελία. Απολαύστε ούζο με ποκιλία μεζέδων
σε πλούσιο μπουφέ. Το μεσημέρι ακολουθεί
το Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική!

Εγκαταστάσεις - παροχές

MINI CLUB

Καθημερινή παιδική απασχόληση 10:00-13:00 &
17:00-20:00 για παιδιά άνω των 3 ετών με κατασκευές, ζωγραφιές, ομαδικά παχνίδια κ.ά.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3 άτομο

1κλινο

2ο παιδί 6-12

30/4

2 νύχτες

€ 129

€ 96

€ 155

€ 69

29/4

3 νύχτες

€ 165

€ 125

€ 201

€ 85

29/4

4 νύχτες

€ 195

€ 141

€ 235

€ 95

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιο + Ανάσταση: € 45

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ
ΣΠΕΤΣΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:30

ΣΠΕΤΣΕΣ - ΥΔΡΑ - ΜΕΘΑΝΑ
«ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ»
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: ΎΔΡΑ ΜΕ ΝΑΥΛΩΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ ΜΕ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ!
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Μονή Παμ- της μεγάλης ναυτικής δύναμης που διέθεμεγίστων Ταξιαρχών - Επιτάφιος στις ταν. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Επιστροφή
Σπέτσες
στο ξενοδοχείο. Γεύμα. Το βράδυ μεταφορά
Αναχώρηση από Αθήνα μέσω της γραφικής
διαδρομής Λουτρών Ωραίας Ελένης. Στάση
λίγο πριν τη Νέα Επίδαυρο, στη Δήμαινα, για
επίσκεψη στη Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Περνάμε από Κοιλάδα, Κρανίδι για να
καταλήξουμε στο Πόρτο Χέλι, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Άφιξη στο ξενοδοχείο Ermioni Club 3*. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Γεύμα. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο και μετάβαση στις Σπέτσες
με ναυλωμένο σκάφος για την ακολουθία
του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

στην εκκλησία για την Ανάσταση. Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κάψιμο του Ιούδα
Πρωινό και ακολουθεί το ψήσιμο του οβελία μαζί με τα κοκορέτσια, στη διάρκεια του
οποίου προσφέρονται μεζεδάκια, ουζάκι και
κόκκινα αυγά για να τσουγκρίσουμε! Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα μετάβαση στην Ερμιόνη για να παρακολουθήσετε
το Κάψιμο του Ιούδα στο λιμάνι, σε γιορτινό
κλίμα, με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα.

Μ. Σάββατο: Ύδρα

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Πρωινό και αναχώρηση με ναυλωμένο
πλοίο για τη γραφική, αρχοντική και κοσμοπολίτικη Ύδρα, η οποία οφείλει το όνομά της
στα άφθονα νερά! Έχει σημαντική ναυτική
ιστορία και παράδοση. Κατά τον Αγώνα της
Επανάστασης του 1821 η Ύδρα και μαζί τα
Ψαρά διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, λόγω

Δευτέρα Πάσχα: Μέθανα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη χερσόνησο
των Μεθάνων, γνωστή για τα λουτρά της και
για το ηφαίστειο στο χωριό Καμένη. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Πορεία επιστροφής
στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχ/ση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί
έως 12

2ο παιδί
έως 6

2ο παιδί
6-12

29/4

4 μέρες

€259

€ 225

€ 295

€ 120

€ 120

€ 190

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Ermioni Club 3* • Πλήρης διατροφή
καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα • Μεταφορά στις Σπέτσες για την παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου με ναυλωμένο πλοίο • Μεταφορά στην Ύδρα το Μ. Σάββατο
το πρωί με ναυλωμένο πλοίο • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑ!
ΠΛΗΡΩΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ!

ΔΡΕΠΑΝΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

EDEN BEACH PLAKA
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΟΤΑ ΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ & 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Το ανακαινισμένο Eden Beach Plaka Hotel προσφέρει ευχάριστες και ξεκούραστες διακοπές
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύμα και Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες
και μη επιλογές.

στους επισκέπτες του, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, μέσα σε καταπράσινο κήπο 12 στρεμμάτων, γεμάτο πορτοκαλιές, χαρακτηριστικό στοιχείο της Αργολικής γης!
Κατέχει ιδανική θέση πάνω στην παραλία
και ο συνδυασμός της καταπράσινης φύσης που το περιβάλλει με τα κρυστάλλινα
νερά της καταγάλανης θάλασσας μετατρέπει τη διαμονή στο ξενοδοχείο στην απόλυτη χαλαρωτική εμπειρία!
Η πιο πρόσφατη μεγάλη ανακαίνιση στους
χώρους του έγινε το 2015. Το ξενοδοχείο
προσφέρει άνετη διαμονή σε μονόκλινα ή
δίκλινα δωμάτια, όπως επίσης και σε δωμάτια που συγκοινωνούν μεταξύ τους για
παρέες και οικογένειες.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Αργολίδα,
στην περιοχή του Δρεπάνου, πολύ κοντά
στο Ναύπλιο (10χλμ. ή 15 λεπτά οδήγηση).
Η θέση του ενδείκνυται και για να ανακαλύψετε όλους τους ιστορικούς θησαυρούς
της περιοχής. Σε πολύ λίγο χρόνο μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστορικό Ναύπλιο,
το τουριστικό Τολό και τα αρχαιολογικά
μνημεία στην Τίρυνθα, την Επίδαυρο και
τη Νεμέα.
Φιλοξενία
Στο ξενοδοχείο υπάρχουν 140 Standard
δωμάτια και 3 μπανγκαλόου. Τα περισσό-

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωινό, και γεύμα σε μπουφέ. Το απόγευμα
θα μοιραστούν λαμπάδες σε όλους. Μετά
τη Λειτουργία της Ανάστασης , Αναστάσιμο
Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και
κοκκινα αυγά.

τερα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα και
τα μπανγκαλόου έχουν πρόσβαση στον
κήπο.
Όλοι οι χώροι φιλοξενίας διαθέτουν μπάνιο με σεσουάρ και προϊόντα περιποίησης,
ενώ είναι εξοπλισμένα με μίνι μπαρ, κλιματισμό, απευθείας τηλεφωνική γραμμή,
δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet (Wi-Fi) και φυσικά μπαλκόνι, όταν βρίσκονται σε όροφο.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Οι εγκαταστάσεις του Eden Beach Plaka
Hotel περιλαμβάνουν εστιατόριο με εσωτερική σάλα και εξωτερικό χώρο, δύο
μπαρ, σνακ μπαρ στην πισίνα, αίθουσα τηλεόρασης. Επίσης, το ξενοδοχείο διαθέτει
μεγάλο εξωτερικό χώρο στάθμευσης για
την πελατεία του.
Όταν ο καιρός το επιτρέπει, ώρες χαράς
και διασκέδασης σας περιμένουν στην
παραλία, στην πισίνα ενηλίκων και την
παιδική, στα γήπεδα αθλοπαιδιών, στο
τραπέζι πινγκ πονγκ, το υπαίθριο σκάκι,
αλλά και την παιδική χαρά και τον εσωτερικό παιδότοπο.

MINI CLUB

Oι μικροί μας φίλοι μπορούν να δισκεδάσουν
στον ειδικά διαμορφωμενο χώρο με κατασκευές, ζωγραφιές και ομαδικά παιχνίδια.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ . Από νωρίς το
πρωί αρχίζει το παραδοσιακό σούβλισμα
των αρνιών στους κήπους του ξενοδοχείου.
Απολαύστε κέρασμα ούζου με μεζέδες στην
πισίνα του ξενοδοχείου. Το μεσημέρι θα ακολουθήσει Πασχαλινό Γεύμα με αρνί σούβλας
και ποικιλία σαλάτων και ορεκτικών υπό τη
συνοδεία ζωντανής μουσικής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

3 νύχτες

€ 159

€ 115

€ 265

€ 85

29/4

4 νύχτες

€ 205

€ 149

€ 340

€ 108

1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ.

2ο παιδί 6-12

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΟ
ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
ΠΑΣΧΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

Βόλτα στα ανθισμένα καλντερίμια
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Βυτίνα - Δημητσάνα - Κεφαλάρι
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Επίδαυρος - Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα Δρέπανο - Ναύπλιο
Ναύπλιο
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λου- Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να πατρών Ωραίας Ελένης-Παλαιάς Επιδαύρου ρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο
φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της
του οβελία στον κήπο του ξενοδοχείου,
Επιδαύρου, όπου θα επισκεφθούμε το
όπου προσφέρονται ουζάκι με μεζεδάκι.
Μουσείο και το Αρχαίο Θέατρο, φημισμένο
για την τέλεια ακουστική του, την απόλυ- Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με
τη αρμονία των μελών του και την πλήρη λιχουδιές, μουσική, χορό και τραγούδι. Το
εναρμόνισή του με το φυσικό τοπίο. Συνε- απόγευμα θα μεταφερθούμε στο ιστορικό
χίζουμε για το Ναύπλιο, όπου θα έχουμε Ναύπλιο, θα περιηγηθούμε στα υπέροελεύθερο χρόνο για βόλτα και γεύμα. Άφι- χα σοκάκια και στην εκκλησία του Αγίου
ξη στο ξενοδοχείο Eden Beach Plaka Hotel Σπυρίδωνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4*, στο Δρέπανο. Το βράδυ μεταφορά στο Δείπνο.
Ναύπλιο για την παρακολούθηση του Επιταφίου. Δείπνο.
Δευτέρα Πάσχα: Κεφαλάρι - Αθήνα
Μ. Σάββατο: Βυτίνα - Δημητσάνα
Πρωινό και αναχώρηση για το μαγευτικό
Μαίναλο, όπου θα δούμε τη γραφική Βυτίνα, σε υψόμετρο 1000μ. μέσα στα έλατα.
Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τη
Δημητσάνα με την επιβλητική θέα και την
παλιά μπαρουταποθήκη του ’21, όπου θα
έχουμε τη δυνατότητα (αν είναι ανοικτό)
να επισκεφθούμε το υπαίθριο Μουσείο
Υδροκίνησης. Ελεύθερος χρόνος για
γεύμα και επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μεταφορά για
την Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο στο
ξενοδοχείο.

Πρωινό και αναχώρηση για το Κεφαλάρι,
περιοχή καταπράσινη με τρεχούμενα νερά.
Θα δούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου
Πηγής μέσα στη σπηλιά, έναν από τους
ομορφότερους ναούς της χώρας μας. Αν
καταστεί εφικτό θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο αποτελείται
από 3 τμήματα: Μουσείο Νερού, Λαϊκής
Τέχνης και Κουλτούρας. Στη συνέχεια θα
δούμε την πυραμίδα που βρίσκεται στο
χωριό, η οποία έχει εκτιμηθεί ότι ανάγεται
στα τέλη του 4ο αιώνα π.Χ. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχ/ση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί
2-12

2ο παιδί
2-6

2ο παιδί
7-12

29/4

4 μέρες

€ 239

€ 209

€ 330

€ 95

€ 95

€ 160

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Eden Beach Plaka Hotel 4* στο
Δρέπανο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της
ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:45

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΡΟΣ

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ!

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ & ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι - Επιτάφιος στις Σπέτσες Αναχώρηση από Αθήνα. Μέσω της γραφικής διαδρομής Λουτρών Ωραίας Ελένης φθάνουμε
στο μαγευτικό και κοσμοπολίτικο Ναύπλιο.
Επίσκεψη στο φρούριο του Ναυπλίου, το
Παλαμήδι, το οποίο κατασκευάστηκε το
1687 από τους Βενετούς και διατηρείται σε
άριστη κατάσταση, ενώ αποτελεί ένα από
τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια θα
δούμε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα,
όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, την παλιά πόλη και θα πιούμε καφέ
στην πλατεία Συντάγματος. Συνεχίζουμε με
κατεύθυνση το Πόρτο Χέλι. Άφιξη στο ξενοδοχείο Nautica Bay 3* Sup. Δείπνο και μετάβαση στις Σπέτσες με ναυλωμένο σκάφος
για την ακολουθία του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μ. Σάββατο: Πόρτο Χέλι - Ερμιόνη Κοιλάδα - Κρανίδι - Σπέτσες Πρωινό και
αναχώρηση για γνωριμία με τη γύρω περιοχή: Πόρτο Χέλι, Ερμιόνη, Κοιλάδα, Κρανίδι. Το απόγευμα προαιρετικά μπορούμε να
περάσουμε απέναντι στις Σπέτσες, με τα
γραφικά σοκάκια και τα κτίρια εξαιρετικής

αρχιτεκτονικής, με την ξακουστή Ντάπια, για
βόλτα στα στενά δρομάκια και για να αγοράσουμε αμυγδαλωτά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μεταφορά για την Ανάσταση
και παρακολούθηση της λειτουργίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα Κάψιμο του Ιούδα Πρωινό και ελεύθερος
χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία προσφέροντας
μεζεδάκια, ουζάκι, κόκκινα αυγά για να
τσουγκρίσουμε - όλα αυτά συνοδεία παραδοσιακού χορού! Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα
συνοδεία ζωντανής μουσικής για χορό και
διασκέδαση. Το απόγευμα μετάβαση στην
Ερμιόνη για να παρακολουθήσουμε το Κάψιμο του Ιούδα στο Λιμάνι. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

NAUTICA BAY
ΠΛΟΥΣΙΑ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Σε μία από τις πιο όμορφες και γραφικές γωνιές της Ελλάδας, το Πόρτο Χέλι, 185χλμ.
νοτιοδυτικά της Αθήνας, το ξενοδοχείο Nautica Bay σάς εγγυάται ότι θα σας προσφέρει
παραθερισμό με ποιότητα. Βρίσκεται στο κέντρο του κόλπου του Πόρτο Χελίου, απέναντι
από τις Σπέτσες και μόλις 1.200 μέτρα από το κέντρο του χωριού.
Τα 164 δωμάτια μοιράζονται σε 9 συνολικά διώροφα κτίρια, κατανεμημένα αμφιθεατρικά,
με εκπληκτική θέα. Όλα είναι εξοπλισμένα μεταξύ άλλων με τηλεόραση, ψυγείο, ελεύθερη
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον μικροκουζινάκι, DVD, Jacuzzi.
Στο συγκρότημα υπάρχουν πισίνες, παιδική χαρά, μπαρ παραλίας και πισίνας, αθλοπαιδιές.

MINI CLUB

Δευτέρα του Πάσχα: Γαλατάς - Πόρος Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για τον Γαλατά, όπου θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι
για τον Πόρο. Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με το νησί, να περπατήσουμε στα στενά
γραφικά δρομάκια και να δούμε κάποια από
τα αξιοθέατα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Καθημερινή παιδική απασχόληση 09:30 έως 18:30 για
παιδιά άνω των 3 ετών με κατασκευές, ζωγραφιές,
ομαδικά παχνίδια κ.ά.

✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
✓ Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές τη Μ. Παρασκευή
✓ Εορταστικό Αναστάσιμο Δείπνο σε μπουφέ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί
2-12

2ο παιδί
2-12

29/4

4 μέρες

€ 265

€ 225

€ 345

€ 110

€ 170

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Μεταφορά στις Σπέτσες για την παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου • Διαμονή στο ξενοδοχείο Nautica Bay 3* Sup • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναστάσιμο δείπνο • Πασχαλινό γεύμα συνοδεία ζωντανής μουσικής και παραδοσιακών χορών
στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

✓ Πασχαλινό γεύμα με γλέντι από ζωντανή μουσική & παραδοσικούς χορούς

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί
7-12

*Connecting
(2+2)

29/4

3 νύχτες

€ 175

€ 135

€ 255

€ 85

€ 596

28, 29/4

4 νύχτες

€ 230

€ 168

€ 330

€ 105

€ 768

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονιών.
*Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιβάρυνση για διαμονή στο κεντρικό κτίριο € 8 το δωμάτιο τη βραδιά.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΠΥΛΟΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

THE WESTIN RESORT
✓ ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση σε δωμάτιο Sea view
✓ Πασχαλινές λιχουδιές καλωσορίσματος

στο δωμάτιο σας

COSTA NAVARINO
Βρίσκεται δίπλα στις ακτές του Ιονίου Πελάγους, στην παραλία The Dunes Beach. Σε ένα

✓ Πρωινό καθημερινά στο εστιατόριο Morias

υπέροχο φυσικό τοπίο, 445 δωμάτια και σουίτες, ο σχεδιασμός των οποίων έχει εμπνευστεί από

✓ Νηστίσιμο δείπνο τη Μεγ. Παρασκευή

τα παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά, χαρίζουν στους επισκέπτες τους ένα περιβάλλον αυθεντικής

✓ Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ. Σάββατο

φιλοξενίας. Ο απόλυτος προορισμός για εσάς και την οικογένεια σας...

✓ Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα
✓ Τα γεύματα περιλαμβάνουν τοπικό κρασί και μπίρα,

αναψυκτικά και νερό

Η πολυτελής διαμονή βρίσκει εδώ τον
ορισμό της. Η μόνιμη συντροφιά σας,
εκτός από εκείνους που επιλέξατε, θα
είναι η απέραντη θάλασσα και ο καταγάλανος ουρανός... Το The Westin Resort,
Costa Navarino άνοιξε τον Ιούνιο του
2010 και βρίσκεται στην παραλία The
Dunes Beach, σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, κοντά στο ξακουστό χωριό Ρωμανός,
με τεχνοτροπία που θυμίζει παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά. Από την Καλαμάτα απέχει μόλις 54χλμ.

επιπλέον free standing μπανιέρες και με-

Διαμονή
Διαθέτει 445 πανέμορφα Deluxe δωμάτια,
Οικογενειακά δωμάτια και Σουίτες. Μεγάλα μπαλκόνια, απρόσκοπτη θέα στο Ιόνιο
από τα περισσότερα, ιδιωτικές πισίνες
υπερχείλισης «υπογράφουν» μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Τα οικογενειακά δωμάτια διαθέτουν ευέλικτα διαχωριστικά για μεγαλύτερη άνεση,
ενώ οι ευρύχωρες σουίτες διαθέτουν

γάλους υπαίθριους χώρους.
Ξεκουραστείτε στο signature κρεβάτι
Heavenly Bed®, πλοηγηθείτε στο Διαδίκτυο κάνοντας χρήση Internet υψηλών
ταχυτήτων και απολαύστε ανέσεις όπως
μίνι μπαρ, συσκευές DVD, χρηματοκιβώτιο, προϊόντα προσωπικής περιποίησης
Westin με λευκό τσάι και αλόη, την υπηρεσία Service Express®, ψηφιακή γραμμή
τηλεφώνου και φωνητικά μηνύματα.

Στο The Westin Resort, Costa Navarino,
θα βρείτε πληθώρα υπαίθριων καθιστι-

κών χώρων, lounge και chill-out μπαρ,
τρία εστιατόρια που σερβίρουν διεθνή και
Ελληνική κουζίνα, bar & grill δίπλα στην
πισίνα καθώς και ένα κλασικό Αμερικανικό εστιατόριο. Τα παιδιά απασχολούνται
στα ειδικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας.
Τα δύο ολοκαίνουρια signature γήπεδα
γκολφ 18 οπών σάς καλωσορίζουν στον
απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις
του γκολφ! Τέλος, απολαύστε ένα χαλαρωτικό μασάζ στο μοναδικό Anazoe
Spa, έκτασης 4.000 τ.μ., που βασίζεται
σε θεραπείες πρακτικών ολεοθεραπείας
(oleotherapy®).

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
Διάρκεια

2κλινο Dlx Gv

3ο άτομο

1κλινο Dlx Gv

1ο παιδί 4-12

29/4

3 νύχτες

€ 647

€ 388

€ 1018

€ 134

28/4

4 νύχτες

€ 728

€ 452

€ 1157

€ 152

Dlx: Deluxe, Gv: Garden View Παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
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4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟΣ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

ΔΩΡΟ
ΞΕΝ

Σπήλαια Διρού - Καρύταινα - «Αρκαδιανή» - Λιμένι
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμάτα Πρωινή αναχώρηση και άφιξη στην Καλαμάτα.
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και το Λαογραφικό Μουσείο (αν είναι ανοιχτό) κι έπειτα
στις εκκλησίες των Αγίων Αποστόλων και
Υπαπαντής (πολιούχος). Θα επισκεφθούμε
και το Πάρκο Σιδηροδρόμων, το οποίο λειτουργεί από το 1986 και αποτελείται από
έναν σταθμό του ΟΣΕ και ένα πάρκο 54
στρεμμάτων. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα
και περίπατο στην παλιά πόλη. Άφιξη στο
ξενοδοχείο Elite City Resort 4*. Δείπνο. Μεταφορά στον Επιτάφιο.

κό που διατήρησε την ανεξαρτησία του επί
τουρκοκρατίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ανάσταση. Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πύλος - Πασχαλινό
γεύμα Πρωινό και ξεκινάμε για τη γραφική Πύλο, μέσω μιας όμορφης διαδρομής.
Η πόλη είναι αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω
από το καλοδιατηρημένο κάστρο και αποτελεί σημαντικό ναυτιλιακό αλλά και τουριστικό κέντρο. Το λιμάνι της Πύλου θεωρείται
ως ένα από τα πιο ασφαλή αγκυροβόλια στη
Μεσόγειο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και
επιστροφή στο ξενοδοχείο, όπου ακολουθεί
Μ. Σάββατο: Καρδαμύλη - Οίτυλο - Λι- Πασχαλινό γεύμα-γλέντι με ζωντανή μουμένι - Αρεόπολη Πρωινό και αναχώρηση σική!
για τα Σπήλαια του Διρού, από τα ωραιότερα Δευτέρα Πάσχα: Καλαμάτα - Καρύταιστην Ελλάδα. Οι ντόπιοι τα είχαν ανακαλύψει να - «Αρκαδιανή» - Αθήνα Πρωινό και
από το 1900 περίπου, αλλά εξερευνήθη- αναχώρηση για την Καρύταινα. Στάση για να
καν για πρώτη φορά το 1949. Καθ’ οδόν θα δούμε το διατηρητέο οικισμό, το κάστρο, τις
κάνουμε στάσεις για να θαυμάσουμε τους Βυζαντινές εκκλησίες του Αγ. Νικολάου και
Πύργους της Μάνης και θα επισκεφθούμε τη γέφυρα του Αλφειού. Ελεύθερος χρόνος
το οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων, το για καφέ και αναχώρηση για το χωριό Ψάρι
οποίο δωρίσθηκε το 1967 στο Ελληνικό δη- Γορτυνίας, με θέα στον κάμπο της Μεγαλόμόσιο για να στεγάσει το Κλασικό, Βυζαντινό πολης και το κέντρο γεύσεων και σπιτικής
και Λαογραφικό Μουσείο. Περνώντας από μαγειρικής «Αρκαδιανή», όπου μπορούμε
τους οικισμούς Στούπα, Οίτυλο και Λιμένι θα να γευματίσουμε. Επιστροφή στην Αθήνα με
καταλήξουμε στην Αρεόπολη, τόπο ιστορι- ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ELITE CITY RESORT
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανήκει στην «ελίτ»... Το Elite City Resort είναι ένα πρόσφατα ανακαινισμένο πολυτελές ξενοδοχείο στην Καλαμάτα. Πλήρως ανακαινισμένες, οι
εγκαταστάσεις είναι επαρκώς εξοπλισμένες με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα εστιατόρια, μπαρ, σπορ και χώρους αναψυχής του
συγκροτήματος.
Διαθέτει 57 δωμάτια και σουίτες στο κεντρικό συγκρότημα, καθώς και άλλα 100 δωμάτια,
μεζονέτες και σουίτες στο Elite Villas, όλα εξοπλισμένα με μπαλκόνι ή βεράντα, δορυφορική TV, κλιματισμό, δωρεάν Internet, μπάνιο με σεσουάρ και είδη ατομικής υγιεινής,
χρηματοκιβώτιο, μίνι μπαρ.

✓ Πλούσιο πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και μη εδέσματα την Μ. Παρασκευή
✓ Εορταστικό Αναστάσιμο Δείπνο σε μπουφέ, συνοδεία ζωντανής μουσικής!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

✓ Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με γλέντι από ζωντανή μουσική!

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί
2-12

29/4

4 μέρες

€ 282

€ 220

€ 390

€ 95

2ο παιδί
2-12
€ 150

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Elite City Resort 4*, στην Καλαμάτα • Ημιδιατροφή
καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική (στη θέση της ημιδιατροφής) • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί
2-12

*Μεζονέτα (4ατ.)

29/4

3 νύχτες

€ 195

€ 125

€ 305

€ 75

€ 685

28, 29/4

4 νύχτες

€ 255

€ 165

€ 395

€ 95

€ 900

1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν. *Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 4 άτομα.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΗ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα - Κυπαρισσία - Ολυμπία

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

MESSINA
RESORT HOTEL
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Ένα καθ’ όλα σύγχρονο και συνάμα παραδοσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα, χτισμένο
λίγα μόλις μέτρα από την αμμώδη παραλία του Καλού Νερού και 7χλμ. από τη γραφική
Κυπαρισσία.
Η μονάδα αποτελείται από 10 κτίρια με 64 ιδιαίτερα ευρύχωρα δωμάτια, που διακρίνονται
σε δίκλινα, διαμερίσματα & μεζονέτες, με θέα κήπο ή θάλασσα, διπλό κρεβάτι και καναπέ
κρεβάτι, μπάνιο, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, δορυφορική TV, μουσική, κλιματισμό, σεσουάρ.
Το Messina Resort Hotel διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, καθιστικό, χώρο τηλεόρασης, μπαρ και
εστιατόριο δίπλα στην πισίνα, πάρκινγκ.

✓ Νηστίσιμο Δείπνο τη Μ. Παρασκευή
✓ Αναστάσιμο δείπνο μετά τη λειτουργία της Αναστάσεως
με παραδοσιακή μαγειρίτσα
✓ Προμεσημβρινός μπουφές με ούζο και ορεκτικά κατά την
διάρκεια του ψησίματος των αρνιών με θέα τη θάλασσα
✓ Πασχαλινό γλέντι με ζωντανή μουσική και πλούσιο μπουφέ
την Κυριακή το μεσημέρι

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. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Κυπαρισσία, που βρίσκεται
στους πρόποδες ενός λόφου με τα ερείπια
Ενετικού κάστρου. Χρόνος για γεύμα και
αναχώρηση για το ξενοδοχείο Messina
Resort 3* Sup, στο Καλό Νερό. Τακτοποίηση
στα δωμάτια και μεταφορά στον Επιτάφιο.
Δείπνο.

στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μεταφορά στην
Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πύλος - Μεθώνη Φοινικούντα Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, απολαμβάνοντας
ουζάκι με 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 ψηλότερο σημείο της. Επόμενος
σταθμός η Μεθώνη, όπου θα επισκεφθούμε
το Ενετικό κάστρο με το Μπούρτζι (αν είναι
Μ. Σάββατο: Αρχαία Ολυμπία Πρωινό και ανοιχτό). Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στη
αναχώρηση μέσω μιας όμορφης διαδρομής γραφική Φοινικούντα για καφέ. Επιστροφή
για την Ολυμπία, όπου θα επισκεφθούμε το στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο. Είναι
ένας από τους πιο σημαντικούς της Ελλά- Δευτέρα Πάσχα: Καλαμάτα - Αθήνα
δας, καθώς παρουσιάζει τη μακραίωνη Πρωινό και αναχώρηση για την Καλαμάτα
ιστορική εξέλιξη ενός από τα λαμπρότερα και το ιστορικό της κέντρο, όπου βρίσκονται
ιερά της αρχαιότητας, αφιερωμένου στον τα περισσότερα αξιοθέατα. Θα ξεκινήσουμε
πατέρα των θεών, τον Δία. Το μουσείο περι- τις επισκέψεις μας με την πολιούχο Υπαπαλαμβάνει τη μόνιμη έκθεση ευρημάτων από ντή. Χρόνος για γεύμα και βόλτα στην παλιά
τις ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως, πόλη, με τα στενά δρομάκια και τα καταστήτα οποία χρονολογούνται από τα προϊστο- ματα. Επίσκεψη στο Πάρκο Σιδηροδρόμων,
ρικά έως και τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια. μοναδικό στο είδος του. Πορεία επιστροφής
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στην Αθήνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Stu

3ο άτομο Stu

2κλινο
Μεζ/Διαμ

3ο άτομο
Μεζ/Διαμ

1κλινο Stu

30/4

2 νύχτες

€ 109

€ 85

€ 125

€ 95

€ 155

29/4

3 νύχτες

€ 145

€ 105

€ 165

€ 115

€ 205

Stu: Studio, Μεζ/Διαμ: Μεζονέτα/Διαμέρισμα

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ.

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο Stu

3ο άτομο
Stu

2κλινο
Μεζ/Διαμ

3ο άτομο
Μεζ/Διαμ

1κλινο Stu

1ο & 2ο
παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 230

€ 195

€ 240

€ 205

€ 280

€ 105

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Messina Resort 3* Sup • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο, Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα •
Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

GRECOTEL FILOXENIA
KALAMATA
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Kαι κάτω από τον µυθικό Ταΰγετο, το γνωστό και δηµοφιλές Filoxenia σας υποδέχεται υπέροχα ανανεωµένο! Χτισµένο σε µία καταπράσινη έκταση µε εξωτικούς κήπους και φοινικόδεντρα έχει άµεση πρόσβαση σε µία µαγευτική παραλία 300 µέτρων µε κρυστάλλινα νερά.
Φωτεινά και ευρύχωρα δωμάτια περιμένουν να σας φιλοξενήσουν, που στη βασική τους
εκδοχή περιλαμβάνουν μπαλκόνι ή κήπο, τηλέφωνο, μπάνιο με σεσουάρ, ψυγείο, κλιματισμό, τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο.
Διαθέτει δύο πισίνες, μπαρ παραλίας, εστιατόριο, πολυτελή σαλόνια, υπηρεσίες Spa, γήπεδο τένις με δωρεάν χρήση ακόμα και με προβολείς, δωρεάν πρόσβαση Internet στο
δωμάτιο, κατάστημα με είδη δώρων, φυλασσόμενο πάρκινγκ.
✓ Πλούσιο πρωινό καθημερινά με τοπικά προϊόντα
✓ Μ.Παρασκευή Δείπνο με νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Μ.Σαββατο Αναστάσιμο Δείπνο με μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά
✓ Κυριακή του Πάσχα Πασχαλινό γεύμα-γλέντι με μουσική
✓ Mini Club για τους μικρούς μας φίλους
✓ Baby Corner για παιδιά με παιδικό μπουφέ (13.00-17.00)
✓ Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου, εσωτερικής πισίνας και σάουνας
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

2κλινο
Sup

2κλινο Dlx

3ο άτομο

*Fam
(2+2)

1κλινο

29/4

3 νύχτες

€ 257

€ 285

€ 310

€ 105

€ 475

€ 660

28, 29/4

4 νύχτες

€ 329

€ 360

€ 395

€ 140

€ 620

€ 854

Sup: Superior, Dlx: Deluxe, Fam: Family

*Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.

ΚΥΛΛΗΝΗ, ΗΛΕΙΑ

OLYMPIA GOLDEN BEACH
RESORT & SPA
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Έξι χιλιόμετρα της καλύτερης παραλίας της Πελοποννήσου απλώνονται στα «πόδια» του
Olympia Golden Beach Resort & Spa, που ούτως ή άλλως μοιάζει με υδάτινη όαση, με τις
12 εντυπωσιακές πισίνες του κήπου του.
Διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια στο κεντρικό κτίριο, Deluxe, Family και Superior μπανγκαλόου, σουίτες με μεγάλη βεράντα και βίλες. Στο βασικό εξοπλισμό όλων των δωματίων
περιλαμβάνονται ψυγείο-μίνι μπαρ, καλωδιακή και δορυφορική TV, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, δωρεάν Internet και κλιματισμός, μπάνιο με καλλυντικά, παντόφλες, μπουρνούζια
και σεσουάρ. Το συγκρότημα προσφέρει εστιατόριο, Spa, γυμναστήριο, γήπεδα, kids’ club.
✓ Πλούσιο πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και μη την Μ. Παρασκευή
✓ Εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ, με ζωντανή μουσική!
✓ Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, με ζωντανή μουσική!
✓ Δωρεάν χρήση της θερμ. πισίνας, του χαμάμ ή της σάουνας για 1 μέρα
✓ 1 μπουκάλι κρασί στα δωμάτια & δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους
✓ Kid’s Club για παιδιά από 3 ετών και άνω

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Dlx Mb

2κλινο Dlx
Bng Sh.Pool

2κλινο Sup
Bng Sh.Pool

3ο άτομο

Παιδί 6-12

29/4

3 νύχτες

€ 282

€ 325

€ 370

€ 120

€ 70

28, 29/4

4 νύχτες

€ 337

€ 392

€ 450

€ 155

€ 95

Dlx: Deluxe, Mb: Main building, Bng: Bungalow, Sh.Pool: Sharing Pool, Sup: Superior

Παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ
5% ΕΚΠΤΩΣΗ στις ανωτέρω τιμές για κρατήσεις έως 11 ημέρες πριν και χωρίς δικαίωμα ακύρωσης

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΛΟΓΓΟΣ, ΑΙΓΙΟ

LONG BEACH RESORT
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της
Πελοποννήσου, 800 μέτρα από το γραφικό χωριό Λόγγος και 8χλμ. μετά το Αίγιο, 180χλμ.
από την Αθήνα.
Η δυναμικότητα του ξενοδοχείου είναι 140 δωμάτια, στο κεντρικό κτίριο και μπανγκαλόου
στους καταπράσινους κήπους. Όλα πρόσφατα ανακαινισμένα με μπαλκόνι ή βεράντα, κλιματισμό, δορυφορική TV, μπάνιο, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, Wi-Fi, καλλυντικά.
Για το χρόνο της χαλάρωσής σας το ξενοδοχείο διαθέτει μπαρ, μεγάλο εστιατόριο στο κεντρικό κτίριο, σαλόνι, αίθουσα TV, μπουτίκ, disco, γήπεδα, πισίνες, παιδική χαρά.

✓ Πλούσιο πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και μη την Μ. Παρασκευή
✓ Εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ
✓ Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με γλέντι

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

3 νύχτες

€ 150

€ 95

€ 195

2ο παιδί 0-12
€ 75

28, 29/4

4 νύχτες

€ 195

€ 115

€ 250

€ 95

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

CLUB HOTEL
CASINO LOUTRAKI
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ. 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ DELUXE

Στο Club Hotel Casino Loutraki ένας κόσμος αναψυχής και ξεκούρασης, μόλις 80χλμ. από
την Αθήνα και 120χλμ. από την Πάτρα! Όλα τα Deluxe δωμάτια με θέα θάλασσα και τα
Executive με θέα τα Γεράνια όρη και οι 15 σουίτες διαθέτουν τηλέφωνο, δορυφορική TV,
σεσουάρ, μίνι μπαρ, δωρεάν Wi-Fi.
Πισίνες για παιδιά και ενήλικες και το Spa του Wellness Center, με χαμάμ και σάουνα,
σας προσφέρουν ηρεμία και απόλαυση. Υπάρχουν εστιατόρια και μπαρ, με μοναδική φυσιογνωμία και άποψη. Επίσης, δημιουργική απασχόληση παιδιών και χώρος στάθμευσης.
✓ Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
✓ Δείπνο με νηστίσιμες και μη επιλογές τη Μ.Παρασκευή
✓ Αναστάσιμο Δείπνο το Μεγάλο Σάββατο
✓ Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα σε εορταστική ατμόσφαιρα
✓ Δωρεάν χρήση της θερμαινόμενης πισίνας, τζακούζι, σάουνα, χαμάμ
✓ Kid’s Club δραστηριοτήτων για παιδιά 4-12 ετών
✓ Μεταφορά από/προς την Εκκλησία τη Μ.Παρασκευή και Μ. Σάββατο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Exe

2κλινο Dlx

3ο άτομο

1κλινο Exe

1κλινο Dlx

29/4

3 νύχτες

€ 275

€ 309

€ 196

€ 425

€ 489

Επιπλέον νύχτα με πρωινό

1 νύχτες

€ 45

€ 61

€ 34

€ 75

€ 101

Exe: Executive, Dlx: Deluxe

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν € 30.
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 4/4. Για κρατήσεις από 5/4 έως 18/4
υπάρχει επιβάρυνση περίπου 5% και από 18/4 υπάρχει επιβάρυνση 10%.
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

GOLDEN COAST
HOTEL & BUNGALOWS
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΟ
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην αμμώδη χρυσή ακτή του Μαραθώνα,
15χλμ. από το Φράγμα και τη Λίμνη Μαραθώνα, 35χλμ. από την Αθήνα.
Διαθέτει 540 δωμάτια, στο κεντρικό κτίριο ή μπανγκαλόου, όλα με μπαλκόνι ή βεράντα,
δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό, τηλέφωνο, ψυγείο, TV, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με σεσουάρ
και καλλυντικά. Στο συγκρότημα υπάρχουν εστιατόριο και ταβέρνα, κεντρικό μπαρ, μπαρ
πισίνας & παραλίας. Για την ψυχαγωγία μικρών και μεγάλων υπάρχει πληθώρα σπορ, τρεις
εξωτερικές πισίνες, μίνι κλαμπ και παιδική χαρά για τα παιδιά.
✓ Πλήρης διατροφή: πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό καθημερινά
(ξεκινάει με βραδινό την ημέρα της άφιξης και τελειώνει με
μεσημεριανό την ημέρα της αναχώρησης)
✓ Ποτά: λευκό και κόκκινο κρασί, μπύρα και αναψυκτικά στα γεύματα
✓ Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα
✓ Πασχαλινό γεύμα με σουβλιστό αρνί, γλέντι και χορό!
✓ Δημιουργική απασχόληση παιδιών από ειδικευμένο προσωπικό
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
Διάρκεια

2κλινο Mb Gv

1κλινο Mb Gv

3ο άτομο Bng

*4κλινο (2+2)

30/4

2 νύχτες

€ 150

€ 188

€ 90

€ 355

€ 435

29/4

3 νύχτες

€ 224

€ 280

€ 135

€ 530

€ 650

28, 29/4

4 νύχτες

€ 275

€ 355

€ 100

€ 670

€ 790

**Fam Suite(2+2)

Mb Gv: Main Building Garden View, Fam: Family, Bng: Bungalow

1ο παιδί 2-12 ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +€ 15 το δωμάτιο τη βραδιά. 3 ενήλικες διαμονή μόνο σε Bng.
*Tιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε κουκέτα
**Tιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΟ WELLNESS
CENTRE & SPA
MATI, ATTIKH

ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

MARE NOSTRUM CLUB THALASSO AQUAMARINA HOTEL
Ένας παράδεισος ευεξίας, χαλάρωσης και άνετης διαμονής, μόλις 38χλμ. από την Αθήνα.
Το Mare Nostrum διαθέτει 346 δωμάτια στο κεντρικό κτίριο και σε διώροφα μπανγκαλόου,
γύρω από τον κήπο και την πισίνα. Στο θέρετρο υπάρχουν κεντρικό εστιατόριο με πλούσιο
μπουφέ, ταβέρνα δίπλα στην πισίνα, μπαρ στην πισίνα και κεντρικό, αμμώδης παραλία,
κέντρο θαλασσοθεραπείας, μίνι κλαμπ για τους μικρούς μας φίλους.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σε μια ιδανική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, 5χλμ. από τη Νέα Μάκρη και 4χλμ. από τη
Ραφήνα με το λιμάνι της, καθώς και μόλις 26χλμ. από την Αθήνα. Διαθέτει 130 δωμάτια
σε δύο ανακαινισμένα κτίρια, όλα με μπαλκόνι και όμορφη θέα. Στο ξενοδοχείο υπάρχει
γυμναστήριο, εστιατόριο μπουφέ, μπαρ και τo Wellness Centre, ένας χώρος ευεξίας & χαλάρωσης με δωρεάν θερμαινόμενη πισίνα θαλασσινού νερού, υδρομασάζ, χαμάμ, Jacuzzi.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί 2-12

*Fam Suite
(2+2)

Διάρκεια

2κλινο Ssv

3ο άτομο

1κλινο Ssv

2ο παιδί 2-12

*Fam Suite (2+2)

30/4

2 νύχτες

€ 115

€ 88

€ 178

€ 60

€ 375

30/4

2 νύχτες

€ 125

€ 100

€ 188

€ 60

€ 435

29/4

3 νύχτες

€ 175

€ 135

€ 265

€ 90

€ 560

29/4

3 νύχτες

€ 190

€ 150

€ 280

€ 90

€ 650

28, 29/4

4 νύχτες

€ 215

€ 160

€ 335

€ 120

€ 690

28, 29/4

4 νύχτες

€ 235

€ 178

€ 355

€ 120

€ 750

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +€ 15 το δωμάτιο τη βραδιά
1ο παιδί 2-12 ΔΩΡΕΑΝ. *Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Αναστάσιμο δείπνο και Παχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική, κρασί, μπύρα & αναψυκτικά, στη θέση της ημιδιατροφής.

Ssv: Sea Side View, Fam: Family

1ο παιδί 2-12 ΔΩΡΕΑΝ. *Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Αναστάσιμο δείπνο και Παχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής.
Δωμάτια με θέα θάλασσα +€ 15 το δωμάτιο ανά νύχτα.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Αρχαία Κόρινθος - Λουτράκι - Όσιος Πατάπιος - Λίμνη Βουλιαγμένης
Χωριά Ζήρειας – Ξυλόκαστρο

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ARION HOTEL
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Το ξενοδοχείο Αρίων βρίσκεται στο Ξυλόκαστρο, περίπου 115 χιλιόμετρα από την
Αθήνα, χτισμένο πάνω στην παραλία Πευκιάς. Η γραφική πόλη του Ναυπλίου και ο
αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών είναι προσβάσιμα σε 1 ώρα με το αυτοκίνητο. Το
υπέροχο χωριό των Τρικάλων απέχει 25χλμ. Το 4 αστέρων Arion Hotel διαθέτει κέντρο
ευεξίας με σάουνα, χαμάμ, υδρομασάζ, καθώς και εστιατόριο και μπαρ που λειτουργεί
όλη την ημέρα.
Περιβάλλεται από ένα καταπράσινο τοπίο. Δίπλα βρίσκεται το περίφημο δάσος του Πευκιά, ένα δάσος ξακουστό για την ομορφιά του. Το ξενοδοχείο είναι πλήρως ανακαινισμένο από τον Ιούλιο του 2012 και προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.
Εξοπλισμένες με πίνακες ζωγραφικής και ξύλινο δάπεδο, όλες οι κλιματιζόμενες μονάδες περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια, καθώς και
μίνι μπαρ. Είναι κομψά διακοσμημένες και διαθέτουν επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα
στον Κορινθιακό Κόλπο ή το πευκοδάσος του Πευκιά.

✓ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή σε μπουφέ
✓ Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και μη την Μ. Παρασκευή

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αρχαία Κόρινθος - Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου
- Ξυλόκαστρο Πρωινή αναχώρηση από
Αθήνα με προορισμό την Αρχαία Κόρινθο
αφού πρώτα θα κάνουμε στάση στον Ισθμό.
Μετάβαση και επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο της Αρχαίας Κορίνθου όπου ήταν σημαντική πόλη-κράτος της αρχαίας Ελλάδας.
Συνεχίζουμε για την ιστορική Μονή Φανερωμένης, η οποία χτίστηκε τον 12ο αιώνα.
Στην μονή υπάρχει μεγάλος θησαυρός
Αγίων Λειψάνων, όπως και η εικόνα της
Παναγίας Φανερωμένης, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Άφιξη στο ξενοδοχείο Arion
4*. Tακτοποίηση στα δωμάτια και μεταφορά
στον Επιτάφιο. Δείπνο.

στάσεις από την Παλαία και Καινή Διαθήκη.
Θα θαυμάσουμε τη θέα στην τεχνητή λίμνη
Δόξας και θα απολαύσουμε το φαγητό μας
στην Καστανιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην
Ανάσταση-Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα –
Τρίκαλα Κορινθίας Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το
παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στον κήπο
του ξενοδοχείου, προσφέροντας ουζάκι με
μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι και το απόγευμα αναχώρηση για τα
παραδοσιακά Τρίκαλα Κορινθίας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και αγορές τοπικών
προϊόντων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ΔιΜ. Σάββατο: Χωριά Ζήρειας Πρωινό ανυκτέρευση.
και αναχώρηση με προορισμό την λίμνη
Στυμφαλία. Επίσκεψη στο Μουσείο Περι- Δευτέρα: «Όσιος Πατάπιος»- Λίμνη
βάλλοντος, στόχος του οποίου είναι η οικο- Βουλιαγμένης- Λουτράκι-Αθήνα Πρωιλογική ευαισθητοποίηση του κοινού και την νό και αναχώρηση για την Μονή του Όσιου
διάσωση της γνώσης για την παραδοσιακή Πατάπιου στα Γεράνεια Όρη. Επίσκεψη και
τεχνολογία της περιοχής. Συνεχίζουμε για προσκύνημα στη σπηλιά όπου βρίσκεται το
τον παραδοσιακό οικισμό Καστανιά, μέσα λείψανο του Αγίου και εκεί βρέθηκε και η
στα έλατα, το Μεσινό, τον αρχαίο Φενεό με Κάρα της Αγίας Υπομονής. Μετάβαση στη
το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, τριώροφο λίμνη Βουλιαγμένης και στη συνέχεια επικτίριο επιβλητικό και εντυπωσιακό οικοδό- στροφή στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι όπου
μημα με αξιόλογο τέμπλο το οποίο είναι θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Πορεία επιστολισμένο με σκαλιστές εικόνες και παρα- στροφής στην Αθήνα.

✓ Εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ
✓ Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με γλέντι

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

30/4

2 νύχτες

€ 119

€ 99

€ 165

29/4

3 νύχτες

€ 169

€ 135

€ 230

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

1κλινο

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

Παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 245

€ 205

€ 299

€ 95

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Arion 4* στο Ξυλόκαστρο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

EDEN BEACH RESORT HOTEL
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΠΟΤΑ ΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Μια παραθαλάσσια «Εδέμ» στην Ανάβυσσο, το Eden Beach
Resort Hotel, αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικογένειες
αλλά και για όλες τις ηλικίες που θέλουν να χαλαρώσουν και να
γιορτάσουν το Πάσχα σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα...

Φιλοξενία

νουν τις γαστρονομικές προτάσεις του

Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια του

ξενοδοχείου.

Eden Beach περιλαμβάνουν δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και μπαλκόνι. Ορισμένες μονάδες διαθέτουν
καθιστικό, για χαλάρωση μετά από
μια κουραστική μέρα. Μερικά δωμάτια

Προσφέρει εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ και υπηρεσία ενοικίασης
αυτοκινήτων. Μπορείτε να παίξετε τένις στο κατάλυμα, ενώ η περιοχή είναι

έχουν θέα στη θάλασσα ή τον κήπο. Τα

δημοφιλής για καταδύσεις και κανό.

δωμάτια προσφέρουν επίσης ιδιωτικό

Στην παραλία υπάρχουν ξαπλώστρες,

μπάνιο.

ομπρέλες και καμπίνες ντους.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το ξενοδοχείο περιβάλλεται από ένα

Το παραθαλάσσιο εστιατόριο και σνακ
μπαρ «Somewhere in Eden Resort»
του ξενοδοχείου σερβίρει ένα μενού
βασισμένο στην ελληνική και τη μεσογειακή κουζίνα, που σχεδιάστηκε

πευκοδάσος και διαθέτει παιδική χαρά,
ιδιωτικό χώρο στην παραλία και μπαρ
για ποτά. Υπάρχει μια ιδιωτική παραλία,
βραβευμένη με γαλάζια σημαία.

από ένα διάσημο σεφ. Τα εστιατόρια

Στο ξενοδοχείο λειτουργεί ιδιωτικό

Season’s και La Piscine ολοκληρώ-

πάρκινγκ όλο το 24ωρο.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύμα και Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες
και μη επιλογές.
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωινό, και γεύμα σε μπουφέ. Το απόγευμα
θα μοιραστούν λαμπάδες σε όλους. Μετά
τη Λειτουργία της Ανάστασης , Αναστάσιμο
Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και
κοκκινα αυγά.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Από νωρίς
το πρωί αρχίζει το σούβλισμα των αρνιών
στους κήπους του ξενοδοχείου, συνοδεία
ούζου και μεζέδων. Το μεσημέρι ακολουθεί
το Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακά τραγούδια από τη «μαγευτική» της
Μαρίας Νομικού και της ορχήστρας της!

Πασχαλινό γλέντι με τη

Μαρία Νομικού
Η Κυριακή του Πάσχα θέλει γλέντι και χορό και η Μαρία Νομικού
θα είναι μαζί μας για να το εξασφαλίσει! Μαζί με την ορχήστρα της
θα προκαλέσει «θαλασσοταραχή»

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί

30/4, 1/5

1 νύχτα

€ 95

€ 77

€ 122

€ 58

30/4

2 νύχτες

€ 145

€ 114

€ 205

€ 75

29/4

3 νύχτες

€ 194

€ 159

€ 279

€ 95

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν: € 25
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:45

ΑΡΑΧΩΒΑ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ
Φράγμα Μόρνου - Λιδορίκι - Δελφοί - Μεταλλευτικό Πάρκο
Φωκίδας - Γραβιά - Γαλαξίδι - Αγόριανη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Όσιος Λουκάς
- Δελφοί - Αράχωβα Πρωινή αναχώρηση για το βασιλομονάστηρο του Οσίου
Λουκά, στο Στείρι Βοιωτίας. Επίσκεψη και
μετάβαση στους Δελφούς. Άφιξη στην
περιοχή και επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο (θέατρο-Στάδιο). Θα ξεναγηθούμε
από επίσημο ξεναγό στο Μουσείο των
Δελφών, όπου φυλάσσονται τα ευρήματα
των ανασκαφών και ο εκπληκτικός Ηνίοχος. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
Domotel Anemolia Resort 4*, στην Αράχωβα. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.

που, απ’ όπου θα περάσουμε με το καΐκι σε
5 λεπτά στο καταπράσινο νησάκι Τριζόνια,
μοναδικό κατοικήσιμο. Στη συνέχεια μετάβαση στο Γαλαξίδι για καφέ και βόλτα στα
στενά δρομάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ μεταφορά στη λειτουργία της Ανάστασης. Αναστάσιμο Δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Αράχωβα - Πασχαλινό γεύμα Πρωινό και ελεύθερος χρόνος.
Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Ξεκούραση και το
απόγευμα βόλτα στα γραφικά σοκάκια της
κοσμοπολίτικης Αράχωβας. Επιστροφή στο
Μ. Σάββατο: Φράγμα Μόρνου - Λιδο- ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ρίκι - Τριζόνια - Γαλαξίδι Πρωινό και Δευτέρα Πάσχα: Μεταλλευτικό Πάρκο
αναχώρηση για το Λιδορίκι. Χτισμένο στα Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθή550μ., αποτελεί φυσική πρωτεύουσα της να Πλούσιο πρωινό. Αναχώρηση για το
πιο τραχιάς περιοχής, της Ρούμελης, και Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, το
υπήρξε μέχρι πρόσφατα το πλέον σημαντικό «Vagonetto». Θα κάνουμε βόλτα με τα βαεμπορικό και οικονομικό κέντρο της ορεινής γόνια στις παλιές στοές βωξίτη, θα δούμε
Φωκίδας. Στάση για καφέ στην πλατεία του το μουσείο και το θέαμα «Ήχος και Φως».
χωριού. Συνεχίζουμε για το Φράγμα Μόρ- Συνεχίζουμε για τη Γραβιά όπου πρόσφατα
νου, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, το Χάνι έχει μετατραπεί σε μουσείο. Τελευτο οποίο άρχισε να κατασκευάζεται τον Μάιο ταίος μας σταθμός είναι το γραφικό χωριό
του 1969 και ολοκληρώθηκε το 1979. Μικρή της Αγόριανης (Επτάλοφος), με τις εξαιρετιστάση για φωτογραφίες και αναχώρηση για κές ταβέρνες. Πορεία επιστροφής και άφιξη
τα Χάνια, στις ακτές του Κορινθιακού Κόλ- στην Αθήνα.

ΔΩΡΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ

ΑΡΑΧΩΒΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ

DOMOTEL ANEMOLIA
MOUNTAIN RESORT
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΜΠΟΥΦΕ, ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Στο πιο όμορφο σημείο της κοσμοπολίτικης Αράχωβας, με μοναδική θέα τις βουνοκορφές
του Παρνασσού και την κοιλάδα των Δελφών, το Domotel Anemolia προσφέρει έναν αποτελεσματικό συνδυασμό πολυτέλειας και απλότητας, παραδοσιακού χαρακτήρα και σύγχρονης άνεσης, χαλάρωσης και διασκέδασης. Αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για αποδράσεις
στη φύση, ταξιδιωτικές περιηγήσεις, αρχαιολογικές αναζητήσεις και μία τεράστια ποικιλία
δραστηριοτήτων και σπόρ.
Διαθέτει για τη φιλοξενία σας δωμάτια, σουίτες και μίνι σαλέ πλήρως εξοπλισμένα με στάνταρ μπάνιο ή ντους, διπλό κρεβάτι, ιδιωτικό μπαλκόνι, TV και μίνι ψυγείο. Στο ξενοδοχείο
υπάρχουν επίσης εστιατόριο, μπαρ, τζάκι στο σαλόνι, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με
εκπληκτική θέα στην κοιλάδα των Δελφών, γυμναστήριο και σάουνα.
✓ Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ
✓ Νηστήσιμο δείπνο σε μπουφέ το βράδυ της Μ. Παρασκευής
✓ Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ, το βράδυ της Ανάστασης
✓ Γεύμα σε παραδοσιακό Πασχαλινό μπουφέ την Κυριακή του Πάσχα
✓ Parking για τους διαμένοντες στο ξενοδοχείο
✓ Δωρεάν Wi-Fi Internet στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια
✓ Δωρεάν μεταφορά από/προς Αράχωβα κατά τις βραδινές ώρες
με το mini bus του ξενοδοχείου
✓ Χρήση γυμναστηρίου και εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο Std

3ο άτομο

1κλινο Std

1ο παιδι 2-6

1ο παιδί 6-12

29/4

4 μέρες

€ 235

€ 179

€ 270

€ 95

€ 140

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • ΔΩΡΕΑΝ ξενάγηση στο μουσείο των Δελφών από επίσημο ξεναγό • Το εισιτήριο για
τα Τριζόνια • Διαμονή στο ξενοδοχείο Domotel Anemolia Resort 4*, στην Αράχωβα • Ημιδιατροφή
• Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός του ξενοδοχείου • Η είσοδος σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και στο μεταλλευτικό πάρκο • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Std

2κλινο Exe

3ο άτομο

1κλινο Std

1ο παιδι
6-12

*Fam Chalet
(2+2)

29/4

3 νύχτες

€ 165

€ 215

€ 99

€ 210

€ 65

€ 555

28, 29/4

4 νύχτες

€ 210

€ 275

€ 125

€ 265

€ 85

€ 710

Std: Standard, Exe: Executive, Fam: Family

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ. *Tιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύμα και Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα
και μη εδέσματα μετά τον Επιτάφιο

ΣΤΙΣ 4 ΝΥΧΤΕΣ
1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΝΥΧΤΑ

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Γεύμα και
Εορταστικό δείπνο σε μπουφέ μετά την Ανάσταση με συνοδεία ζωντανής μουσικής.

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

MITSIS GALINI
WELLNESS & SPA RESORT

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ. Απολαύστε
στη βεράντα του ξενοδοχείου ούζο με μεζέδες και στη συνέχεια Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα μπουφέ με συνοδεία ζωντανής
μουσικής. Το βράδυ δείνο σε μπουφέ.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Μια αναζωογονητική εμπειρία διακοπών στη μέση της άνοιξης και στο «κατώφλι» του
καλοκαιριού, σε μια θαυμάσια τοποθεσία ανάμεσα σε ευκάλυπτους, σε έναν υδάτινο
παράδεισο που αποτελεί τον πιο δημοφιλή τόπο ίασης και χαλάρωσης, με τα ξακουστά
θεραπευτικά λουτρά.
Το Galini Wellness Spa & Resort, ένα
πολυτελέστατο ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels, βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του κοσμοπολίτικου θερέτρου στα Καμένα Βούρλα,
και 200χλμ. 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 με χαλιά, αυτόνομη θέρμανση,
δορυφορική TV, ψυγείο, λουτρό με
μπανιέρα και στεγνωτήρα μαλλιών,
μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά.
Κέντρο ευεξίας
Μετά από ένα χειμώνα γεμάτο υποχρεώσεις και στρες, χαρείτε την άνοιξη και το καλοκαίρι που έρχεται με
υπέροχα αναζωογονημένη ψυχή και
σώμα, αλλά και ζηλευτή επιδερμίδα,

αν εκμεταλλευθείτε τη μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών από εξειδικευμένους
επαγγελματίες στο Κέντρο Ευεξίας του
ξενοδοχείου.
Το Galini Wellness Spa, 3.000 τ.μ., σας
προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες
προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ, που όλα διέπονται από την Ανατολική φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας τις
θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών
νερών της περιοχής. Στη διάθεσή σας:
2 θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες
(1 με θαλασσινό νερό και 1 με ιαματικό
νερό), Jacuzzi, σάουνα, rasul, χαμάμ,
γυμναστήριο, κομμωτήριο.
Εγκαταστάσεις-παροχές
Στο Galini Wellness Spa & Resort
λειτουργούν ακόμα εστιατόριο με
πλούσιο Μεσογειακό μπουφέ, μπαρ,
αίθουσα TV, δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους, πάρκινγκ, καθώς
και γήπεδα για αθλοπαιδιές και παιδική χαρά.
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MINI CLUB
Καθημερινή παιδική απασχόληση για παιδιά
άνω των 3 ετών με μουσικά παιχνίδια ,
κατασκευές, προβολές dvd κ.ά.
Και επιπλέον! Ελεύθερη χρήση της
Εξωτερικής Ιαματικής πισίνας άνα άτομο
καθημερινά. Δωρεάν Wi-Fi στο Lobby.

Τα παιδιά της παρέας θα έχουν στη
διάθεσή τους ένα πλούσιο πρόγραμμα
ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση από ειδικούς.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο
Std MV

1κλινο
Std MV

2κλινο
Std SV

1κλινο
Std SV

2κλινο
Sup Sv

*Μεζονέτα
(4ατ.)

30/4

2 νύχτες

€ 168

€ 286

€ 188

€ 315

€ 223

€ 525

29/4

3 νύχτες

€ 228

€ 378

€ 249

€ 407

€ 308

€ 730

28, 29/4

4 νύχτες

€ 304

€ 494

€ 330

€ 526

€ 405

€ 950

Std: Standard, MV: Mountain View, SV: Sea View, Sup: Superior

1ο παιδί έως 12 Δωρεάν, 2ο παιδί 2-12 ετών € 45 τη βραδιά, 3ο άτομο € 55 τη βραδιά.
*Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα έως 4 άτομα.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για κρατήσεις που θα γίνουν έως 31/3, στις 4 διανυκτερεύσεις η 5η θα είναι δωρεάν.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πηλιορείτικη πανδαισία
ΒΟΛΟΣ - ΧΩΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:45

Μοναδική διαδρομή με το τρενάκι του Πηλίου: «Μουντζούρης» - Πορταριά - Μακρυνίτσα - Μηλιές - Βυζίτσα
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βόλος - Μουσείο
Πλινθοκεραμοποιίας Αναχώρηση από την
Αθήνα με κατεύθυνση τον Βόλο. Φθάνοντας
θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα,
ένα σπάνιο δείγμα σωζόμενου παλαιού βιομηχανικού συγκροτήματος στη χώρα μας. Στη
συνέχεια ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα
περίφημα τσιπουράδικα της πόλης. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας,
Domotel Xenia Volos 5* ή Valis Resort 5*. Παρακολούθηση περιφοράς Επιταφίου. Δείπνο
και διανυκτέρευση.
Μ. Σάββατο: «Μουντζούρης» - Μηλιές
- Βυζίτσα Πρωινό και αναχώρηση για μια
αξέχαστη γραφική ανάβαση στις πλαγιές του
Πηλίου. Άφιξη στα Άνω Λεχώνια, όπου θα
επιβιβασθούμε στο θρυλικό «Μουντζούρη».
Το τρένο είναι κατασκευαστικό έργο του Ιταλού
μηχανικού Ευάριστο ντε Κίρικο, ο ο οποίος ήταν
πατέρας του διάσημου καλλιτέχνη Τζιόρτζιο ντε
Κίρικο. Οι εργασίες του σιδηροδρόμου άρχισαν
στα τέλη του 1894 και το 1895 ολοκληρώθηκε
το πρώτο τμήμα του σιδηροδρόμου. Το παλιό
ατμοκίνητο τρενάκι, που θα μας οδηγήσει μέσω
μιας πλατανοσκέπαστης ορεινής διαδρομής σ’
ένα από τα πιο ιστορικά χωριά του Πηλίου, τις
Μηλιές. «Μικρογραφία του Πηλίου» έχει χαρακτηριστεί ο πετρόχτιστος οικισμός, στην πλατεία

του οποίου βρίσκεται ο μοναδικής αρχιτεκτονικής Ναός των Ταξιαρχών. Η διαδρομή από τα
Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές είναι 15 χιλιόμετρα. Παραμονή για γεύμα και μετάβαση στη
Βυζίτσα, έναν εντυπωσιακό διατηρητέο οικισμό,
τρία χιλιόμετρα δυτικά των Μηλιών. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πορταριά - Μακρυνίτσα Πρωινό και ακολουθεί
το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία με ούζου
και μεζέδες. Πασχαλινό γεύμα με μουσική! Το
απόγευμα επίσκεψη στο Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι, την «κυρία της υποδοχής», την Πορταριά,
παραδοσιακό οικισμό χτισμένο στις δυτικές
πλαγιές του Πηλίου, που αποτελεί κεφαλοχώρι
της περιοχής. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με την
πανοραμική θέα, η οποία χαρακτηρίζεται ως
το «μπαλκόνι του Πηλίου». Είναι από τα πλέον
δημοφιλή τουριστικά χωριά της Ελλάδας και
φημίζεται για το παραδοσιακό χρώμα και την
ιδιαίτερη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Βόλος - Αθήνα Μετά το
πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στον Βόλο με την
παραδοσιακή ατμόσφαιρα, τα νεοκλασικά κτίρια και τα μοναδικά τσιπουράδικα. Το μεσημέρι
πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα αργά
το απόγευμα.

DOMOTEL XENIA VOLOS 5* Βόλος
Άνεση και λιτή κομψότητα «πρωταγωνιστούν», από την
υποδοχή έως τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους
του Domotel Xenia Volos. Για τη διαμονή σας υπάρχουν
δωμάτια με θέα πόλη/θάλασσα. Όλα έχουν μπαλκόνι ή
πρόσβαση σε κήπο, θέρμανση, TV, μίνι μπαρ, δωρεάν
Wi-Fi, μπουρνούζια, παντόφλες, σεσουάρ. Μη χάσετε την
ολιστική εμπειρία ευεξίας στο Domotel Elxis Spa.
DOMOTEL XENIA VOLOS ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
29/4

Διάρκεια

2κλινο City View

2κλινο Sea View

3ο άτομο

1κλινο City View

4 μέρες

€ 325

€ 350

€ 235

€ 395

VALIS RESORT 5* Αγριά. Βόλος
Κομψότητα και αρχιτεκτονική ενώνουν τις δυνάμεις
τους για να σας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και
ονειρεμένη εμπειρία διαμονής. Το Valis Resort Hotel
απέχει 4χλμ. από το Βόλο και προσφέρει κέντρο ευεξίας,
εσωτερική και εξωτερική πισίνα, εστιατόρια και κομψά
δωμάτια, τα περισσότερα με θέα στον Παγασητικό Κόλπο.
Παρέχει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.
VALIS RESORT ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
29/4

Διάρκεια

2κλινο Promo

2κλινο Mv

2κλινο Ssv

2κλινο Sv

3o άτομο

1κλινο Promo

4 μέρες

€ 279

€ 300

€ 317

€ 335

€ 275

€ 405

Promo: Δωμάτια χωρίς μπαλκόνι, Mv: Mountain View, Ssv: Side Sea View, Sv: Sea View

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρίας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Domotel Xenia Volos ή Valis Resort
• Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου
• Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Το εισιτήριο για το τρενάκι του «Μουντζούρη»

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:45

Επίσκεψη στα «εξωτικά»
ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ!
Πλατύστομο - Καρπενήσι - Μονή Προυσού - Μεγάλο Χωριό Μονή Αγάθωνος

ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ASKLIPIOS
RESORT & SPA
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Ένα υπερσύγχρονο, μοντέρνα διακοσμημένο ξενοδοχείο, που μαζί με το Ξενία απαρτίζουν
το Thermae Platystomou Resort & Spa, ένα πολυτελές συγκρότημα παραθερισμού ιδανικό για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών
πηγών και όχι μόνο.
Προσφέρει 63 δωμάτια - 140 κλίνες, εκ των οποίων τα έξι είναι Junior Suites και μία Προεδρική Σουίτα. Στα δωμάτια υπάρχουν διπλά τζάμια και σήτες στα παράθυρα, θέρμανση/
κλιματισμός, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο.
Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνες με ιαματικό νερό, εγκαταστάσεις ευεξίας με εσωτερική
πισίνα, παιδότοπο και παιδική χαρά, πάρκινγκ, αθλοπαιδιές.

✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ και Δείπνο καθημερινά
✓ Αναστάσιμο Δείπνο το Μ. Σάββατο μετά τη λειτουργεία της Ανάστασης
✓ Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό αρνί στη σούβλα
(στη θέση της ημιδιατροφής)
✓ Δωρεάν μία χρήση της εσωτερικής ιαματικής πισίνας
(κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο MV

2κλινο RV

3ο άτομο

1κλινο MV

1κλινο RV

29/4

3 νύχτες

€ 205

€ 220

€ 172

€ 310

€ 340

28, 29/4

4 νύχτες

€ 265

€ 282

€ 220

€ 399

€ 435

RV: River View, MV: Mountain View

1o παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 1ο παιδί 7-12 & 2ο παιδί 2-12 ετών -50%.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καμένα Βούρλα - Λιχαδονήσια - Πλατύστομο Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα Καμένα
Βούρλα, όπου θα επιβιβασθούμε στο ναυλωμένο από το γραφείο μας καραβάκι για
να επισκεφθούμε το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα των Λιχαδονησίων, στον Ευβοϊκό
Κόλπο. Περίπλους των τριών νησίδων με
ενημέρωση/ξενάγηση, ενώ είναι πιθανό να
δούμε ένα ναυάγιο, ακόμα και φώκιες, αν
σταθούμε τυχεροί! Αποβίβαση στο μεγαλύτερο νησί, τη Μονολιά, για καφέ και γεύμα
στην παραλία. Επιστροφή στα Καμένα Βούρλα και μετάβαση στο Πλατύστομο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Asklipios Resort & Spa
4*. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.

μπούρεκο του κυρίου Αλέκου! Τελευταίος
σταθμός μας το Καρπενήσι για καφέ και
ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα Μονή Αγάθωνος Πρωινό και ελεύθερος
χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία με ουζάκι
και μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα
με γλέντι! Το απόγευμα αναχώρηση για τη
Μονή Αγάθωνος, προσκύνημα στο σκήνωμα του Αγίου και επίσκεψη στο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας. Στη μονή λειτουργεί και
εκτροφείο άγριων πουλιών. Στάση για καφέ
στη Μακρακώμη. Επιστροφή στο ξενοδοΜ. Σάββατο: Μονή Προυσού - Μεγάλο χείο.
Χωριό - Καρπενήσι Πρωινό και αναχώρη- Δεύτερα: Πλατύστομο - Καμένα Βούρση. Πρώτος σταθμός το ιστορικό μοναστήρι λα - Αθήνα Πρωινό και χρόνος ελεύθερος
της Παναγίας Προυσιώτισσας, σε κατάφυτη για να απολαύσετε δωρεάν την εσωτερική
αλλά απόκρημνη περιοχή. Χρόνος για προ- θερμαινόμενη ιαματική πισίνα με την υδροσκύνημα και περιήγηση στους χώρους της γυμναστική, την αντίστροφη κολύμβηση,
Μονής και στη συνέχεια αναχώρηση για το το μασάζ ποδιών, το υδρομασάζ, τις νεροΜεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του Όρους κουρτίνες για τον αυχένα και τα κανόνια για
Χελιδόνα. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μου- την πλάτη. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα
σείο (εάν είναι ανοιχτό) και πάμε… πλατεία με στάση στα Καμένα Βούρλα για μεσημεγια να δοκιμάσουμε το εξαιρετικό γαλακτο- ριανό γεύμα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο
MV

3ο
άτομο

1κλινο
MV

1ο παιδί
0-6

1ο παιδί
7-12

2ο παιδί
2-12

29/4

4 μέρες

€ 310

€ 275

€ 409

€ 110

€ 199

€ 199

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Asklipios Resort & Spa 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Μετάβαση στα Λιχαδονήσια • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται:
• Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

ΌΛΥΜΠΟΣ
ΝΑΟΥΣΑ - ΕΔΕΣΣΑ
Παλαιός Παντελεήμονας - Δίον - Βεργίνα - Μονή Σουμελά
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Δίον - Λεπτοκαρυά Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με
ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Δίον, όπου
θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά
μουσεία της Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το 1983 και
φιλοξενεί τα ευρήματα των ανασκαφών, οργανωμένα σε ενότητες αντίστοιχες με το χώρο
ανεύρεσής τους (δημόσια κτίρια, αστικό κέντρο,
ιερά κ.ά.). Άφιξη στη Λεπτοκαρυά, στο ξενοδοχείο Poseidon Palace 4*. Δείπνο. Μεταφορά
στον επιτάφιο.
Μ. Σάββατο: Βεργίνα - Μονή Σουμελά Βέροια Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα
και το νέο μουσείο, κάτω από το μεγάλο Τύμβο,
με τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητης
αξίας ευρήματα. Συνεχίζουμε για τις πλαγιές
του Βερμίου, όπου βρίσκεται η ιερά Μονή της
Παναγίας Σουμελά, με τη θαυματουργή εικόνα
που σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του
Ευαγγελιστή Λουκά. Μετάβαση στη Βέροια,
ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στην Ανάσταση Αναστάσιμο δείπνο.

μουσική, κρασί, τσίπουρο και διάφορους μεζέδες. Ακολουθεί το παραδοσιακό Πασχαλινό
γεύμα. Το απόγευμα μετάβαση στο χωριό Παλαιός Παντελεήμονας για βόλτα και καφέ.
Δευτέρα Πάσχα: Νάουσα - Έδεσσα Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της
Κεντρικής Μακεδονίας, τη Νάουσα, χτισμένη
στους πρόποδες του Βερμίου. Επίσκεψη στο
Άλσος του Αγίου Νικολάου, ένα κέντρο τουριστικής αναψυχής και διημέρευσης, 3 χιλιόμετρα
από την πόλη, που εκτείνεται σε 60 στρέμματα
γης κοντά στις πηγές του ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου ποταμού της Αράπιτσας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα με το τρενάκι.
Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα,
όπου θα δούμε το πάρκο με τους περίφημους
καταρράκτες Κάρανο, το Υπαίθριο Μουσείο
Νερού και την παλιά πόλη Βαρόσι. Γεύμα και
αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Αμπελάκια - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για τα Τέμπη, όπου θα προσκυνήσουμε στην Αγία Παρασκευή και προχωρούμε για
τα ξακουστά Αμπελάκια. Χρόνος για γεύμα και
επιστροφή στην Αθήνα.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, ΠΙΕΡΙΑ

POSEIDON PALACE
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ & 2ο ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Poseidon Palace βρίσκεται μέσα σε μια καταπράσινη
έκταση 65 στρεμμάτων, στην περίφημη αμμώδη παραλία της Λεπτοκαρυάς, κάτω από
τη «σκιά» του Ολύμπου. Ιδανικό ορμητήριο για να γνωρίσετε την περιοχή: Όλυμπος
16χλμ., Δίον 20χλμ., Βεργίνα 75χλμ., Θεσσαλονίκη μόλις 97χλμ.
Τα δωμάτια είναι πλήρως ανακαινισμένα,
κλιματιζόμενα, με κομψή επίπλωση και
οι μεγάλες βεράντες τους έχουν θέα στη
θάλασσα και στον Όλυμπο. Διαθέτουν τηλέφωνο, δορυφορική TV, χρηματοκιβώτιο,
Internet, μίνι μπαρ, σεσουάρ. Το Poseidon
Palace προσφέρει πληθώρα επιλογών για
το φαγητό ή το ποτό σας, γυμναστήριο, γήπεδα, παιδική χαρά και Disco Club.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιός Παντελεήμονας Μετά το πρωινό παρα- Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης:
κολουθούμε το ψήσιμο του οβελία με ζωντανή Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

✓ Δείπνο σε μπουφέ τη Μ.Παρασκευή με νηστίσιμες επιλογές.
✓ Μ.Σάββατο: Εορταστικό δείπνο μετά την Ανάσταση
με παραδοσιακή μαγειρίτσα
✓ Απολαύστε στον κήπο του ξενοδοχείου κρασί και τσίπουρο
με μεζέδες κατά τη διάρκεια του ψησίματος του οβελία (καιρού
επιτρέποντος)
✓ Το Πασχαλινό γεύμα θα σερβιριστεί με παραδοσιακό τρόπο
συνοδευόμενο με ζωντανή μουσική

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί
2-13

2ο παιδί
2-6

2ο παιδί
7-13

29/4

4 μέρες

€ 249

€ 215

€ 310

€ 105

€ 105

€ 175

29/4

5 μέρες

€ 315

€ 265

€ 390

€ 120

€ 120

€ 210

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Poseidon Palace 4*, στην Λεπτοκαρυά • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής • Προμεσημβρινός μπουφές με μεζεδάκια, κρασί,
τσίπουρο και αν το επιτρέψει ο καιρός οβελίες στον κήπο • Πασχαλινό γεύμα σερβιρισμένο με παραδοσιακό τρόπο με ζωντανή παραδοσιακή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί 7-13

30/4

2 νύχτες

€ 115

€ 83

€ 165

€ 55

29/4

3 νύχτες

€ 160

€ 115

€ 230

€ 80

28 & 29/4

4 νύχτες

€ 205

€ 148

€ 295

€ 105

1ο παιδί έως 13 ετών & 2ο έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΔΩΡΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ
ΒΕΡΓΙΝΑ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Αμπελάκια - Βεργίνα - Βέροια - Νάουσα - Θεσσαλονίκη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αμπελάκια - Κα-

ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μετάβα-

τερίνη Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με

ση στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό Αμπελάκια, φημισμένο για τα
σπουδαία αρχοντικά του, αλλά και για τη βαφή
νημάτων με κόκκινο χρώμα από την επεξεργασία του φυτού ριζάρι. Χρόνος για γεύμα
με τοπικές σπεσιαλιτέ. Άφιξη στο ξενοδοχείο
Mediterranean Princess 4*, στην Κατερίνη.
Τακτοποίηση και μεταφορά στην περιφορά του
Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Βεργίνα - Βέροια - Νάουσα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα, όπου

ΜEDITERRANEAN PINCESS 4*
Παραλία Κατερίνης, Πιερία
Ένα καινούργιο, καλαίσθητα διακοσμημένο
ξενοδοχείο στην Παραλία Κατερίνης, μόλις
100 μ. από τη θάλασσα. Για την άνετη και
αναπαυτική φιλοξενία σας διαθέτει 75 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, lounge bar, εστιατόριο, πισίνες, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι κ.α.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Θεσσαλονίκη Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για
να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, με ουζάκι - μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι! Το απόγευμα
επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τον
πολιούχο Άγιο Δημήτριο και στη συνέχεια θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο για βόλτα
και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Κατερίνη - Παλαιός Πα-

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό στο

ντελεήμονας - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για τον παραδοσιακό Παλαιό Παντελεήμο-

Διάρκεια

2κλινο Std

2κλινο Sup

3ο άτομο

1κλινο Std

Μουσείο για να θαυμάσουμε τα ευρήματα

29/4

3 νύχτες

€ 134

€ 164

€ 102

€ 210

από τις ανασκαφές του Ανδρόνικου, καθώς

να, χτισμένο στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου,

29/4

4 νύχτες

€ 176

€ 215

€ 126

€ 265

και το παλάτι με τα ψηφιδωτά. Συνεχίζουμε

σε υψόμετρο 700μ. με μοναδική θέα. Το χωριό

Std: Standard, Sup: Superior

για τη Βέροια. Περιήγηση στις παραδοσιακές

διατηρεί την ομοιόμορφη αρχιτεκτονική στα

συνοικίες και στο Βήμα του Απόστολου Παύ-

κτίσματά του, γεγονός που γίνεται αντιληπτό

λου. Έπειτα θα μεταβούμε στην ορεινή πόλη

με την πρώτη ματιά και τον διαφοροποιεί από

της Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσα, χτισμένη

τους άλλους οικισμούς. Θα πιούμε τον καφέ

στους πρόποδες τους Όρους Βερμίου. Επίσκε-

μας στην πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια

ψη στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, ένα πανελ-

και τα τρεχούμενα νερά. Στη συνέχεια μικρή

λήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής και διημέ-

στάση στα Τέμπη για να προσκυνήσουμε στην

ρευσης, 3 χιλιόμετρα από την πόλη. Χρόνος για

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Πορεία επι-

γεύμα και βόλτα με το τρενάκι. Επιστροφή στο

στροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Sup.
2ο παιδί 7-14 ετών -50% σε Superior.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
29/4

Διάρκεια

2κλινο Std

3ο άτομο

1κλινο Std

1ο παιδί 2-6

1ο παιδί 7-14

4 μέρες

€ 229

€ 199

€ 295

€ 105

€ 155

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Mediterranean Princess 4* στην Κατερίνη
• Ημιδιατροφή καθημερινά • Πασχαλινό γεύμα και Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής •
Ξενάγηση στη Βεργίνα • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:45

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Πηγές Αώου - Κεντρικό, Δυτικό & Ανατολικό Ζαγόρι - Πάπιγκο - Μέτσοβο
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα Αναχώρηση για την Ήπειρο.
Μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου φθάνουμε
στα Γιάννενα, στην περιοχή Μπιζάνι, όπου θα
επισκεφθούμε το θαυμάσιο Μουσείο Βρέλλη
Κέρινων Ομοιωμάτων. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Δείπνο.

ανοιχτά) και το μουσείο. Επιστροφή στα Γιάννενα και χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα
και απόγευμα ελεύθερο.
Δευτέρα Πάσχα: Ανατολικό Ζαγόρι: Βοβούσα - Φράγμα - Πηγές Αώου Πρωινό
και αναχώρηση για το Ανατολικό Ζαγόρι. Ακολουθώντας τη διαδρομή Ιωάννινα-Μέτσοβο θα
συναντήσουμε το υπέροχο γεφύρι του Καμπέραγα, στην είσοδο του χωριού Μηλιωτάδες.
Ακολουθεί το Τρίστενο με τον παλιό νερόμυλο.
Αφού περάσουμε το Γρεβενίτι, προς τις πηγές
του Αώου, φθάνουμε στις πηγές του Βάρδα,
παραπόταμου του Αράχθου. Βορειότερα θα
συναντήσουμε τη Μονή Βουτσά και θα συνεχίσουμε για τη Δόλιανη. Σε υψόμετρο 1.000μ.
«κρύβεται» η Βοβούσα. Συνεχίζουμε μέχρι το
φράγμα της τεχνητής λίμνης. Στάση για φωτογραφίες, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Καλπάκι - Πάπιγκο - Κόνιτσα Μονή Μολυβδοσκέπαστης Πρωινό και αναχώρηση για το Καλπάκι (Πολεμικό Μουσείο),
όπου θα ενημερωθούμε με προβολή διαφανειών για την ιστορία της περιοχής το 1940.
Στη συνέχεια και αφού περάσουμε από την
Αρίστη και θαυμάσουμε τον ποταμό Βοϊδομάτη,
θα φθάσουμε στο γραφικό Μεγάλο Πάπιγκο,
χτισμένο στις πλαγιές της Τύμφης. Ελεύθερος
χρόνος για να δοκιμάσετε τις παραδοσιακές πίτες. Το μεσημέρι θα μας βρει στην πανέμορφη
Κόνιτσα για μεσημεριανό προαιρετικό γεύμα.
Επόμενος σταθμός η Μονή Μολυβδοσκέπα- Τρίτη: Μέτσοβο - Καλαμπάκα - Αθήνα Πρωστης (670 μ.Χ.). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξε- ινό και μέσω της Eγνατίας οδού αναχώρηση για
το πανέμορφο Μέτσοβο. Κυριότερα αξιοθέατα
κούραση. Ανάσταση & Αναστάσιμο δείπνο.
και ελεύθερος χρόνος. Πορεία επιστροφής
Κυριακή Πάσχα: Νησάκι - Κάστρο - Παστην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.
σχαλινό γεύμα Μετάβαση με το καραβάκι στο
γραφικό νησάκι. Θα επισκεφθούμε τη Μονή Συνοπτικό 4ήμερης:
Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών (αν είναι Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

MITSIS GRAND SERAI
CONGRESS & SPA
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Χτισμένο σε μία έκταση 13 στρεμμάτων, στο πιο κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων, το
Mitsis Grand Serai Congress & Spa ήρθε για να προσφέρει μια καινούργια προοπτική
στη φιλοξενία. Πρόκειται για ένα αυθεντικό παλάτι, που συνδυάζει το παραδοσιακό στιλ των Ιωαννίνων με στοιχεία από τη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα στους χώρους
του Grand Serai που προορίζονται για την
απόλαυσή σας ξεχωρίζει το Grand Serai
Spa, ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμα
εστιατόριο και μπαρ. Κάθε ένα από τα 216
δωμάτια και τις σουίτες είναι προσεκτικά
διακοσμημένο με ζεστά χρώματα και πολυτελείς υφές. Σε όλα υπάρχει κλιματισμός, Internet, τηλέφων ο, TV.
✓ Προσφορά Γιορτινού Καλοσωρίσματος την ημέρα της άφιξης
✓ Νηστίσιμο μπουφέ Μ.Παρασκεύη
✓ Αναστάσιμο Δείπνο μετά την Ανάσταση

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

2κλινο
Std

2κλινο
Sup

29/4

4 μέρες

€ 367

29/4

5 μέρες

€ 447

✓ Μεσημεριανό Πασχαλινό γλέντι με συνοδεία μουσικής
3ο άτομο

1κλινο
Std

1ο παιδι
0-6

1ο παιδί
6-12

€ 389

€ 285

€ 514

€ 95

€ 235

€ 478

€ 349

€ 625

€ 120

€ 290

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*, στα Γιάννενα • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους • Το καραβάκι για το νησί • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

✓ Πασχαλινό γεύμα στον εξωτερικό χώρο της πισίνας

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Std

2κλινο Sup

3ο άτομο

1κλινο Std

1κλινο Sup

29/4

2 νύχτες

€ 285

€ 309

€ 202

€ 435

€ 475

€ 154

29/4

3 νύχτες

€ 340

€ 375

€ 245

€ 520

€ 572

€ 189

28/4

4 νύχτες

€ 365

€ 398

€ 259

€ 571

€ 623

€ 189

Std: Standard, Sup: Superior 1ο παιδί έως 6 Δωρεάν

1ο παιδί 6-12

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΧΩΡΙΑ ΚΟΖΙΑΚΑ
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα - Μέτσοβο - Τρίκαλα
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με
ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Καλαμπάκα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια ανάβαση στα Μετέωρα, όπου θα έχουμε
τη δυνατότητα να δούμε από κοντά δύο μονές,
τη Μονή Μεγάλου Μετεώρου και τη Μονή Αγίου Στεφάνου. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και μετάβαση στην περιφορά
του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λίμνη Ταυρωπού - Καλαμπάκα Πρωινό και αναχώρηση για την
«Ωραία Κοιμωμένη των Αγράφων», τη Λίμνη
Πλαστήρα (Λ. Ταυρωπού). Περιήγηση στα
χωριά: Μεσενικόλα, Μορφοβούνι (γενέτειρα
του Πλαστήρα), Κρυονέρι, Μπεζούλα και Νεοχώρι. Στάση για καφέ στο Αγνάντι. Περνάμε
την Μπελοκομίτη και φθάνουμε στο Φράγμα.
Στάση και συνεχίζουμε το γύρο. Προαιρετικό
φαγητό με θέα τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση
στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Τρίκαλα Πρωινό και ψήσιμο του οβελία, απολαμβάνοντας ουζάκι με μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα-γλέντι-χορός και το απόγευμα
θα μεταβούμε στην πόλη των Τρικάλων, όπου

θα περιηγηθούμε στο κάστρο μέχρι τη συνοικία Βαρούσι και θα πιούμε καφέ στον πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

DIVANI METEORA 4*
Καλαμπάκα
Πλήρως ανακαινισμένο, περιβάλλεται από
ένα τοπίο απέραντης φυσικής ομορφιάς,
τους ιερούς βράχους των Μετεώρων και
προσφέρει παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία και καλαίσθητα δωμάτια με όλες τις
σύγχρονες ανέσεις.

Δεύτερα Πάσχα: Μέτσοβο - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πρωινό και αναχώρηση για το
«Αλπικό» Μέτσοβο, σε υψόμετρο 1150μ., με τα
παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και καταστήματα με
τα ξυλόγλυπτα. Επίσκεψη στο Αρχοντικό Τοσίτσα,
στην Πινακοθήκη και στην Εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής. Χρόνος για γεύμα και ψώνια. Επιστροφή στην Καλαμπάκα, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Μετεώρων.
Δείπνο.
Τρίτη Πάσχα: Χωριά του Κόζιακα: Πύλη Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά θέρετρα της
Πίνδου, στα χωριά του Κόζιακα, μέσω μιας
υπέροχης διαδρομής. Στάσεις στην Πύλη για να
επισκεφθούμε την Πόρτα Παναγιά (Βυζαντινή
εκκλησία), στη γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνα,
στην Ελάτη (υψόμετρο 900μ., μέσα σε αιωνόβια
πλατάνια και τρεχούμενα νερά). Συνεχίζουμε για
το Περτούλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην
Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης:
Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

29/4

3 νύχτες

€ 215

€ 115

1κλινο
€ 375

29/4

4 νύχτες

€ 260

€ 145

€ 450

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 299

€ 209

€ 455

€ 100

29/4

5 μέρες

€ 355

€ 242

€ 530

€ 120

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Divani Meteora 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα-γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός Δεν
περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα στην «Ελληνική Ελβετία»

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Μεγάλο & Μικρό Χωριό - Μονή Προυσού - Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας - «Saloon»

Πράσινο, επιβλητικές βουνοκορφές, λίμνες και κοιλάδες θα χρωματίσουν τον «καμβά» των φετινών ανοιξιάτικων διακοπών σας. Μοναδικά τοπία και κατανυκτικές επισκέψεις σε γραφικά μοναστήρια,
για ένα αυθεντικό Πάσχα.
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο Κορυσχάδες - Καρπενήσι Αναχώρηση για
το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φτάνουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για γεύμα. Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό
οικισμό των Κορυσχάδων, με το Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης. Άφιξη στο Καρπενήσι και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
Hellas Country Hotel ή Montana 5*. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μ.
Προυσού Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγιάς Προυσιώτισσας,
χτισμένο σε απόκρημνη αλλά κατάφυτη περιοχή. Χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση.
Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο
μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. Απέναντι το
Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του όρους
Χελιδόνα, με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το γαλακτομπούρεκο του κυρίου Αλέκου! Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα
- Μονή Τατάρνας Πρωινό και ψήσιμο του
οβελία, απολαμβάνοντας ουζάκι με μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι! Το
απόγευμα αναχώρηση για τις γραφικές Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα και επίσκεψη στη
Μονή Τατάρνας. Από μακριά θα αγναντέψουμε
την τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη
της χώρας μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δεύτερα Πάσχα: Καρπενήσι - «Saloon»
- Αθήνα Πρωινό και βόλτα στο Πάρκο Τουριστικής Ιππασίας και Περιπέτειας «Saloon». Ένα
ξύλινο καταφύγιο που συνδυάζει την ομορφιά
της Ελληνικής… Δύσης και την παράδοση του
Αμερικανικού Νότου! Συνεχίζουμε με το Καρπενήσι για σουβενίρ. Επιστροφή στην Αθήνα.

HELLAS COUNTRY CLUB
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο Dlx

29/4

4 μέρες

€ 290

€ 175

€ 390

MONTANA HOTEL & SPA
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 295

€ 250

€ 390

€ 100

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Hellas Country Hotel στο
Μικρό Χωριό ή στο Montana Hotel & Spa 5* στο Καρπενήσι • Ημιδιατροφή καθημερινά • Πασχαλινό
γεύμα και Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

HELLAS COUNTRY CLUB
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Βρίσκεται στο Μικρό Χωριό της Ευρυτανίας, στα 12χλμ. από το Καρπενήσι, περιτριγυρισμένο από πυκνά δάση ελάτης και καστανιάς, με φόντο την κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη. Το Hellas Country υπόσχεται μοναδικές στιγμές πολυτέλειας, χαλάρωσης και γαλήνης.
Προσφέρει πολυτελή δίκλινα (δυνατότητα connecting), σουίτες και τρίκλινα, όλα εξοπλισμένα με δορυφορική TV, Wi-Fi, σεσουάρ, τηλέφωνο, βεράντα με θέα, χρηματοκιβώτιο,
ψυγείο, καλλυντικά, παντόφλες. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον τζάκι, χώρο σαλονιού.
Στο ξενοδοχείο λειτουργεί το εστιατόριο Mεσάντρα όπου μπορείτε να απολαύετε παραδοσιακές πίτες, ντόπια τυριά και τοπικά πιάτα, καφέ μπαρ, ενώ προσφέρεται και πάρκινγκ.
✓ Καθημερινά Πρωινό σε μορφή μπουφέ με πιστοποιητικό
διάκρισης «Ελληνικό Πρωινό»
✓ Νηστίσιμο δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή
✓ Αναστάσιμο δείπνο το βράδυ του Σαββάτου
✓ Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή
✓ Internet wi-fi δωρεάν

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

*Connecting (2+2)

29/4

3 νύχτες

€ 205

€ 60

€ 315

€ 655

29/4

4 νύχτες

€ 250

€ 80

€ 379

€ 789

1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

KΑΡΠΕΝΗΣΙ

MONTANA HOTEL & SPA
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Ιδανική επιλογή για χαλάρωση μέσα σ’ ένα τοπίο μαγευτικό. Αυτό το πολυτελές καταφύγιο
βρίσκεται σε μια ελατόφυτη πλαγιά στο όρος Τυμφρηστός, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων.
Διαθέτει 3 τραπεζαρίες και πιάνο μπαρ, πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο με γήπεδα
μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και 2 γυμναστήρια, πιστοποιημένο Spa με 2 εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες κ.ά. Το ξενοδοχείο παρέχει εσωτερικό χώρο στάθμευσης με χωρητικότητα
150 αυτοκινήτων και άμεση πρόσβαση στα δωμάτια μέσω ανελκυστήρα.
Κάθε ένα από τα 110 δωμάτια και τις 18 σουίτες του Hotel Spa Montana έχει πανοραμική θέα
στην κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη και είναι εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις
(κλιματισμό, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, Internet, τηλέφωνο και σεσουάρ).
✓ Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ
✓ Νηστίσιμο δείπνο της Μ. Παρασκευής
✓ Αναστάσιμο δείπνο το Μ.Σάββατο
✓ Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα
✓ Μουσικές βραδιές με live μουσική στο χώρο του Valley View Bar
✓ Προβολές DVD - ταινιών για τους μικρούς μας φίλους

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

28/4

Διάρκεια

2κλινο Std

3ο άτομο

1κλινο Std

3 νύχτες

€ 200

€ 170

€ 295

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

ΣΕΡΡΕΣ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια - Μονή Τιμίου Προδρόμου
Λίμνη Δοϊράνης - Σπήλαιο Αγ. Γεωργίου - Θεσσαλονίκη

Λουτρά Πόζαρ - «Αρκτούρος» - Καστοριά - Άγιος Παντελεήμονας

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σέρρες Αναχώρηση το πρωί για Σέρρες με ενδιάμεσες στάσεις.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Siris Hotel 4* και
παρακολούθηση του Επιταφίου, δείπνο.

το απόγευμα επίσκεψη στη Μονή Προδρόμου,
στις πλαγιές του Μενικίου όρους, για την Τελετή της Αγάπης. Γνωριμία με τις Σέρρες και
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Μ. Σάββατο: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια Πρωινό και στη συνέχεια
επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας τη διαδρομή προς
τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο
Στρατιωτικό Μουσείο με τα πολλά κειμήλια
από την περιοχή και σε τμήματα οχυρών που
συνολικά αποτελούν το μεγαλύτερο συγκρότημα οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος των
Ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Συνεχίζουμε
για την τεχνητή Λίμνη Κερκίνη, η οποία σχηματίστηκε το 1932 με τη δημιουργία φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα. Χρόνος ελεύθερος
για περίπατο δίπλα στα νερά της Λίμνης ή για
όσους επιθυμούν να κάνουν βαρκάδα. Χρόνος
για φαγητό και το απόγευμα θα πιούμε καφέ
στα Άνω Πορόια, στους πρόποδες του όρους
Κερκίνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά
στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

Δευτέρα Πάσχα: Λίμνη Δοϊράνης - Σπήλαιο
Αγ. Γεωργίου Κιλκίς Πρωινό και μεταβαίνουμε στη Λίμνη Δοϊράνη. Χρόνος για φωτογραφίες και επίσκεψη στο Μουσείο της λίμνης.
Συνεχίζουμε για το σπήλαιο του Αγ. Γεωργίου,
το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο αξιόλογα της
Ελλάδας. Αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώματα που χρονολογούνται 235 εκατομμύρια χρόνια πριν. Χρόνος για γεύμα στο Κιλκίς.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Τρίτη: Σέρρες - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη.
Επίσκεψη στο ναό του πολιούχου Αγ. Δημητρίου, χρόνος για καφέ στην Πλατεία Αριστοτέλους. Πορεία επιστροφής.
Συνοπτικό 4ήμερης:
Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

Κυριακή Πάσχα: Μονή Τιμίου Προδρόμου
(Τελετή της Αγάπης) - Σέρρες Πρωινό και
ελεύθερος χρόνος για την παρακολούθηση
του ψησίματος του οβελία, απολαμβάνοντας
μεζεδάκι με ουζάκι στον κήπο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός
Άγιος Αθανάσιος Πρωινή αναχώρηση από
Αθήνα για τους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν. Στάση για καφέ στη Βέροια και προχωρούμε για τον ορεινό οικισμό του Παλαιού
Αγίου Αθανασίου. Το χωριό χτίστηκε στα τέλη
του 16ου αιώνα, σε υψόμετρο 1.250μ., όμως
εγκαταλείφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του
1980 από τους κατοίκους του που ίδρυσαν τον
Νέο Άγιο Αθανάσιο, σε χαμηλότερο υψόμετρο,
για ευκολότερη πρόσβαση. Το παλαιό χωριό
αναβίωσε με την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου, στα μέσα της δεκαετίας του ’90.
Φθάνουμε στο ξενοδοχείο Lithos Hotel & Spa
3* Sup. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Μεταφορά
στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ Πρωινό και ξεκινάμε για την καταπράσινη Έδεσσα.
Επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους
καταρράκτες Κάρανο και συνεχίζουμε για το
Υπαίθριο Μουσείο Νερού και την παλιά πόλη.
Στα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, 13χλμ. από την
Αριδαία, δίπλα στις πηγές, θα απολαύσουμε
τον καφέ μας η το γεύμα μας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για να απολαύσουμε τις δωρεάν
παροχές του Spa (θερμαινόμενη πισίνα, χαμάμ, σάουνα). Ανάσταση. Αναστάσιμο δείπνο.

αναχώρηση για το Νυμφαίο, όπου θα επισκεφθούμε το σπουδαίο περιβαλλοντικό κέντρο προστασίας της αρκούδας «Αρκτούρος».
Ελεύθερος χρόνος για να δοκιμάσετε τις χειροποίητες παραδοσιακές πίτες. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα
περιήγηση στο χωριό του Αγίου Αθανασίου και
χρόνος για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο.
Δευτέρα Πάσχα: Νάουσα - Άλσος Αγίου
Νικολάου - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση
για τη Νάουσα, την όμορφη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας στους πρόποδες του Βερμίου.
Επίσκεψη στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, ένα
κέντρο τουριστικής αναψυχής και διημέρευσης, 3 χιλιόμετρα από την πόλη, που εκτείνεται σε 60 στρέμματα γης κοντά στις πηγές του
ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου ποταμού
της Αράπιτσας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα
και καφέ. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

Κυριακή Πάσχα: «Αρκτούρος» - Αγ. Αθανάσιος - Πασχαλινό γεύμα Πρωινό και

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 239

€ 199

€ 299

€ 155

29/4

5 μέρες

€ 295

€ 235

€ 375

€ 185

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Siris Hotel 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία, σπήλαια και
αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Η βαρκάδα στη λίμνη

29/4

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

4 μέρες

€ 230

€ 200

€ 299

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 •
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΔΩΡΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ
ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

PORTO PALACE

HOTEL & CONFERENCE CENTER
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Μια ξεχωριστή πρόταση διαμονής στη Θεσσαλονίκη. Το Porto Palace Hotel είναι ένα 5*
ξενοδοχείο στην περιοχή του Νέου Λιμανιού, στεγασμένο στο ιστορικό κτίριο του 1913 που
διατηρεί τη βιομηχανική του αρχιτεκτονική. Επιλέξτε για τη διαμονή σας ανάμεσα στα 176
δωμάτιά του, όλα με φυσικό φωτισμό, κλιματισμό/θέρμανση, μίνι μπαρ, δορυφορική TV,
χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, μπουρνούζια, παντόφλες, δωρεάν Wi-Fi.
Το Porto Palace Hotel Thessaloniki διαθέτει στις εγκαταστάσεις του εστιατόριο υψηλής
γαστρονομίας, μπαρ, roof garden με πισίνα, καθώς και ένα ειδικά διαμορφωμένο studio
άσκησης και ευεξίας.

✓ Πρωινό και δείπνο καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
✓ Αναστάσιμο δείπνο με κόκκινα αυγά και παραδοσιακή
μαγειρίτσα στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Πασχαλινό γεύμα με ψητό αρνί, κοκορέτσι και ποικιλία
εδεσμάτων σε μπουφέ
✓ Shuttle Bus για τη μεταφορά σας από και προς το κέντρο της πόλης
✓ Δωρεάν Wi-Fi internet στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΕΡΓΙΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
Σέρρες - Άνω Πορόια - Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Νάουσα
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε στη Βεργίνα,
όπου θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό
στο νέο μουσείο, κάτω από το μεγάλο τύμβο
με τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητα
αξίας ευρήματα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη, στο
ξενοδοχείο Porto Palace 5 *. Τακτοποίηση και
μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια - Σέρρες Πρωινό και αναχώρηση για
τη Λίμνη Κερκίνη. Έπειτα από μια πανέμορφη διαδρομή θα φθάσουμε σε έναν από
τους πιο σημαντικούς υδροβιοτόπους της
Ευρώπης (δυνατότητα γύρου της λίμνης με
βάρκες). Χρόνος για γεύμα και το μεσημέρι
θα καταλήξουμε στα πανέμορφα και γραφικά
Άνω Πορόια, χωριό κατάφυτο με τρεχούμενα
νερά και υπέροχη θέα στη λίμνη. Το απόγευμα άφιξη στις Σέρρες για να ψωνίσουμε τους
παραδοσιακούς ακανέδες! Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

πόλη και τα Ρωμαϊκά Τείχη. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ στο κέντρο της πόλης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα Πάσχα: Άγιος Αθανάσιος (Καϊμακτσαλάν) - Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ
Πρωινό και αναχώρηση για τον παλιό Άγιο
Αθανάσιο, στους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και
καφέ. Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα, όπου θα επισκεφθούμε το πάρκο με τους
περίφημους καταρράκτες Κάρανο, το υπαίθριο
Μουσείο Νερού και την παλιά πόλη Βαρόσι.
Αναχώρηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ,
δίπλα στις πηγές του Θερμοπόταμου. Ελεύθερος χρόνος για όποιον θέλει να κάνει μπάνιο
στις εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες. Γεύμα
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Νάουσα - Σχολή Αριστοτέλους Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για τη Νάουσα. Θα φθάσουμε μέχρι τη μαγευτική περιοχή
του Αγίου Νικολάου (καταπράσινο πάρκο με
λιμνούλες, χώρους άθλησης και πολλά ταβερνάκια). Στη συνέχεια επίσκεψη στο πολιτισμικό κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους, όπου
θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε
για την ιστορία της σχολής. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Θεσσαλονίκη Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για
να χαλαρώσετε στο άνετους χώρους του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι και το απόγευμα θα ξεναγηθούμε στην
πόλη από επίσημο ξεναγό και θα δούμε τον Συνοπτικό 4ήμερης:
Λευκό Πύργο, τον Άγιο Δημήτριο, την πάνω Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Sup

3ο άτομο

1κλινο Sup

1ο παιδί
2-12

2ο παιδί 2-12

29/4

3 νύχτες

€ 202

€ 119

€ 298

€ 40

€ 130

29/4

4 νύχτες

€ 249

€ 139

€ 375

€ 40

€ 160

Sup: Superior

Διάρκεια

2κλινο Sup

3ο άτομο

1κλινο Sup

1ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 289

€ 212

€ 385

€ 135

29/4

5 μέρες

€ 352

€ 242

€ 478

€ 151

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Porto Palace 5 * • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα-γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής • Ξενάγηση στη Βεργίνα
και στη Θεσσαλονίκη από διπλωματούχο ξεναγό • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Ο γύρος της Λίμνης Κερκίνης με βάρκες • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

51

52

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη είσοδος στο γυμναστήριο,
χαμάμ/σάουνα, θερμαινόμενες εξωτερικές
και εσωτερικές πισίνες! Επιλογή αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων:
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, περιηγήσεις στον
υγρότοπο της Σάνη, μαθήματα yoga.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Το απόγευμα απολαύστε παραδοσιακά
Πασχαλινά αυγά και το παραδοσιακό
τσουρέκι. Παρακολούθηση της Ιεράς Λειτουργείας της Αναστάσεως στην εκκλησία
του συγκροτήματος. Το Αναστάσιμο Δείπνο
θα αρχίσει στις 22:30 με παραδοσιακή
μαγειρίτσα και με υπέροχες γαστρονομικές
δημιουργίες των σεφ.

ΣΑΝΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

SANI BEACH HOTEL &
SANI CLUB
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ (SANI CLUB)

Ένας συναρπαστικός τόπος διακοπών, ένα οικολογικό καταφύγιο όπου άνθρωπος και φύση
συνυπάρχουν αρμονικά, σε μια ιδιωτική έκταση 4.500 στρεμμάτων με θέα στον Όλυμπο και το
Αιγαίο. Τη λειτουργία του συγκροτήματος Sani Resort διέπει μια νέα φιλοσοφία, με την ευζωία
να έχει τον πρώτο λόγο.
Τα ξενοδοχεία Sani Beach Hotel και Sani
Club θα τα βρείτε σε μία από τις πιο ειδυλλιακές τοποθεσίες της Ελλάδας, στο
Ακρωτήρι της Σάνης. Θα φθάσετε στο
συγκρότημα σε 45 λεπτά από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης
και 1 ώρα από το κέντρο της συμπρωτεύουσας, ενώ κατά την παραμονή σας
θα έχετε μεγάλη ευκολία στην πρόσβαση
στις μαγικές παραλίες της Σιθωνίας και
το Άγιο Όρος.

Φιλοξενία
Το Sani Beach Hotel προσφέρει μια
ευρεία γκάμα από Δίκλινα δωμάτια και
Junior Suites έως και Οικογενειακές
Σουίτες μονόχωρες ή δίχωρες, για μεγαλύτερη άνεση. Κάθε ένα από τα 392
δωμάτια είναι διακοσμημένο με σύγχρονα στάνταρ αισθητικής και προσφέρει
συναρπαστική θέα, ενώ διαθέτει δικό του
μπαλκόνι ή βεράντα και κήπο, μπάνιο με
μπανιέρα ή ντους, flat screen TV, μίνι
μπαρ και αυτόνομο κλιματισμό.
Στο Sani Club θα επιλέξετε ανάμεσα σε
εξαιρετικά μπανγκαλόου, με πρόσβαση
στο δικό τους καταπράσινο κήπο ή ιδιωτική πισίνα. Η ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα των 204 δωματίων δημιουργεί τον
κατάλληλο χώρο απόλυτης χαλάρωσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν αμέσως μετά το πρωινό με μπουφέ ορεκτικών, ούζο και τοπικά κρασιά, με συνοδεία
ζωντανής μουσικής και χορό. Το Πασχαλινό
γεύμα περιλαμβάνει παραδοσιακά πιάτα
όπως αρνί στη σούβλα,κοκορέτσι ζεστούς
και κρύους μεζέδες και ποικιλά γλυκών.

πνοής από τη θάλασσα, τα συναρπαστικά
Spa που υπάρχουν και στα δύο ξενοδοχεία του Sani Resort, όμορφα εστιατόρια
δίπλα στην παραλία ή στις πισίνες, τα
γυμναστήρια, την πληθώρα σπορ (ποδόσφαιρο, ιστοπλοΐα, mountain bike,
καταδύσεις, πεζοπορία κ.ά.) και ανεπανάληπτη διασκέδαση.
Τα παιδιά είναι οι «επίτιμοι» προσκεκλημένοι των ξενοδοχείων Sani Beach
και Sani Club, με πλούσιο πρόγραμμα
οργανωμένων δραστηριοτήτων για όλες
τις ηλικίες.
SANI BEACH ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ.
ΣΑΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

SANI CLUB ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ,
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY BOOKING ΕΩΣ 26/3

Διάρκεια

2κλινο
Gv

EARLY BOOKING ΕΩΣ 26/3

2κλινο
Sv

Διάρκεια

2κλινο
Sv

3ο
άτομο

2ο παιδί
0-12

Εγκαταστάσεις - παροχές

29/4

3 νύχτες

€ 240

€ 290

29/4

3 νύχτες

€ 260

€ 130

€ 130

Οι φιλοξενούμενοι τόσο στο Sani Beach
Hotel όσο και στο Sani Club θα απολαύσουν τα 7χλμ. της καταγάλανης παραλίας
με τη λευκή αμμουδιά, την αξεπέραστη
φύση με τα πεύκα σε απόσταση ανα-

28, 29/4

4 νύχτες

€ 310

€ 372

28, 29/4

4 νύχτες

€ 340

€ 170

€ 170

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 26/3

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 26/3

29/4

3 νύχτες

€ 270

€ 310

29/4

3 νύχτες

€ 280

€ 140

€ 140

28, 29/4

4 νύχτες

€ 330

€ 400

28, 29/4

4 νύχτες

€ 370

€ 185

€ 185

Gv: Garden View, Sv: Sea View

Gv: Garden View, Sv: Sea View. Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00

Πάρκο Αριστοτέλους - Αρναία - Ουρανούπολη - Μαρμαράς - Γύρος Κασσάνδρας - Γύρος Σιθωνίας
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Χαλκιδική Πρωινή
αναχώρηση για τη Χαλκιδική με ενδιάμεσες
στάσεις. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Xenia Ouranoupolis 4*
στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Δείπνο. Μετάβαση για παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου.
Μ. Σάββατο: Πολύγυρος - Αρναία - Πάρκο
Αριστοτέλη - Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος
Πρωινό και αναχώρηση μέσω Πολυγύρου
για μια καταπληκτική διαδρομή στη φύση του
Χολομώντα, του ψηλότερου βουνού της Χαλκιδικής. Επίσκεψη σε ένα από τα πιο γραφικά
χωριά, την Αρναία, που είναι ονομαστή για τα
παραδοσιακά κτίριά της, τα οποία χτίστηκαν το
19ου αιώνα και την έχουν χαρακτηρίσει ως
«τόπο ιστορικό». Συνεχίζουμε για τα Στάγειρα,
γενέτειρα του Αριστοτέλη, όπου θα επισκεφθούμε το πάρκο στο οποίο βρίσκεται ο ανδριάντας του, καθώς επίσης και πολλά μνημεία:
πύργοι, δημόσια λουτρά και το κονάκι του
Μαδέμ Αγά, από την εποχή των Σιδηροκαυσίων (Σιδηροκαύσια: φρουριακό συγκρότημα
μεταλλείων σ’ όλα τα υψώματα δυτικά-βορειοδυτικά του σημερινού οικισμού των Σταγείρων,
που τελούσαν υπό τον έλεγχο του σουλτάνου).
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ουρανούπολη, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοιάριο για την

κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος) στις ακτές
του Αγίου Όρους, για να θαυμάσουμε τα σκαρφαλωμένα μοναστήρια. Άφιξη στο ξενοδοχείο.
Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Γύρος Σιθωνίας Πρωινό και ελεύθερος χρόνος
για να απολαύσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο
του οβελία, απολαμβάνοντας ουζάκι με μεζεδάκι στον κήπο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και το απόγευμα
φεύγουμε για περιήγηση στη χερσόνησο της
Σιθωνίας. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε
από κοντά τον Νέο Μαρμαρά, το Πόρτο Κουφό,
τη Σάρτη και τη Βουρβουρού. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΧENIA OURANOUPOLIS 4*
Ουρανούπολη, Χαλκιδική
Μόλις 2 λεπτά από το χωριό Ουρανούπολη. Είναι χτισμένο στην πιο όμορφη παραλία, πάνω
στο κύμα, με εξαιρετική θέα προς το Άγιο Όρος, τον Πύργο της Ουρανούπολης και το νησί
Αμμουλιανή. Τα 88 δωμάτια και μπανγκαλόου του έχουν θέα στη θάλασσα, είναι ευρύχωρα
και διαθέτουν κλιματισμό, TV, μπάνιο, σεσουάρ, μπαλκόνι ή βεράντα, πρόσβαση στο Internet.

Δευτέρα Πάσχα: Γύρος Κασσάνδρας Πρωινό και αναχώρηση για μια όμορφη εκδρομή
στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Θα δούμε την
Καλλιθέα, τη Νέα Σκιώνη, την Κασσάνδρεια
κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε
στην παραδοσιακή Άφυτο, με την υπέροχη
θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

29/4

4 μέρες

€ 225

€ 240

€ 270

€ 180

€ 335

€ 100

€ 765

Τρίτη: Χαλκιδική - Αθήνα

29/4

5 μέρες

€ 280

€ 299

€ 340

€ 225

€ 425

€ 115

€ 935

Πρωινό και πορεία επιστροφής στην Αθήνα
με με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα
αργά το απόγευμα.

Sv: Sea View, Sup: Superior, Bng: Bungalow, Fam: Family,

Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης:
Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

2κλινο
Sv

2κλινο
Sup Sv

2κλινο
Sup Bng

3ο
άτομο

1κλινο
Sv

1ο παιδί
2-14

*Fam
(2+2)

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Xenia Ouranoupolis 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους • Η κρουαζιέρα στις ακτές του Αγίου Όρους
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την άφιξή σας ένα Πασχαλινό καλάθι εδεσμάτων θα σας περιμένει στο δωμάτιο σας.
Γεύμα και Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες
νοστιμιές στο εστιατόριο Mediterraneo.

ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

PORTO CARRAS SITHONIA

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύμα σε μπουφέ και Αναστάσιμο Δείπνο
με παραδοσιακή μεγειρίτσα στο εστιατόριο
Mediterraneo.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ ALL INCLUSIVE!
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ & 2ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ FAMILY ΚΑΙ JUNIOR SUITE

Πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, στον Νέo Mαρμαρά της Σιθωνίας, ένα από τα πιο
γραφικά θέρετρα της Χαλκιδικής, που θα σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών.
Θα το βρείτε 127χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, σε μια καταπράσινη έκταση 17.630 στρεμμάτων
δίπλα στη θάλασσα, στη σκιά του Όρους Μελίτωνα.
Αποτελεί ένα από τα δύο 5άστερα ξενοδοχεία του κοσμοπολίτικου θέρετρου
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς Porto
Carras Grand Resort, που περιλαμβάνει
ακόμα τα Porto Carras Meliton 5*, Βίλα
Γαλήνη, εξοχικές πολυτελείς κατοικίες,
το πρώτο ιδιωτικό Καζίνο της χώρας,
δύο από τα μεγαλύτερα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας & Spa της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διεθνών προδιαγραφών.
Το ιστορικό συγκρότημα διαθέτει απέραντη παραλία μήκους 9χλμ. και περισσότερους από 25 ιδιωτικούς κολπίσκους.
Φιλοξενία
Για τη φιλοξενία σας, το Porto Carras
Sithonia 5* διαθέτει μια σειρά από δίκλινα δωμάτια και σουίτες, διαφόρων
κατηγοριών ανάλογα με τον εξοπλισμό
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που
όλα όμως προσφέρουν στους επισκέπτες άριστη και απροβλημάτιστη διαμονή. Περιλαμβάνουν υπέρδιπλα ή μονά
κρεβάτια, πουπουλένια παπλώματα και
μαξιλάρια, καναπέ, μαρμάρινο μπάνιο

με μπανιέρα, σεσουάρ, μπουρνούζια
και παντόφλες, απευθείας τηλέφωνο,
δορυφορική τηλεόραση, ανεξάρτητο
κλιματισμό, επιπλωμένο μπαλκόνι κ.ά.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Το συγκρότημα είναι έτοιμο να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές αναψυχής με την
ιδιωτική μαρίνα, τον όμιλο ιππασίας, τη σχολή καταδύσεων, τη σχολή τένις, τη σχολή
γκολφ, τις μεγάλες πισίνες, το εμπορικό κέντρο, την κάβα κρασιών Porto Carras. Άλλες
παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν το
κέντρο θαλασσοθεραπείας και Spa με χαμάμ, υδρομασάζ για τη χαλάρωσή σας κ.ά.

MINI CLUB

Καθημερινά 10:00-14:00 & 18:0022:00 ειδικοί παιδαγωγοί μέσα από
δημιουργικά προγράμματα και ποικίλες δραστηριότητες, διαπαιδαγωγούν
τους μικρούς μας φίλους!*(για τις
ηλικίες κάτω των 4 ετών απαιτείται η
συνοδεία κηδεμόνα)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
Μετά το πρωινό , απολαύστε στο εστιατόριο Pergola ορεκτικά με βιολογικό ούζο,
τσίπουρο και κρασί του Κτήματος Πόρτο
Καρράς κατά τη διάρκεια του ψησίματος
του οβελία. Πασχαλινό γεύμα στο εστιάτοριο Mediterraneo με πλούσο εορταστικό
μπουφέ, άφθονο κρασί από το Κτήμα Πόρτο
Καρράς και ζωντανή μουσική.
Μην παραλείψετε να συμμετέχετε στην εκδρομή με το παραδοσιακό τρενάκι του Porto
Carras μέσα στο συγκρότημα και επίσκεψη
στην αίθουσα οινογευσίας «Μελισσάνθη»
(το πρόγραμμa αναρτάται καθημερινά στην
υποδοχή)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ALL INCLUSIVE
Διάρκεια

2κλινο GV
Promo*

2κλινο
Gv

2κλινο
Sv

2κλινο
J.Suite Ssv

2κλινο
Fam Gv

2κλινο
Fam Ssv

2κλινο
Fam Sv

1κλινο
Gv

29/4

3 νύχτες

€ 199

€ 209

€ 219

€ 249

€ 259

€ 269

€ 279

€ 299

29/4

4 νύχτες

€ 259

€ 269

€ 279

€ 319

€ 329

€ 339

€ 349

€ 389

Gv: Golf View, Sv: Sea View, Ssv: Side Sea View, J. Suite: Junior Suite, Fam: Family
*Η Promo τιμή αφορά περιορισμένο αριθμό δωματίων.
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε J. Suite & Fam. 3ο άτομο -20%.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικη και γιορτινή!

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

55

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00

Σουρωτή - Πολύγυρος - Αρναία - Ποτίδαια - Μαρμαράς - Γύρος Σιθωνίας - Κασσάνδρα - Θεσσαλονίκη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Χαλκιδική Πρωινή
αναχώρηση για τη Χαλκιδική με ενδιάμεσες
στάσεις. Πριν την άφιξή μας στο ξενοδοχείο θα
προσκυνήσουμε στη Μονή του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου βρίσκεται
ο τάφος του Γέροντα Παΐσιου, εντός της μονής. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο
Portes Beach 4*, στα Νέα Μουδανιά. Δείπνο.
Μετάβαση για παρακολούθηση του Επιταφίου.

δάκια με ουζάκι στον κήπο του ξενοδοχείου.
Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι! Το
απόγευμα αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου της Κασσάνδρας, όπου θα δούμε υπέροχα χωριά όπως η Καλλιθέα, η Κρυοπηγή, η
Νέα Σκιώνη, η Κασσάνδρεια κ.ά. Ελεύθερος
χρόνος για να περπατήσουμε στην παραδοσιακή Άφυτο, με την υπέροχη θέα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Μ. Σάββατο: Πολύγυρος - Χολομώντας
- Αρναία Πρωινό και αναχώρηση μέσω Πολυγύρου για μια καταπληκτική διαδρομή στη
φύση του Χολομώντα, του ψηλότερου βουνού
της Χαλκιδικής. Στάση στον Πολύγυρο, ο οποίος είναι χτισμένος σε κοιλάδα στις υπώρειες
του Χολομώντα. Συνεχίζουμε την ανάβαση του
καταπράσινου βουνού. Φθάνουμε στην Αρναία, ονομαστή για τα παραδοσιακά κτίρια που
χτίστηκαν τον 19ου αιώνα, έχει χαρακτηριστεί
ως «ιστορικός τόπος». Ελεύθερος χρόνος για
να δοκιμάσετε το περίφημο ρακόμελο για το
οποίο φημίζεται η Αρναία και να περπατήσετε στην πλατεία με την πηγή του πλάτανου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το
βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο
δείπνο!

Δευτέρα Πάσχα: Γύρος Σιθωνίας Πρωινό
και αναχώρηση για το γύρο της Σιθωνίας, της
χερσονήσου με το παραδεισένιο φυσικό τοπίο.
Στην περιήγησή μας θα δούμε υπέροχα χωριά,
όπως ο Νέος Μαρμαράς, η Σάρτη, το Πόρτο
Κουφό, η Βουρβουρού κ.ά. Το μεσημέρι θα
γευματίσουμε σε κάποιο ταβερνάκι της περιοχής με τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Κατά την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο θα πιούμε καφέ
και θα περπατήσουμε στο κανάλι της Ποτίδαιας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Γύρος
Κασσάνδρας Πρωινό και ελεύθερος χρόνος
για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό
ψήσιμο του οβελία, απολαμβάνοντας μεζε-

Τρίτη: Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη,
όπου θα προσκυνήσουμε στον πολιούχο Άγιο
Δημήτριο και στη συνέχεια θα έχουμε στη διάθεσή μας ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ
στο κέντρο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης:
Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

PORTES BEACH 4*
Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική
Βρίσκεται στα Νέα Μουδανιά, μόλις 54
χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, ακριβώς πάνω
στην παραλία και προσφέρει υπέροχη
θέα στη θάλασσα. Διαθέτει 195 δωμάτια, κομψά επιπλωμένα, ευρύχωρα και
κλιματιζόμενα, με μπαλκόνια ή βεράντες
απ΄ όπου η θέα στους καταπράσινους
κήπους είναι μαγευτική. Στο ευρύ φάσμα
των εξαιρετικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται μπαρ, γκουρμέ εστιατόριο,
πισίνα, παιδική χαρά και παιδότοπος.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Std

3ο άτομο

1κλινο Std

1ο παιδί 2-14

29/4

3 νύχτες

€ 145

€ 110

€ 265

Δωρεάν

2ο παιδί 2-14
€ 80

28, 29/4

4 νύχτες

€ 189

€ 142

€ 342

Δωρεάν

€ 98

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

2κλινο Std

3ο άτομο

1κλινο Std

1ο παιδί
2-14

2ο παιδί
2-14

29/4

4 μέρες

€ 229

€ 199

€ 345

€ 105

€ 155

29/4

5 μέρες

€ 285

€ 245

€ 435

€ 120

€ 195

Gv: Garden View, Sv: Sea View, Fam: Family, J.Suite: Junior Suite

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Portes Beach 4*, στα Νέα Μουδανιά Χαλκδικής •
Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η
είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΟ
ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Στα «βήματα» των Σουλτάνων

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

6 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00

Αλεξανδρούπολη - Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Αδριανούπολη - Κάραγατς - Μουσείο Υγείας - Δαρδανέλια

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για την Αλεξανδρούπολη. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Nefeli Hotel 4*.
Το βράδυ μεταφορά για την παρακολούθηση
του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς
- Σουφλί Πρωινό και αναχωρούμε για Φέρες και τον υδροβιότοπο του ποταμού Έβρου.
«Ανηφορίζουμε» για να επισκεφθούμε το
Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς, με σπάνια
είδη χλωρίδας και πανίδας. Επόμενος σταθμός μας το Σουφλί, με το Μουσείο Μεταξιού.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο,
ξεκούραση και μεταφορά στην Ανάσταση.
Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Αλεξανδρούπολη - Πασχαλινό γεύμα - Αδριανούπολη Πρωινό
και ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην όμορφη
Αλεξανδρούπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Πασχαλινό γεύμα και το απόγευμα αναχωρούμε για τον τελωνειακό σταθμό Καστανιές
(απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου), απ’ όπου θα περάσουμε στην Τουρκία
με προορισμό την Αδριανούπολη. Γνωριμία με
την πόλη και τακτοποίηση στο Margi Hotel 5*.
Δείπνο.

Δευτέρα Πάσχα: Κάραγατς - Μουσείο
Υγείας - Αδριανούπολη Πρωινό με τοπικά
εδέσματα και αναχώρηση για το Κάραγατς, την
παλιά Ορεστιάδα. Επίσκεψη στο μνημείο της
Συνθήκης της Λωζάννης και τον παλιό σταθμό
του «Όριεντ Εξπρές». Επιστροφή στην Αδριανούπολη, όπου θα επισκεφθούμε το Τέμενος
Σελιμιγιέ και το βραβευμένο Μουσείο Υγείας.
Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης.
Όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει χαμάμ στα
ιστορικά λουτρά του 1368. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος στο Spa με δωρεάν παροχές. Δείπνο.
Τρίτη: Δαρδανέλια - Αλεξανδρούπολη
Πρωινό και αναχώρηση για τα Δαρδανέλια, με
την υπέροχη διαδρομή στην ιστορία. Θα δούμε τη Μακρά Γέφυρα του Εργίνη ποταμού, θα
επισκεφθούμε την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου και την όμορφη Gelibolu/Καλλίπολη,
πατρίδα της Βέμπω. Χρόνος για βόλτα κι έπειτα διέλευση του συνοριακού σταθμού Κήπων.
Άφιξη στην Αλεξανδρούπολη στο Nefeli Hotel
4*. Δείπνο.
Τετάρτη: Αλεξανδρούπολη - Πόρτο Λάγος
- Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για το ειδυλλιακό Πόρτο Λάγος και τη λίμνη Βιστωνίδα.
Συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

MARGI HOTEL 5*
Αδριανούπολη
Το Margi Hotel 5* βρίσκεται στην Αδριανούπολη, σε
κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Margi.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μοντέρνα διακόσμηση,
μίνι μπαρ, παροχές για τσάι/καφέ και τηλεόραση
με δορυφορικά κανάλια. Διαθέτει τούρκικο λουτρό,
υπηρεσίες μασάζ και γυμναστήριο, εστιατόριο, εσωτερική πισίνα και δωρεάν Wi-Fi.
NEFELI HOTEL 4*
Αλεξανδρούπολη
Το Nefeli Hotel σας προσκαλεί στον κόσμο της κομψότητας και της άνεσης. Με τους πολυτελείς του
χώρους, την επίκαιρη θέση του πολύ κοντά στην
πόλη, τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση φιλοξενίας στην
Αλεξανδρούπολη τόσο για τους επαγγελματίες όσο
και για τους απλούς ταξιδιώτες.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

29/4

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

6 μέρες

€ 379

€ 310

€ 479

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή 3 νύχτες στο ξενοδοχείο Nefeli Hotel 4* στην Αλεξανδρούπολη και 2 νύχτες στο Margi Hotel 5* στην Αδριανούπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο
δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Δώρο το δείπνο την Κυριακή του Πάσχα •
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείων • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Η είσοδος στο Δέλτα του Έβρου και στο
Δάσος Δαδιάς • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:15

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος Βιστωνίδα - Σουφλί - Καβάλα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΘΡΑΚΗ

ASTIR EGNATIA
ALEXANDROUPOLIS
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Στολίδι της πόλης, κεντρικότατο, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, δίπλα στη θάλασσα και
το καταπράσινο πευκοδάσος του Πάρκου Εγνατία, το θρυλικό ξενοδοχείο Astir άνοιξε τις
πύλες του έπειτα από ολοκληρωτική ανακαίνιση και μαζί με το Egnatia Grand αποτελούν
το πολυτελές Astir Egnatia Αλεξανδρούπολης.
Για τη φιλοξενία σας διαθέτει υπερσύγχρονα πολυτελή δωμάτια, μεζονέτες και σουίτες
με μοναδική θέα στη θάλασσα. Η διακόσμησή τους χαρακτηρίζεται από μοναδικό στιλ,
ποιοτικές υφές και γήινους τόνους. Τα δωμάτια διαθέτουν υπέρδιπλο κρεβάτι, γραφείο,
μπάνιο με μεγεθυντικό καθρέφτη και σεσουάρ, καλλυντικά, παντόφλες και μπουρνούζια,
χρηματοκιβώτιο, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, δωρεάν Internet, δορυφορική TV, στερεοφωνικό,
ηχομονωτικά παράθυρα.
Τα γεύματα στα εστιατόρια του ξενοδοχείου αποτελούν μοναδική εμπειρία, τα υπαίθρια
καφέ και σνακ μπαρ στη βεράντα θα σας προσφέρουν εκλεκτές γεύσεις.

✓ Καθημερινά Αμερικάνικο πρωινό μπουφέ
✓ Ειδικές προσφορές παραδοσιακών εδεσμάτων στα δωμάτια

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με
ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην Αλεξανδρούπολη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Astir Egnatia 5*. Παρακολούθηση
του Επιταφίου. Δείπνο.

Μουσείο, την Πινακοθήκη κ.ά. Ελεύθερος
χρόνος για να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά
γλυκά και τα τοπικές σπεσιαλιτέ. Έπειτα θα
επισκεφθούμε το Πόρτο Λάγος και τη λίμνη
Βιστωνίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα Πάσχα: Αδριανούπολη Πρωινό και αναχώρηση για τα Ελληνοτουρκικά
σύνορα με κατεύθυνση την Αδριανούπολη
(απαραιτήτως διαβατήριο ή καινούρια ταυτότητα), την επί 100 χρόνια πρωτεύουσα
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσκεψη
στο μεγαλύτερο συγκρότημα τεμένους, το
Σελιμιγιέ Τζαμί, έργο του Μιράν Σινάν με
ύψος των 4 μιναρέδων 80 μέτρα. Θα περιηγηθούμε στην πόλη για να θαυμάσουμε τα
παλιά αρχοντικά, και να γευτούμε τις τοπικές
σπεσιαλιτέ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το Κάραγατς, τον παλιό σταθμό όπου κάποτε
στάθμευε το «Όριεντ Εξπρές». Επιστροφή
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Ξάν- στην Κομοτηνή. Δείπνο.
θη - Πόρτο Λάγος - Βιστωνίδα Πρωινό και
Τρίτη Πάσχα: Αλεξανδρούπολη - Καβάλα αναμένουμε το μεσημεριανό γεύμα-γλέντι
Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για την όμοραπολαμβάνοντας τα εδέσματα του προμεφη Καβάλα. Στάση για καφέ και αναχώρηση για
σημβρινού μπουφέ! Το απόγευμα αναχώΑθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
ρηση για την πανέμορφη και ιστορική Ξάνθη.
Επίσκεψη στην παλιά πόλη με τα στενά δρο- Συνοπτικό 4ήμερης:
μάκια, το παλιό Δημαρχείο, το Λαογραφικό Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα
Μ. Σάββατο: Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί Πρωινό και αναχώρηση για
το Δέλτα του Έβρου. Επίσκεψη και ξενάγηση
στην Παναγία Κοσμοσώτειρα. Στη συνέχεια θα
υπάρχει ενημέρωση και εάν το επιτρέπουν οι
συνθήκες θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα.
Επόμενος σταθμός το Δάσος Δαδιάς, όπου
λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης. Αναχώρηση
για το Σουφλί, το «σταυροδρόμι» Ανατολής
και Δύσης στους δρόμους του μεταξιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της
Ανάστασης και Αναστάσιμο δείπνο.

✓ Το Μ. Σάββατο Αναστάσιμο Δείπνο στη θέση της Ημιδιατροφής
✓ Την Κυριακή του Πάσχα με το εορταστικό Πασχαλινό γεύμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Sup

2κλινο Dlx

3ο άτομο

1κλινο Sup

1κλινο Dlx

29/4

3 νύχτες

€ 228

€ 243

€ 105

€ 345

€ 375

28, 29/4

4 νύχτες

€ 290

€ 310

€ 135

€ 445

€ 485

Sup: Superior, Dlx: Deluxe, Exe: Executive

1ο & 2o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

2κλινο Sup

2κλινο Dlx

3ο άτομο

1κλινο Sup

Παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 315

€ 335

€ 205

€ 435

€ 105

29/4

5 μέρες

€ 389

€ 419

€ 245

€ 550

€ 125

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Astir Egnatia 5* στην Αλεξανδρούπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου •
Η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

KENΤΡΙΚΟ
SKALA HOTEL 3*
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

Κατανυκτική ατμόσφαιρα στο «νησί της Αποκάλυψης»
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ

6 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/4
27/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΤΜΟΣ «SUPERFAST XII» 19:00-03:15
2/5 ΠΑΤΜΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «SUPERFAST XII» 13:05-20:20

Μ. Τετάρτη: Πειραιάς - Πάτμος
Αναχώρηση από Πειραιά. Άφιξη στην Πάτμο.
Ορισμένοι την αποκαλούν «Νησί της Αποκάλυψης» ή «Ιεροσόλυμα του Αιγαίου», κάτι που
αποδίδει τέλεια τον άριστο συνδυασμό μυστικιστικής ατμόσφαιρας και κατάνυξης που χαρακτηρίζει το νησί, με το κοσμοπολίτικο στοιχείο,
που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Αποτελεί
ένα θαυμάσιο προορισμό για τουρισμό, αλλά
και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Τακτοποίηση στο
κεντρικό ξενοδοχείο Skala Hotel 3* στη Σκάλα.
Ξεκούραση.
Μ. Πέμπτη: Χώρα (Τελετή Νιπτήρος)
Πρωινό και μεταφορά στη Χώρα για την Τελετή
του Νιπτήρος, που πραγματοποιείται μόνο στην
Πάτμο και στα Ιεροσόλυμα. Η τελετή αναπαριστά, με τη συμμετοχή του ηγούμενου και των
μοναχών της Μονής Ιωάννου Θεολόγου, τη
μετάβαση του Ιησού στον Κήπο της Γεσθημανής, όπου παραδόθηκε από τον Ιούδα στους
Ρωμαίους. Επιστροφή στη Σκάλα, που είναι το
λιμάνι, ο μεγαλύτερος οικισμός, αλλά και το
επίκεντρο της ζωής του νησιού. Γεύμα (προαιρετικό) σε εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
Μ. Παρασκευή: Σπήλαιο Αποκάλυψης Κάμπος - Παραλία Λάμπης
Πρωινό και αναχώρηση για το Ιερό Σπήλαιο
της Αποκάλυψης (μαζί με τη Μονή Ι. Θεολόγου
ανήκουν στα μνημεία της UNESCO), το γυναικείο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού κι έπειτα το
μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Στη συνέχεια
θα παρακολουθήσουμε την τελετή Αποκαθή-

λωσης στο Μοναστήρι Ιωάννου Θεολόγου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ μετάβαση
στη Σκάλα, όπου θα δούμε τους 2 Επιτάφιους
να συναντώνται στο λιμάνι για την περιφορά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μ. Σάββατο: Σκάλα - Λειψοί (προαιρετική)
- Μονή Ι. Θεολόγου
Πρωινό και αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα πραγματοποιηθεί προαιρετική εκδρομή με καραβάκι στους Λειψούς. Προσκύνημα
στην Παναγία του Χάρου, όπου η μοναδική
εικόνα της Παναγίας δεν κρατά το Θείο Βρέφος,
αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Επιστροφή στη
Σκάλα και το βράδυ μεταφορά για την Ανάσταση στη Μονή Ι. Θεολόγου. Επιστροφή στη Σκάλα. Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Σκάλα - Χώρα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα σε χωριό συνοδεία μουσικής
και τηρώντας όλες τις Πασχαλιάτικες παραδόσεις! Το απόγευμα μετάβαση στη Χώρα, όπου
τελείται o Εσπερινός της Αγάπης στο Μοναστήρι
του Ιωάννου Θεολόγου.
Δευτέρα Πάσχα: Πάτμος - 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 με την όμορφη
παραλία, τα σπιτάκια, τη γραφική πλατεία και
τα ευωδιαστά περιβόλια. Επιστρέφουμε στη
Σκάλα, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για
Πειραιά.

SKALA HOTEL 3*
Σκάλα, Πάτμος
Κεντρικότατο, μέσα στο λιμάνι και μόλις 50μ. από τη θάλασσα, διαθέτει σύγχρονες ανέσεις,
πλούσιο εξοπλισμό και ανθρώπινη ζεστασιά. Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσα πρωινού, ιδιαίτερο χώρο με γιγαντοοθόνη (τηλεόραση), μπαρ και Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Τα 78 δωμάτια έχουν πρόσφατα ανακαινιστεί και είναι κομψά διακοσμημένα και πλήρως εξοπλισμένα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ+ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ+ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ, ΜΕ ΠΛΟΙΟ

27/4

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

6 μέρες

€ 385

€ 305

€ 465

Επιβάρυνση για 4κλινη καμπίνα € 31 ανά άτομο ανά διαδρομή
Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονομική θέση • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο Skala Hotel 3* • Πρωινό καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο • Αρχηγός/συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Τα εισιτήρια για τους Λειψούς • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το πιο πλήρες πρόγραμμα σε κεντρικά ξενοδοχεία
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7 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4
28/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ «BLUE GALAXY» 12:00-20:00
3/5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «KYDON» 21:00-06:00

Ηράκλειο - Χανιά - Ακρωτήρι - Φαράγγι Σαμαριάς - Λίμνη Κουρνά - Ρέθυμνο - Αρκάδι - Σπιναλόγκα - Ελούντα - Άγιος Νικόλαος - Ιεράπετρα
Μ. Πέμπτη: Πειραιάς - Χανιά Πρωινή συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση
στο πλοίο για Χανιά. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Kydon 4*. Το βράδυ
περιήγηση στην παλιά πόλη των Χανίων και στο
καταπληκτικό Ενετικό λιμάνι με τον περίφημο
φάρο και αργότερα προαιρετική παρακολούθηση της λειτουργίας των Αχράντων Παθών στον
Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Δείπνο.
M. Παρασκευή: Νέα Πόλη - Ακρωτήρι
- Ομαλός - Φαράγγι Σαμαριάς Μετά το
πρωινό αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη:
κατοικία Ελευθερίου Βενιζέλου, Ανάκτορο
του Πρίγκιπα Γεωργίου, τάφοι Βενιζέλων
στο Ακρωτήρι. Συνεχίζουμε για το οροπέδιο
του Ομαλού, σε υψόμετρο 1.050μ., όπου θα
φθάσουμε μέχρι το Ξυλόσκαλο, είσοδο του
Φαραγγιού Σαμαριάς. Γεύμα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο. Ακολουθία του Επιταφίου στο Μοναστήρι Χρυσοπηγής.

σημέρι θα ακολουθήσει το Πασχαλινό γεύμα
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα
επίσκεψη στον Τάφο του Καζαντζάκη και στη
συνέχεια στο ενυδρείο, τον «Θαλασσόκοσμο»,
μοναδικό πάρκο έρευνας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

KYDON HOTEL 4*
Χανιά, Κρήτη
Ζεστό και φιλόξενο, στο κέντρο των Χανίων,
απέναντι ακριβώς από την ιστορική αγορά.
Δωμάτια με αυτόνομο κλιματισμό, μίνι μπαρ,
δωρεάν ασύρματο Internet. Επιπλέον διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, δωρεάν ποδήλατα
για τους πελάτες.

Δευτέρα Πάσχα: Ελούντα - Σπιναλόγκα Άγιος Νικόλαος - Ιεράπετρα Πρώτη στάση
για επίσκεψη στον Αγ. Γεώργιο στο Σεληνάρι.
Συνεχίζουμε για Ελούντα. Στάση για καφέ ήη
προαιρετική επίσκεψη στο «Νησί των Δακρύων», την Σπιναλόγκα. Ακολουθεί γνωριμία με
την πρωτεύουσα του νομού, τον Άγιο Νικόλαο.
Τελευταίος σταθμός η Ιεράπετρα, η νοτιότερη
πόλη της Ευρώπης στο Λιβυκό πέλαγος. Γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Λίμνη Κουρνά - Ρέθυμνο Αρκάδι - Ηράκλειο Αναχώρηση από τα Χανιά,
αφού επισκεφθούμε την κεντρική αγορά τους.
Στάση στη νοτιότερη λίμνη της Ευρώπης, τη λίμνη Κουρνά. Συνεχίζουμε για Ρέθυμνο. Άφιξη,
περιήγηση και ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο
της πόλης, γεύμα. Στη συνέχεια επίσκεψη στην
ιστορική Μονή Αρκαδίου. Αργά το απόγευμα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis 5*.
Αναστάσιμη λειτουργία - Αναστάσιμο δείπνο!

Τρίτη: Κνωσός - Φαιστός - Γόρτυνα - Μάταλα - Αρχαιολογικό Μουσείο - Ηράκλειο
- πλοίο Μετά το πρωινό αναχώρηση για επίσκεψη στο περίφημο Αρχαιολογικό Μουσείο
της πόλης, γνωστό για τους μοναδικούς θησαυρούς που φιλοξενεί. Στη συνέχεια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, το
κέντρο του Μινωικού Πολιτισμού. Αργότερα,
από τη Γόρτυνα, μία από τις ισχυρότερες πόλεις
της Δωρικής Κρήτης, θα πάμε στη Φαιστό και
στα Μάταλα. Παραμονή για γεύμα στην παραλία
που τη δεκαετία του ’70 υπήρξε διεθνές κέντρο
χιπισμού. Μεταφορά στο λιμάνι. Αναχώρηση
για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

Κυριακή Πάσχα: Τάφος Καζαντζάκη - Ενυδρείο Κρήτης Πλούσιο πρόγευμα. Το με-

Τετάρτη: Ηράκλειο - Πειραιάς Άφιξη νωρίς
το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

AQUILA ATLANTIS 5*
Ηράκλειο, Κρήτη
Ανακαινισμένο το 2013, πολυτελές ξενοδοχείο, μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου. Διαθέτει 158 δωμάτια και 6 σουίτες, επιμελώς
διακοσμημένα, με λειτουργική διαρρύθμιση και υπέροχη θέα. Για τη χαλάρωσή σας
υπάρχουν εστιατόριο, μπαρ, πισίνες.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΛΟΙΟ

28/4

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

Παιδί 2-12

7 μέρες

€ 439

€ 324

€ 589

€ 269

Επιβάρυνση για δίκλινη εσωτερική καμπίνα στην επιστροφή € 15 το άτομο
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Χανιά με ημερήσιο δρομολόγιο σε οικονομική θέση και επιστροφή 3/5 σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Διαμονή στο
ξενοδοχείο Kydon 4* στα Χανιά και Aquila Atlantis 5* στο Ηράκλειο • Ημιδιατροφή καθημερινά •
Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε μενού στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προσκύνημα στην Παναγία
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
Μ. Παρασκευή: Ραφήνα - Τήνος Συγκέντρωση το πρωί στη Ραφήνα, επιβίβαση στο
πλοίο και αναχώρηση για την Τήνο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της προτίμησής
σας Tinos Beach 4* στα Κιόνια ή Aeolos Bay 3*
στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ μεταφορά στον
Επιτάφιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού - Αναστάσιμο δείπνο Πρωινό και αναχώρηση για
το γύρο του νησιού. Θα δούμε τις φυσικές
ομορφιές, θα θαυμάσουμε την ενδιαφέρουσα
αρχιτεκτονική των σπιτιών με τους γραφικούς περιστερώνες, το αρχοντικό χωριό του
Γιαννούλη Χαλεπά, τον Πύργο, το Μοναστήρι
της Αγίας Πελαγίας όπου βρέθηκε η εικόνα
της Παναγίας, τον Βώλακα με τους εντυπωσιακούς «εξωγήινους» λίθινους γρανιτένιους
σχηματισμούς και την εκκλησία της Μεγαλόχαρης. Το νησί εντυπωσιάζει τον επισκέπτη

για τις αντιθέσεις στο τοπίο του, ενώ αποτελεί
αγαπημένο προορισμό και για προσκυνηματικούς λόγους, αλλά και για την τουριστική
γοητεία του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το
απόγευμα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε
τη Λειτουργία της Αναστάσεως. Αναστάσιμο
δείπνο με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα!
Διανυκτέρευση.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα Πρωινό
και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία,
απολαμβάνοντας μεζεδάκι με ουζάκι στον
κήπο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πασχαλινό
γεύμα με γλέντι! Το απόγευμα ελεύθερο για
ξεκούραση ή βόλτα. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα Πάσχα: Τήνος - Ραφήνα Μετά το
πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο και
μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο και
αναχώρηση για τη Ραφήνα.

Το Tinos Beach βρίσκεται στα Κιόνια της
Τήνο, δίπλα σε μία από τις ομορφότερες παραλίες και μόλις 3χλμ. από τη Χώρα. Διαθέτει δίκλινα, τρίκλινα και δίχωρα οικογενειακά δωμάτια, όλα εξοπλισμένα με κλιματισμό,
τηλέφωνο, μουσική, βεράντα ή μπαλκόνι
κ.ά. Επιπλέον, υπάρχει εστιατόριο, μπαρ,
πισίνα, παραλία, παιδική χαρά, αθλοπαιδιές.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ), ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο
Class

2κλινο
Sup

3ο άτομο

1κλινο
Class

1κλινο
Sup

2ο παιδί
6-12

29/4

3 νύχτες

€ 165

€ 180

€ 110

€ 210

€ 240

€ 80

28, 29/4

4 νύχτες

€ 205

€ 229

€ 145

€ 265

€ 310

€ 112

1ο παιδί έως 12 ετών & 2o παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Class: Classic, Sup: Superior

AEOLOS BAY 3* Χώρα, Τήνος

Διάρκεια

2κλινο Eco

2κλινο Mv

2κλινο Sv

1κλινο Eco

1κλινο Mv

1κλινο Sv

4 μέρες

€ 209

€ 222

€ 245

€ 249

€ 262

€ 298

Το Aeolos Bay σε απόσταση μόλις 5 λεπτά
από το κέντρο της πόλης είναι εξοπλισμένο
με όλες τις απαραίτητες ανέσεις και παροχές
που θα σας εγγυηθούν διακοπές χωρίς προβληματισμούς. Η θέση του εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στα σημαντικότερα αξιοθέατα.

TINOS BEACH ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΛΟΙΟ
29/4

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4

TINOS BEACH 4* Κιόνια, Τήνος

AEOLOS BAY ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΛΟΙΟ

29/4

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Διάρκεια

2κλινο Class

2κλινο Sup

3ο άτομο

1κλινο Class

4 μέρες

€ 245

€ 262

€ 190

€ 295

Επιβάρυνση για μεταφορά Αθήνα - Ραφήνα - Αθήνα € 25 ανά άτομο
Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Ραφήνα - Τήνος - Ραφήνα • Διαμονή στα ξενοδοχεία Tinos Beach
4* στα Κιόνια ή Aeolos Bay 3* στη Χώρα • Ημιδιατροφή • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής • Γύρος του νησιού • Μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο κατά την
άφιξη και αναχώρηση • Μεταφορές για Επιτάφιο και Ανάσταση για όσους διαμένουν στο Tinos Beach •
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ), ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
29/4

Διάρκεια

2κλινο Eco

2κλινο Mv

2κλινο Sv

1κλινο Eco

1κλινο Mv

1κλινο Sv

3 νύχτες

€ 116

€ 131

€ 160

€ 162

€ 174

€ 220

Eco: Economy, MV: Mountain View, SV: Sea View

Για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31/03/2016 παρέχετε έκπτωση 10%.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια «αρχόντισσα» στις Κυκλάδες
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
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4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΠΛΟΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 05:45

Μονή Αγίας Μαρίνας - Μονή Παναχράντου - Στραπουργιές - Χωριά Κορθίου - Μπατσί - Χώρα - Παλαιόπολη
Μ. Παρασκευή: Ραφήνα - Άνδρος Πρωινή
αναχώρηση από Αθήνα για τη Ραφήνα, όπου
θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για την όμορφη
Άνδρο, «αρχόντισσα του Αιγαίου». Άφιξη στο
Γαύριο και επιβίβαση στο πούλμαν, αναχώρηση. Πρώτος σταθμός μας η Μονή της Αγίας
Μαρίνας, που βρίσκεται στην περιοχή των
Αποικίων, βόρεια της Χώρας. Το μοναστήρι είναι σήμερα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, γνωστό και για το
θαύμα του μικρού Ανδρέα από την Κύπρο. Στη
συνέχεια μετάβαση στη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το
Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως. Άφιξη
στο ξενοδοχείο Andros Holiday 3*, στο Γαύριο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και μεταφορά για να
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Μονή Παναχράντου - Χωριά
Κορθίου - Στραπουργιές Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Παναχράντου, η οποία
βρίσκεται «γαντζωμένη» πάνω σε βράχο, με
πανοραμική θέα. Προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και στην Τίμια Κάρα
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.
Συνεχίζουμε για τα χωριά Κορθίου, όπου θα
θαυμάσουμε τα πυργόσπιτα του 19ου αιώνα
και θα δούμε τη Σχολή Γένους, μοναδικό προεπαναστατικό σχολείο. Επίσης, θα θαυμάσουμε

όμορφα χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
όπως τα Αηδόνια, με τα αρχοντικά-πυργόσπιτα
και τους αρκετούς περιστερώνες. Επόμενος
σταθμός οι Στραπουργιές, στην πλαγιά του
όρους Πέταλο, με υπέροχη θέα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση
στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Χώρα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, απολαμβάνοντας στη διάρκειά του ουζάκι
με μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι! Το απόγευμα βόλτα στη Χώρα, με την
πλατεία του Αφανούς Ναύτου και την καμάρα
με το Μεσαιωνικό κάστρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
Δευτέρα Πάσχα: Μονή Ζωοδόχου Πηγής
- Παλαιόπολη - Γαύριο Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική και αρχαία πρωτεύουσα
του νησιού, την Παλαιόπολη, με τους μοναδικούς καταρράκτες, οι οποίοι βρίσκονται στο
ψηλότερο σημείο του χωριού. Συνεχίζουμε για
τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής, το μεγαλύτερο μοναστήρι της Άνδρου, το οποίο φιλοξενεί εικόνες
του 14ου & 16ου αιώνα. Στη συνέχεια επίσκεψη στο παραλιακό και παραδοσιακό Μπατσί, το
οποίο θεωρείται από πολλούς ως το τουριστικό
κέντρο του νησιού. Μεταφορά στο Γαύριο, όπου
θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για τη Ραφήνα.

ANDROS HOLIDAYS 3*
Γαύριο, Άνδρος
Χτισμένο με παραδοσιακό κυκλαδίτικο αρχιτεκτονικό ύφος, βρίσκεται στην Άνδρο, μόλις
400 μέτρα από το λιμάνι του Γαυρίου. Διαθέτει 78 ευρύχωρα δωμάτια, όλα με θέα τη θάλασσα. Για τη χαλάρωσή σας υπάρχουν ταβέρνα δίπλα στην πισίνα και το κοκτέιλ μπαρ.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

29/4

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 0-12

4 μέρες

€ 299

€ 275

€ 375

€ 219

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια Ραφήνα-Άνδρος-Ραφήνα• Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή
στο ξενοδοχείo Andros Holiday 3*, στο Γαύριο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και
Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν
περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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Το «ανεξερεύνητο» Αιγαίο
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΠΛΟΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Χώρα - Γύρος Νησιού - Αρχαιολογικό & Λαογραφικό μουσείο Φαλτάιτς - Σκυριανά αλογάκια
M. Παρασκευή: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Κύμη, όπου
φθάνοντας θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ με
προορισμό το λιμάνι της Σκύρου, Λιναριά. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια. Αναχώρηση για το Skiros Palace 4* στα Γυρίσματα
ή το Nefeli 4* στη Χώρα. Τακτοποίηση και μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Λαμπριάτικο γεύμα - Νότιο τμήμα Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για
να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, προσφέροντας ουζάκι με μεζεδάκι στην πισίνα του ξενοδοχείου. Ακολουθεί
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι! Το απόγευμα θα
περιηγηθούμε στο νότιο τμήμα του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Μ. Σάββατο: Χώρα 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 καταστήματα και τα
Βυζαντινά μνημεία. Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό και Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο
Φαλτάιτς και στη συνέχεια θα δούμε την Πλατεία Ελευθερίας ή «πλατεία αιώνιας ποίησης»,
αφιερωμένη στον Βρετανό ποιητή Ρόμπερτ
Μπρουκ. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα
τοπικά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

Δευτέρα: Γύρος νησιού - Σκυριανά αλογάκια - Κύμη Πρωινό και αναχώρηση για το
βόρειο τμήμα του νησιού, όπου, μέσα από μια
δενδροσκέπαστη πευκόφυτη διαδρομή και
αφού περάσουμε το χωριό Ατσίτσα με τα παραδοσιακά σπιτάκια, φθάνουμε στο παραθαλάσσιο χωριό Πεύκο. Πριν αποχαιρετίσουμε το
θαυμάσιο νησί με το παραδοσιακό του «χρώμα», θα επισκεφθούμε τη Φάρμα με τα Σκυριανά αλογάκια, μία από τις πιο σπάνιες φυλές που
υπάρχουν στον κόσμο. Μεταφορά στο λιμάνι,
όπου θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ για την
Κύμη. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

NEFELI HOTEL 4* Χώρα, Σκύρος
Το ξενοδοχείο Nefeli 4* είναι η ποιοτική
επιλογή διακοπών στην Σκύρο. Ειναιι διακοσμημένο με βάση οικολογικά υλικά,
αποτελεί ένα πρότυπο, το οποίο συνδυάζει
την άψογη φιλοξενία, τις ποιοτικές υπηρεσίες και την διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται
στην είσοδο της πόλης της Σκύρου.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ), ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 0-12

2ο παιδί 0-12

29/4

3 νύχτες

€ 194

€ 108

€ 267

€ 100

€ 98

28/4

4 νύχτες

€ 249

€ 132

€ 344

€ 122

€

SKIROS PALACE 4*
Γυρίσματα, Σκύρος
Απλότητα, χαλάρωση, άνεση, ευγένεια χαρακτηρίζουν το φιλόξενο περιβάλλον του
ξενοδοχείου Skiros Palace. Bρίσκεται στο
βόρειο τμήμα του νησιού, 2,5 χλμ. από τη
Χώρα και 14χλμ. από το λιμάνι Λιναριά. Διαθέτει 80 δωμάτια σε έξι κτίρια, εξοπλισμένα
με κλιματισμό, TV, ψυγείο και μπαλκόνι.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

2o παιδί 2-12

29/4 NEFELI

4 μέρες

€ 295

€ 205

€ 365

€ 199

€ 199

29/4 SKIROS PALACE

4 μέρες

€ 269

€ 200

€ 345

€ 135

€ 175

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος - Κύμη • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται,
με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Skiros Palace
4* ή Nefeli 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείων • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ), ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

2ο παιδί 0-12

29/4

3 νύχτες

€ 155

€ 85

€ 235

€ 75

28, 29/4

4 νύχτες

€ 200

€ 105

€ 305

€ 95

1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν
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ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ &
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ

Πάσχα λευκό & γαλανό
ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4
29/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ «BLUE STAR DELOS» 07:25-11:25
2/5 ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «BLUE STAR DELOS» 19:15-23:15

Παροικιά - Λεύκες - Νάουσα - Αντίπαρος - Πούντα
Μ. Παρασκευή: Πειραιάς - Πάρος

Στάση για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το

Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

απόγευμα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη

Επιβίβαση και αναχώρηση για Πάρο. Άφιξη

Λειτουργία της Αναστάσεως στη Εκατονταπυ-

έπειτα από 5 ώρες περίπου. Μεταφορά στο

λιανή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Αναστά-

ξενοδοχείο Holiday Sun 4*, στην Πούντα και

σιμο δείπνο με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα!

τακτοποίηση στα δωμάτια. Μεταφορά στη Μάρπησσα για να παρακολουθήσουμε την ακολου-

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα

θεία του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακο-

Δείπνο και διανυκτέρευση.

λουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία με γλέντι και χoρό.

Μ. Σάββατο: Παροικιά - Λεύκες - Νάουσα
- Αναστάσιμο δείπνο!

Δευτέρα Πάσχα: Αντίπαρος - Πειραιάς

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ξενάγησή

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με το

μας στην πρωτεύουσα του νησιού, την Παροι-

φέρι-μποτ για την Αντίπαρο, όπου θα έχουμε

κιά. Προσκύνημα στη Βυζαντινή εκκλησία της

ελεύθερο χρόνο για περίπατο στα γραφικά

Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, στο πιο ψηλό

της σοκάκια. Επιστροφή στην Πάρο και επι-

παραδοσιακό χωριό, τις Λεύκες, στη Νάουσα

βίβαση στο πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

και τη μαγευτική κοιλάδα με τις πεταλούδες.

Άφιξη αργά το βράδυ.

HOLIDAY SUN 4* Πούντα, Πάρος
Ένας μικρός παράδεισος στην παραλία Πούντα της Πάρου, με υπέροχη θέα στο Αιγαίο
και στην Αντίπαρο. Αστραφτερά λευκά κυκλαδίτικα παραδοσιακά σπίτια κατά μήκος της
ακροθαλασσιάς, πισίνα με θαλασσινό νερό και ευωδιαστοί καταπράσινοι κήποι, κάνουν το
Holiday Sun την ιδανική επιλογή για διακοπές και χαλάρωση.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί

29/4 χωρίς εισιτήρια (με Ι.Χ.)

3 νύχτες

€ 159

€ 119

€ 229

Δωρεάν

29/4 εκδρομή με πλοίο

4 μέρες

€ 275

€ 240

€ 335

€ 140

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια σε οικονομική θέση • Διαμονή στο ξενοδοχείο Holiday Sun 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Γύρος του νησιού • Το
εισιτήριο του φέρι-μποτ για την Αντίπαρου • Μεταφορές από/προς το λιμάνι • Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
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Καλντέρα και ηλιοβασίλεμα στην Οία
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

4 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Ή ΜΕ ΠΛΟΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: 29/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «BLUE STAR DELOS» 07:25-14:50
2/5 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «BLUE STAR DELOS» 15:30-23:15
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ME VOLOTEΑ: 29/4 ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 10:35-11:30
2/5 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΑΘΗΝΑ 18.00-18.50

Μ. Παρασκευή: Πειραιάς - Σαντορίνη
Συγκέντρωση στο λιμάνι. Αναχώρηση για Σαντορίνη. Άφιξη και μεταφορά με πούλμαν στο ξενοδοχείο Mathios Hotel 3* στο Ακρωτήρι. Το βράδυ παρακολουθούμε τη λειτουργία του Επιταφίου στην
εκκλησία της Παναγίας.

ANDROMEDA VILLAS 4*
Ημεροβίγλι
Η πολυτέλεια, οι μοναδικές παροχές, η άριστη εξυπηρέτηση, το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα και η απαράμιλλη θέα στο ηφαίστειο
δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να
ζήσετε μία ξεχωριστή Πασχαλινή απόδραση
στη μυστηριώδη και μαγευτική Σαντορίνη.

Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού - Οία - Αναστάσιμο δείπνο
Συγκέντρωση μετά το πρωινό στην reception του ξενοδοχείου για τον ολοήμερο γύρο του νησιού
με πούλμαν. Προφήτης Ηλίας - Πύργος - Μεγαλοχώρι - Παραλία - Οινοποιείο - Οία. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Ανάσταση. Αναστάσιμο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα
Πρόγευμα και ελεύθερο πρωινό. Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα. Το απόγευμα χαλαρώστε και
απολαύστε τις ανέσεις του ξενοδοχείου.
Δευτέρα Πάσχα: Σαντορίνη - Πειραιάς
Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος και μεταφορά με πούλμαν στο λιμάνι. Αναχώρηση και άφιξη
στον Πειραιά.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ + ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ EARLY BOOKING ΕΩΣ 15/3

29/4

Διάρκεια

2κλινο
Sup Cv

2κλινο
J.Suite Cv

1 κλινο
Sup Cv

1ο παιδί
2-12

3 νύχτες

€ 369

€ 419

€ 469

€ 249

Sup: Superior, Cv: Caldera View, J.Suite: Junior Suite

Επιβάρυνση για 3 εορταστικά γεύματα (M.Παρασκευή, Ανάσταση, Πάσχα) € 60 ο ενήλικας και € 45 το παιδί

HOTEL MATHIOS 3*
Ακρωτήρι

SPLENDOUR RESORT 5*
Φηροστεφάνι

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Mathios Village είναι
ένα παραδοσιακό κυκλαδίτικο οικογενειακό ξενοδοχείο στο ιστορικό χωριό Ακρωτήρι γνωστό για την
Κόκκινη και Λευκή παραλία. Προσφέρει 30 πλήρως
ανανεωμένα δωμάτια και σουίτες με θέα στήν θάλασσα ή την πισίνα ή τον πανέμορφο κήπο του.

Αυτό το μοναδικό θέρετρο, με αρχιτεκτονικά
παραδοσιακά στοιχεία και διακριτική πολυτέλεια. Διαθέτει πισίνα με μπαρ και προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους
του. Τα δωμάτια και οι σουίτες είναι φωτεινά
και διακοσμημένα σε απαλούς τόνους.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

29/4

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ + ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ EARLY BOOKING ΕΩΣ 15/3

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

Παιδί 3-12

4 μέρες

€ 309

€ 299

€ 415

€ 270

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις που αναφέρονται • Διαμονή στο ξενοδοχείο
Mathios Village 3*, στο Ακρωτήρι Σαντορίνης • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε τοπικά εστιατόρια • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης για εκδρομείς έως 75 ετών

29/4

Διάρκεια

2κλινο
Std S

2κλινο
Sup S

3 νύχτες

€ 345

€ 365

V

V

2κλινο
J. Pool Suit
€ 399

e

1κλινο
St

1ο παιδί
2-1

€ 445

€ 249

d

Std: Standard, SV: Sea View, Sup: Superior, J. Pool Suite: Junior Pool Suite

Επιβάρυνση για Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα € 45 ο ενήλικας και € 35 το παιδί

2

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

65

ΔΩΡΟ
ΣΤΙΣ 4 ΝΥΧΤΕΣ
1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΝΥΧΤΑ ΔΩΡΟ!

Η αριστοκρατική πρωτεύουσα των Κυκλάδων
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΣΥΡΟΣ
Μ. Παρασκευή: Πειραιάς - Σύρος Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι. Επιβίβαση
και αναχώρηση για Σύρο. Άφιξη και μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Dolphin
Bay 4*, στον Γαλησσά. Μεταφορά στον Επιτάφιο στην Ποσειδωνία. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού (ξενάγηση από επίσημο ξεναγό) - Αναστάσιμο
δείπνο Πρωινό 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 Καπουτσίνων, 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 επισκεφθούμε πεζή τον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, τη συνοικία
Βαπόρια με τα νεοκλασικά σπίτια και τη
«μικρή Βενετία», το μνημείο του «Άταφου
Αγωνιστή». Προαιρετική επίσκεψη στο
πρώτο Θέατρο-όπερα της Ελλάδας. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Πνευματικό
Κέντρο και το μουσείο με τα αντίγραφα
Κυκλαδικής Τέχνης, το αρχαιολογικό μου-

σείο, το Γυμνάσιο της Νέας Ελλάδας, το
μοναδικό Δημαρχείο στη μαρμάρινη πλατεία Μιαούλη. Τέλος, μέσα από την αγορά
θα φθάσουμε στον Ιερό Ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου, για να θαυμάσουμε την
ομώνυμη αυθεντική εικόνα του El Greco.
Αμέσως μετά επιβίβαση στο πούλμαν για
να πραγματοποιήσουμε τον Γύρο της Σύρου. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε
όλο το νότιο τμήμα του νησιού, περνώντας
από τα χωριά με τις θαυμάσιες παραλίες,
όπως: Αζόλιμνος, Βάρη, Μεγάλος Γυαλός,
Ποσειδωνία, Φοίνικας, Γαλησσάς και Κίνι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ
μεταφορά στην Ανάσταση στην Ποσειδωνία. Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το ψήσιμο του οβελία με
ουζάκι και μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό
γεύμα συνοδεία τοπικής ορχήστρας. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο.
Δευτέρα Πάσχα: Σύρος - Πειραιάς Μετά
το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο
και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο
πλοίο και αναχώρηση.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4
29/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ «BLUE STAR PATMOS» 09:00-12:45
2/5 ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ«BLUE STAR PATMOS» 16:00-19:45

DOLPHIN BAY 4*
Γαλησσάς, Σύρος
Στην παραλία του Γαλησσά, 7χλμ. από την πρωτεύουσα Ερμούπολη, χτισμένο αμφιθεατρικά σε παραδοσιακό Κυκλαδίτικο ρυθμό, σε μια έκταση 20.000 τ.μ. Είναι κομψό, άνετο
και εντυπωσιάζει η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του. Με την πιο προσεγμένη εξυπηρέτηση
και την άμεση προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, τα 156 στούντιο, δωμάτια, διαμερίσματα και
σουίτες αποτελούν το πλέον αρμονικό και φιλόξενο περιβάλλον για ευχάριστες διακοπές,
καλόγουστα επιπλωμένα, με τηλεόραση, ψυγείο, κλιματισμό, σεσουάρ, τηλέφωνο κ.ά. Το
ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, disco, σαλόνι, πισίνα κ.ά.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ, ΜΕ ΠΛΟΙΟ

29/4

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ), ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Διάρκεια

2κλινο Std

3ο άτομο

1κλινο Std

Παιδί 0-4

Παιδί 5-12

μέρες

€ 265

€ 225

€ 340

Δωρεάν

€

Επιβάρυνση για Superior Δωμάτιο με θέα θάλασσα +€ 10 τη βραδιά.

Διάρκεια

2κλινο Std

3ο άτομο

1κλινο Std

29/4

3 νύχτες

€ 160

€ 115

€ 232

28, 29/4

4 νύχτες

€ 190

€ 140

€ 285

2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση για Superior Δωμάτιο με θέα θάλασσα +€ 10 τη βραδιά.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Στις 4 διανυκτρεύσεις, 1 νύχτα επιπλέον ΔΩΡΟ! (η 5η διανυκτέρευση)

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου σε αριθμημένες θέσεις • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις που
αναφέρονται • Διαμονή στο ξενοδοχείο Dolphin Bay 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά και ποτά • Αναστάσιμο
δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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Πάσχα στο «νησί των ανέμων»
ΜΥΚΟΝΟΣ Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
GIANNOULAKI HOTEL 4*

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
29/4 ΡΑΦΗΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ «FAST FERRIES ANDROS» 07:25-11:45
2/5 ΜΥΚΟΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ «FAST FERRIES THEOLOGOS» 12:00-16:40

SAN MARCO 5*

Γλαστρός (Χώρα)

Χουλάκια

Βρίσκεται στον όμορφο και ήσυχο οικισμό του Γλάστρου, σε κοντινή απόσταση από τη
Χώρα (1,5χλμ.) και την παραλία του Πλατύ Γιαλού (1,3χλμ.), με ασύγκριτη θέα στο Αιγαίο
και το ηλιοβασίλεμα.

Κλασικό δείγμα Αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστικό Κυκλαδίτικο

Προσφέρει διαμονή σε καλαίσθητα δωμάτια (Deluxe δίκλινα και τρίκλινα) και κομψές πολυτελείς σουίτες (Junior Suites) με όλες τις ανέσεις, όπως μπαλκόνι ή βεράντα με θέα,
καναπέ, καλωδιακή τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και ψυγείο.

«χρώμα». Μετά την πλήρη ανακαίνισή του το

Στο ξενοδοχείο υπάρχει το εστιατόριο «Noo Noo», μεγάλη πισίνα, μπαρ με θέα την πισίνα,
γυμναστήριο και πάρκινγκ.

85 δωμάτια είναι καλαίσθητα διακοσμημένα

San Marco προτείνει μια σειρά από δωμάτια
πολυτελείας, Σουίτες & Μεζονέτες. Και τα
και διαθέτουν μπαλκόνια ή βεράντες με μαγευτική θέα θάλασσα, βουνό ή κήπο.
Εστιατόρια με Ελληνική και Μεσογειακή
κουζίνα, μπαρ στην υποδοχή, αλλά και στην
πισίνα, γήπεδο τένις, παιδική χαρά, Internet
είναι μερικές από τις παρεχόμενες ανέσεις.
Δωρεάν χρήση χαμάμ και γυμναστηρίου και
20% έκπτωση στις θεραπείες Spa.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ), ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ), ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

Διάρκεια

2κλινο
Class Gv

2κλινο
Dlx Ssv

2κλινο
J.Suite Ssv

1κλινο
Class GV

3ο άτομο

29/4

3 νύχτες

€ 184

€ 199

€ 229

€ 297

€ 135

28, 29/4

4 νύχτες

€ 218

€ 238

€ 278

€ 359

€ 162

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

3 νύχτες

€ 99

€ 80

€ 150

Class: Classic, Gv: Garden View, Dlx: Deluxe, Ssv: Side Sea View,

28, 29/4

4 νύχτες

€ 119

€ 95

€ 185

1ο παιδί έως 12 ετών επιβάρυνση 38€
Περιλαμβάνεται μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/λιμάνι κατόπιν συνεννόησης με το ξενοδοχείο

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
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Πάσχα με πνεύμα Αγιονορείτικο στην
ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ ΣΚΙΑΘΟΣ
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βόλος - Σκιάθος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον Βόλο, απ’ όπου
θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για τη Σκιάθο.
Άφιξη στο νησί και μετάβαση, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο Skiathos Palace 5*, στις Κουκουναριές. Δείπνο και μεταφορά στην πόλη της
Σκιάθου για την παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
Μ. Σάββατο: Κουκουναριές - Αξιοθέατα
του νησιού - Πόλη Σκιάθου Πρωινό και
αναχώρηση για να δούμε από κοντά τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα του νησιού, που αποτελεί έναν κοντινό προς την ηπειρωτική χώρα
«παράδεισο» του Αιγαίου. Ξεκινάμε με την
ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τη
Μονή Ευαγγελιστρίας, χτισμένη σε ένα καταπράσινο τοπίο δίπλα στις πηγές του ρέματος
Λεχουνίου. Συνεχίζουμε με τη Μονή Παναγίας
Εικονίστριας (Κουνίστρας, όπως τη λένε οι
ντόπιοι). Φθάνουμε στην πόλη, όπου θα δούμε
το Μπούρτζι, μια μικρή χερσόνησο στο μέσον
του λιμανιού με εμφανή ερείπια του παλιού
κάστρου που ίδρυσε η οικογένεια Γκίζι, όταν
κατέλαβε το νησί το 1207. Ενδιαφέρον είναι
το φυσικό λιμάνι της πόλης, που προσφέρει
ιδανικές συνθήκες ελλιμενισμού, καθώς και
τα στενά σοκάκια ανάμεσα στα απλά, χαριτωμένα σπιτάκια του οικισμού, που έχουν χτιστεί
αμφιθεατρικά γύρω απ’ το λιμάνι. Εδώ είναι
και το μνημείο εκτελεσθέντων του υποβρυχί-

ου «Λάμπρος Κατσώνης». Επίσης, θα δούμε
το σπίτι όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής του ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, που
βρίσκεται μέσα στην πόλη σε ένα δρόμο αδιέξοδο κοντά στην παραλία και στεγάζει πλέον
το σύγχρονο μουσείο με ενθυμήματα από
τη ζωή του μεγάλου συγγραφέα. Ακολουθεί
επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ναό των Τριών Ιεραρχών και την εκκλησία της Παναγίας
Λιμναίας, όπου φυλάσσεται η κάρα του Παπαδιαμάντη. Ελεύθερος χρόνος για να πιείτε τον
καφέ σας στο παλιό λιμάνι, με την υπέροχη
θέα και τις πολλές καφετέριες. Το μεσημέρι
μπορείτε να γευθείτε τη Σκιαθιώτικη κουζίνα
με τα ντόπια νηστίσιμα σε κάποιο από τα παλιά
εστιατόρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση
- Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα Πρωινό
και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσετε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία,
απολαμβάνοντας μεζεδάκια, ουζάκι και χορό.
Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα και το απόγευμα
με το πούλμαν του ξενοδοχείου θα μπορείτε
να μεταφερθείτε στην πόλη για καφέ.
Δευτέρα: Σκιάθος - Αθήνα Πρωινό και
ελεύθερος χρόνος για να χαλαρώσετε στους
όμορφους χώρους του ξενοδοχείου. Μεταφορά στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη
στον Βόλο, όπου θα επιβιβασθούμε στο πούλμαν για Αθήνα.
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4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΠΛΟΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

SKIATHOS PALACE 5*
Κουκουναριές, Σκιάθος
Ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή ξενοδοχεία των Σποράδων, βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. από τη χώρα της Σκιάθου.
Η ξενοδοχειακή μονάδα, αμφιθεατρικά κτισμένη, με υπέροχους κήπους και θέα την
μαγευτική παραλία των Κουκουναριών, που
έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ), ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

3 νύχτες

€ 149

€ 105

€ 230

2ο παιδί 2-12
€ 75

29/4

4 νύχτες

€ 193

€ 140

€ 305

€ 100

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση για Modern €15 και Modern Sv € 30, το δωμάτιο τη βραδιά.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΛΟΙΟ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

2ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 293

€ 255

€ 365

€ 155

€ 225

Περιλαμβάνονται: • Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Skiathos Palace 5*, στις
Κουκουναριές • Μεταφορές από και προς το λιμάνι της Σκιάθου • Εισιτήρια Βόλος - Σκιάθος - Βόλος •
Ημιδιατροφή, Αναστάσιμο και Πασχαλινό γεύμα - γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΠΛΟΙΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΗΝ
ΟΛΑΝΘΙΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ: 00:00
«ΑGIOS NEKTARIOS»: 29/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΡΑΦΗΝΑ 08:20-09:35 02/05 & ΑΙΓΙΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17:30-18:45

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
Αγ. Μαρίνα - Μονή Αγ. Νεκταρίου - Ναός Αφαίας - Πέρδικα - Μονή Αγ. Μηνά

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βόλος - Σκόπελος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τον Βόλος,
όπου φθάνοντας θα επιβιβασθούμε στο πλοίο
για το καταπράσινο νησί του Αιγαίου, τη Σκόπελο.
Άφιξη στο ξενοδοχείο Rigas Hotel 3*. Παρακολούθηση Επιταφίου.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα Πρωινό

Μ. Σάββατο: Αξιοθέατα του νησιού Πρωινό
και αναχώρηση για τα μεγαλύτερα αξιοθέατα
του νησιού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως
οι παραγωγοί του Χόλιγουντ επέλεξαν να γυρίσουν εδώ την ταινία «Mamma mia», επαναβεβαιώνοντας έτσι το νησί ως καταξιωμένο
τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Στο μικρό
γραφικό εκκλησάκι του Άη Γιάννη στο Καστρί
με τα 110 σκαλοπάτια γυρίστηκε η ρομαντική
σκηνή του γάμου, ενώ σκηνές κινηματογραφήθηκαν και σε άλλα γραφικά σημεία του νησιού.
Ανάμεσα στα πολλά αξιοθέατα της Σκοπέλου
συμπεριλαμβάνονται πολλές εκκλησίες, εξωκλήσια και μοναστήρια. Επιπλέον, διαθέτει
άνω των 100χλμ. συνολικού μήκους παραλίες,
αρκετές από τις οποίες προσβάσιμες μόνο διά
θαλάσσης, που μοιάζουν αληθινά «κοσμήματα»
στο Αιγαίο. Πράσινο και μπλε κυριαρχούν στα
χρώματα του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην
Ανάσταση, όπου αυτήν την ώρα ψάλλουν το τελετουργικό «Άρατε Πύλας». Αναστάσιμο δείπνο.

λαύστε περπατώντας στη γραφική πόλη της

και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία που
έχει ξεκινήσει από το πρωί, μαζί με γλέντι, μεζεδάκι και ουζάκι. Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό γεύμα. Ξεκούραση και το απόγευμα αποΣκοπέλου. Σε κάθε σοκάκι της Χώρας «αντηχούν» οι θρύλοι που θέλουν το σχεδόν αφανισμό του πληθυσμού του νησιού από πειρατές,
το σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Σκόπελος στην
Ελληνική Επανάσταση, αλλά και το ζήλο με τον
οποίον οι κάτοικοι επιδόθηκαν διαχρονικά στη
γεωργία, τη ναυπηγική, την υφαντουργία, την
αλιεία, το εμπόριο, τον τουρισμό.
Δευτέρα Πάσχα: Σκόπελος - Βόλος - Αθήνα Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για το
λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για
τον Βόλο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αίγινα Πρωινή
συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου θα
επιβιβασθούμε στο πλοίο με προορισμό την
Αίγινα. Άφιξη στο μεγαλύτερο σε έκταση και
πληθυσμό νησί του Σαρωνικού. Επιβίβαση στο
πούλμαν και αναχώρηση για την επιβλητική
Μονή του Αγίου Νεκταρίου, η οποία βρίσκεται 6χλμ. από το λιμάνι, απέναντι από το λόφο
της Παλαιόχωρας (Μεσαιωνικής Αίγινας).
Προσκύνημα στον Τάφο και στα Ιερά λείψανα του θαυματουργού Αγίου, που αποτελούν
πανορθόδοξο θρησκευτικό προσκύνημα και
πόλο έλξης πολλών χιλιάδων πιστών κάθε
χρόνο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ναό
της Αφαίας, έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους στην Ελληνική επικράτεια. Άφιξη στο
ξενοδοχείο Αpollo Hotel 3*, στην Αγία Μαρίνα.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και μετάβαση στην
περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

ραμικής και γλυπτικής, όπλα και το άγαλμα της
Σφίγγας. Συνεχίζουμε για το Μουσείο Καπράλου (αν είναι ανοικτό), όπου θα δούμε έργα του
μεγάλου δημιουργού (περιόδου 1963-1993).
Χρόνος στην πόλη για βόλτα και για να αγοράσετε τα περίφημα φιστίκια! Το μεσημέρι θα
μεταφερθούμε στο γραφικό ψαροχώρι Πέρδικα για μεσημεριανό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση
στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα Πρωινό
και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία με
ουζάκι - μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και χορό. Το απόγευμα ελεύθερο
για βόλτα και καφεδάκι στο χωριό. Διανυκτέρευση.

Δευτέρα: Αίγινα - Πειραιάς Πρωινό και
ελεύθερος χρόνος στο ξενοδοχείο. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούΜ. Σάββατο: Άγιος Μηνάς - Χώρα - Πέρμε στο πλοίο για τον Πειραιά.
δικα Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή του
Αγίου Μηνά, η οποία βρίσκεται σε περίοπτη
θέση μέσα σε πευκοδάσος και είναι από τις
νεότερες της Αίγινας και καταφύγιο πολλών
προσκυνητών. Συνεχίζουμε για τη Χώρα και
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας, που
ιδρύθηκε το 1829 από τον Ι. Καποδίστρια και
φιλοξενεί συλλογή αρχαίων κοσμημάτων, κεΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΛΟΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ+ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ+ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο Std

2κλινο Stu

3o άτομο

1κλινο

Παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 299

€ 314

€ 339

€ 259

€ 219

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Μεταφορές από και προς το λιμάνι της Σκοπέλου • Εισιτήρια Βόλος - Σκόπελος - Βόλος • Πρωινό καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα • Γύρος του νησιού • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου •
Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 0-5

2ο παιδί
6-12

29/4

4 μέρες

€ 229

€ 220

€ 290

€ 75

€ 150

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα • Εισιτήρια Πειραιάς Αίγινα - Πειραιάς • Διαμονή στο ξενοδοχείο Apollo Hotel 3* στην Αγία Μαρίνα • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναστάσιμο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:45

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι - Μυλοπόταμος - Ποταμός - Αβλέμονας

Μονεμβασιά - Γύθειο - Γέρακας - Ζάρακας

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Νεάπολη - Κύθη- για τον παραδοσιακό Μυλοπόταμο, ο οποίος

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Γύθειο - Νεάπολη
Πρωινή αναχώρηση για το Γύθειο, με το νησιώτικο χρώμα και τα πανέμορφα νεοκλασικά
κτίρια. Θα δούμε το φάρο, τον πύργο του Τζανετάκη και το γραφικό νησάκι (εδώ ήταν που κατέφυγε ο Πάρις με την Ωραία Ελένη, σύμφωνα
με τη μυθολογία). Ελεύθερος χρόνος για γεύμα
και συνεχίζουμε για τη Νεάπολη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Limira Mare 3* Sup.
Παρακολούθηση του Επιταφίου. Δείπνο.

ρα Αναχώρηση από Αθήνα για Νεάπολη, στη είναι χτισμένος σε μία από τις ωραιότερες
Λακωνία, όπου φθάνοντας θα επιβιβασθούμε τοποθεσίες του νησιού, όπου θα θαυμάσουμε
στο πλοίο για το πανέμορφο νησί των Κυθή- τον καταρράκτη Νεράιδα (Φόνισσα). Επιστρορων. Άφιξη στο λιμάνι και αναχώρηση για την φή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα.
Αγία Πελαγία, όπου θα τακτοποιηθούμε στα Αργά το απόγευμα θα πάρουμε τον καφέ μας
δωμάτιά μας στο ξενοδοχείο Venardos 3*. στο μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, τον ΠοΑκολουθεί μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο
και διανυκτέρευση.
Μ. Σάββατο: Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι
- Χώρα Πρωινό και η μέρα μας ξεκινά με
την πρωτεύουσα του νησιού, τη Χώρα, με
το Ενετικό κάστρο ή «Φορτέτσα», τα στενά
δρομάκια, την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική και τα παλιά αρχοντικά. Στη συνέχεια θα

ταμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Αβλέμονας - Νεάπολη Αθήνα Πρωινό και αποχαιρετάμε το όμορφο
νησί, αφού πρώτα επισκεφθούμε το παραθαλάσσιο χωριό Αβλέμονα, με τους μικρούς
κολπίσκους και το Ενετικό κάστρο. Μετάβαση
στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο για τη Νε-

επισκεφθούμε το πανέμορφο παραθαλάσσιο άπολη. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα, διαχωριό Καψάλι και επόμενος σταθμός είναι σχίζοντας την Πελοπόννησο με ενδιάμεσες
το Λιβάδι και το κάτω Λιβάδι, με το Βυζα- στάσεις.
ντινό Μουσείο και την Παναγιά Κοντολετού.
Τελευταίος μας σταθμός για την ημέρα είναι
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Μ. Σάββατο: Κύθηρα - Αναστάσιμο δείπνο
Πρωινό και ξεκινάμε για ολοήμερη εκδρομή
με το φέρι-μποτ στα όμορφα Κύθηρα. Φθάνοντας στο παραδεισένιο νησί αποβιβαζόμαστε
και θα ξεκινήσουμε τις επισκέψεις μας με την
Αγία Μόνη, θα συνεχίσουμε με τον Ποταμό, το
Λιβάδι, τη γραφική Χώρα και το Καψάλι. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στη
Νεάπολη. Το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση
- Αναστάσιμο δείπνο.

τη Λειτουργία της Αγάπης και στη συνέχεια
μπορείτε να κάνετε βόλτα στον όρμο της Νεάπολης.
Δευτέρα Πάσχα: Μονεμβασιά - Γέρακας
- Ζάρακας - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς.
Περιήγηση στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και
Βυζαντινά αρχοντικά, με το ναό της Αγίας Σοφίας, το σπίτι και την προτομή του ποιητή Γιάννη
Ρίτσου, την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού,
τον Ναό της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας. Συνεχίζουμε για το φυσικό λιμάνι του Γέρακα, το
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, όπου βρισκόταν
και η αρχαία πόλη του Ζάρακα. Στον αρχαιολογικό χώρο ακόμα υπάρχουν ερείπια που
μαρτυρούν τη δόξα της πόλης, που φαίνεται
πως καταστράφηκε από σεισμούς κοντά στα
τέλη του 4ου μ.Χ. αιώνα. Προαιρετικό γεύμα.
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Ελαφόνησος Πρωινό και πέρασμα με το φέριμποτ στο μικρό τουριστικό ψαρονήσι με τις
μοναδικές στον κόσμο ειδυλλιακές παραλίες,
την Ελαφόνησο. Παραμονή για μεζεδάκι και
ουζάκι. Επιστροφή στη Νεάπολη. Πασχαλινό
γεύμα. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε

στον Άγιο Θεόδωρο, προστάτη του νησιού.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και
το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Μυλοπόταμος - Πασχαλινό γεύμα - Ποταμός Πρωινό και ξεκινάμε

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

4 μέρες

€ 259

€ 225

€ 310

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 • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Αναχώρηση
29/4

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

4 μέρες

€ 275

€ 230

€ 310

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Εισιτήρια Νεάπολη - Κύθηρα - Νεάπολη και Νεάπολη - Ελαφόνησος
- Νεάπολη • Διαμονή στο ξενοδοχείο Limira Mare 3* Sup, στη Νεάπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00

ΘΑΣΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ
ΞΑΝΘΗ

ΛΑΜΠΡΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μουσείο Καπνού - Φίλιπποι - Αγία Λυδία - Αμφίπολη - Θεσσαλονίκη

Παλαιoκαστρίτσα - Ποντικονήσι - Μπενίτσες - Κανόνι

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καβάλα Πρωινή
αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ
και γεύμα. Άφιξη στην όμορφη πόλη της
Ανατολικής Μακεδονίας, την Καβάλα, με το
φωταγωγημένο κάστρο, το Υδραγωγείο και
την παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
Airotel Galaxy 4*. Παρακολούθηση του Επιταφίου. Δείπνο.

Μ. Πέμπτη : Αθήνα - Κέρκυρα Πρωινή
αναχώρηση για Κέρκυρα μέσω Ρίου-Αντιρρίου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
Century Resort Hotel 4* στην Αχαράβη. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Μουσείο Καπνού - Αμφίπολη - Φίλιπποι - Αγία Λυδία Πρωινό και
επίσκεψη στο μοναδικό Μουσείο Καπνού Καβάλας. Μέσω Εγνατίας οδού κατευθυνόμαστε
προς την Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε
το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αναχώρηση για
τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με το
αρχαίο θέατρο και την αγορά. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, εκεί που ο Απόστολος Παύλος βάπτισε την
πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Ανάσταση και Αναστάσιμο δείπνο.

κάνουμε βόλτα με το τρενάκι. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα-γλέντι! Το απόγευμα μεταφορά στην Ξάνθη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Θάσος Πρωινό και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στη Θάσο
μέσω Κεραμωτής. Θα δούμε καταπληκτικές
παραλίες, θα επισκεφθούμε την Αρχαία Αγορά,
τα Ιερά πίσω από το Παλιό Λιμάνι και το Αρχαίο
Θέατρο. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην
Αλυκή, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
γεύμα. Επιστροφή στην Καβάλα αργά το απόγευμα. Δείπνο.
Τρίτη: Καβάλα - 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:
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Καβά- Δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στη Θάσο
λα - Ξάνθη - Καβάλα Πρωινό και ξεκινάμε
την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά
μνημεία του παρελθόντος που κοσμούν την
Καβάλα από τη μία άκρη στην άλλη, «δένουν»
γλυκά με τους ρυθμούς μιας σύγχρονης πόλης. Θα δούμε το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, την
παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή, τις
Καμάρες και εφόσον το επιτρέψει ο χρόνος θα

Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Ποντικονήσι Πρωινό και αναχώρηση για την πρώτη μας εκδρομή στην Κέρκυρα όπου θα επισκεφτούμε τους καταγάλανους κόλπους της
Παλαιοκαστρίτσας και θα δούμε το μοναστήρι
της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα στην κορυφή του βράχου. Θα πάμε στο Κανόνι όπου
απέναντι βρίσκεται το γραφικό Ποντικονήσι,
και η εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Το μεσημέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο,
νηστίσιμο γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα αναχώρηση για την πόλη της Κέρκυρας,
δυνατότητα περιήγησης της παλιάς πόλης,
με την κεντρική πλατεία Σπιανάδα, τη πλατεία
Σανρόκο, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, το
παλιό και το νέο φρούριο. Παρακολουθείστε
την περιφορά των επιταφίων στα στενά της
πόλης, με αποκορύφωμα την παρέλαση του
επιταφίου της μητρόπολης με την μεγάλη
μπάντα. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο.

ματος των κεραμικών, τη λιτανεία του Άγιου
Σπυρίδωνα και τη παρέλαση των ξακουστών
μαζορετών. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το
Αχίλλειο (παλάτι φλωρεντιανού ρυθμού που
χτίστηκε από τον αυτοκράτορα της Αυστρίας
Κάιζερ για να φιλοξενήσει την σύζυγό του
Ελισάβετ) και θα περάσουμε από Μπενίτσες
ένα όμορφο ψαροχώρι της νότιας Κέρκυρας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ Ανάσταση στην εκκλησία του χωριού. Αναστάσιμο
Δείπνο.
Κυριακή Πάσχα Πρωινό και ακολουθεί
πλούσιο εορταστικό πασχαλινό γεύμα με
σουβλιστό αρνί και πλούσια τοπικά εδέσματα
γύρω από τη πισίνα. Το απόγευμα μεταφορά
στην πόλη της Κέρκυρας για μία τελευταία
βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα Πρωινό και μεταφορά στο
λιμάνι, όπου θα επιβιβαστούμε στο φέρι-μποτ
για την Ηγουμενίτσα. Πορεία επιστροφής στην
Αθήνα.

Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο
- Μπενίτσες Πρωινό και αναχώρηση για την
πόλη. Παρακολούθηση της θείας λειτουργίας
της που συνοδεύεται από το έθιμο του σπασί-

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο
City View

2κλινο
Sea View

3ο άτομο

1κλινο
City View

1κλινο
Sea View

29/4

4 μέρες

€ 254

€ 272

€ 229

€ 312

€ 334

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο
Apartment

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί
2-12

2ο παιδί
2-12

29/4

5 μέρες

€ 317

€ 342

€ 285

€ 395

€ 425

28/4

5 μέρες

€ 295

€ 219

€ 399

€ 145

€ 219

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Airotel Galaxy 4*, στην Καβάλα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Εισιτήριο φέρι-μποτ για
τη Θάσο • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα • Διαμονή στο ξενοδοχείο Century Resort 4*,
στην Αχαράβη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής • Πασχαλινό
γεύμα με οβελία, την Κυριακή του Πάσχα, στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΔΩΡΟ

Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΚΙΣΣΑΒΟΥ - ΒΟΛΟΣ
Πύλη - Ελάτη - Περτούλι - Καλαμπάκα - Σπήλαιο Θεόπετρας

Λάρισα - Ελασσόνα - Κοζάνη - Μακρυνίτσα - Βόλος

Μ. Παρασκευή: Καλαμπάκα - Μετέωρα Σπήλαιο Θεόπετρας - Καρδίτσα Πρωινή
αναχώρηση για την Καλαμπάκα. Πανοραμικός
γύρος των Μετεώρων και ξενάγηση στις μονές
Μεγ. Μετεώρου και Αγ. Στεφάνου με επίσημο
ξεναγό. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για γεύμα και το απόγευμα άφιξη στην Καρδίτσα, στο
ξενοδοχείο Kierion 3* Sup. Τακτοποίηση στα
δωμάτια και το βράδυ μεταφορά για την παρακολούθηση του Επιταφίου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Ανατολή - Μονή
Αγίου Ιωάννου Προδρόμου - Λάρισα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με κατεύθυνση τον Κίσσαβο. Μετάβαση στο ορεινό
χωριό Ανατολή (υψόμετρο 950μ.) και επίσκεψη στο γυναικείο μοναστήρι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, που ιδρύθηκε το 1550 από
τον Όσιο Δαμιανό και βρίσκεται σε ένα υπέροχο φυσικό «μπαλκόνι» του Κισσάβου στα
1.000μ. Άφιξη στη Λάρισα και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο Grecotel Larisssa Imperial
5* Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Πλήρης γύρος Λίμνης Πλαστήρα (70χλμ.) - Καρδίτσα Πρωινό και
αναχώρηση για το γύρο της Λίμνης Πλαστήρα,
ξεκινώντας την περιήγησή μας από το επιβλητικό κτίσμα της Μονής της Γεννήσεως Θεοτόκου Κορώνης. Συνεχίζουμε με το Μεσενικόλα,
το Μορφοβούνι (γενέτειρα του Ν. Πλαστήρα),
το Κρυονέρι, τα Καλύβια Πεζούλας και το Νεοχώρι, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής. Επόμενος σταθμός είναι το Φράγμα Ταυρωπού, με
μήκος 220μ. Στάση για φωτογραφίες και ψώνια στα μαγαζάκια. Συνεχίζουμε για την Πλαζ
Λαμπερού, περνώντας από τη Μούχα και την
Καστανιά, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
γεύμα πάνω στη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση
της Ανάστασης - Αναστάσιμο δείπνο.

με τον Ληθαίο ποταμό, ο οποίος χωρίζει την
όμορφη πόλη στα δύο, με το κάστρο, το ρολόι,
την παλιά πόλη Βαρούσι και τον πεζόδρομο με
τα πολλά καφέ και ζαχαροπλαστεία. Ελεύθερος
χρόνος για βόλτα στα στενά δρομάκια του Βαρουσίου και καφέ στον πεζόδρομο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα-γλέντι!
Δευτέρα Πάσχα: Ορεινά θέρετρα Πίνδου Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής για τα ορεινά θέρετρα
της Πίνδου, τα χωριά του Κόζιακα. Επίσκεψη
στην Πόρτα Παναγιά (Βυζαντινή εκκλησία),
χτισμένη το 1283, η οποία βρίσκεται στην
Πύλη. Συνεχίζουμε για τη γέφυρα του Αγίου
Βησσαρίωνα, όπου θα κάνουμε μικρή στάση
για φωτογραφίες. Επόμενος σταθμός είναι η
Ελάτη, η οποία βρίσκεται χτισμένη στα 900μ.,
μέσα σε αιωνόβια πλατάνια και τρεχούμενα
νερά. Τελευταίος σταθμός μας το Περτούλι (με
τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια). Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής στην
Αθήνα.

Κυριακή Πάσχα: Τρίκαλα - Πασχαλινό
γεύμα Πρωινό και αναχώρηση για τα Τρίκαλα

Μ. Σάββατο: Ελασσόνα - Κοζάνη Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Ελασσόνα, όπου θα επισκεφθούμε το
Μοναστήρι της Παναγίας Ολυμπιώτισσας.
Στη συνέχεια επίσκεψη στο Στρατιωτικό
Μουσείο Σαρανταπόρου, με πληθώρα εκθεμάτων της εποχής των Βαλκανικών Πολέμων, κι έπειτα στο Χάνι του Χατζηγώγου,
που υπήρξε το στρατηγείο του διαδόχου
Κωνσταντίνου κατά την ιστορική μάχη του
1912. Περνώντας από τη γέφυρα της λίμνης
Πολυφύτου φθάνουμε στην Κοζάνη, όπου
θα επισκεφθούμε το Ιστορικό - Λαογραφικό
Μουσείο και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Ελεύθερος χρόνος και γεύμα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και το βράδυ Ανάσταση και
Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Λάρισα & ελεύθερος
χρόνος για Spa Πρωινό και ελεύθερος
χρόνος. Από νωρίς ουζάκι και μεζεδάκι
στους κήπους και την πισίνα του ξενοδοχείου, καθώς ο παραδοσιακός οβελίας θα
ψήνεται. Πασχαλινό γεύμα και το απόγευμα
θα μεταβούμε για περίπατο στο κέντρο της
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Βόλος - Μακρυνίτσα Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη του Βόλου και το «μπαλκόνι του
Πηλίου», τη Μακρυνίτσα, η οποία βρίσκεται
χτισμένη στην πλαγιά του βουνού πάνω από
την πόλη του Βόλου. Θα πιούμε τον καφέ μας
στην πλατεία του χωριού με την υπέροχη θέα
και θα προσκυνήσουμε στην εκκλησία του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στη συνέχεια
θα μεταβούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο στα τσιπουράδικα για τα
οποία φημίζεται ο Βόλος, ώστε να απολαύσετε το τσιπουράκι σας. Το μεσημέρι πορεία
επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ‘Η ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ
Αναχώρηση

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 255

€ 199

€ 310

€ 175

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Kierion 3* Sup, στην Καρδίτσα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο με μουσική DJ • Πασχαλινό γλέντι με μουσική από DJ • Δώρο ξενάγηση στα
Μετέωρα • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Διάρκεια

2κλινο
Bng

2κλινο
MB

3ο άτομο

1κλινο
Bng

1κλινο
MB

1ο παιδί
6-12

29/4 με το Ι.Χ. σας

3 νύχτες

€ 165

€ 179

€ 85

€ 239

€ 267

€ 50

28, 29/4 με το Ι.Χ. σας

4 νύχτες

€ 202

€ 220

€ 110

€ 299

€ 335

€ 60

29/4 με ΠΟΥΛΜΑΝ

4 μέρες

€ 249

€ 265

€ 175

€ 325

€ 355

-

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Ελεύθερη είσοδος στο Spa με
θερμαινόμενη πισίνα, χαμάμ, σάουνα και γυμναστήριο • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Bασιλίτσα - Σαμαρίνα - Γρεβενά - Σπήλαιο - Δάσος Όρλιακα Φαράγγι Πορτίτσας - Βοβούσα

Κοζάνη - Σιάτιστα - Μέτσοβο - Μετέωρα - Πόγραδετς Καρδίτσα - Κορυτσά (Αλβανία)

Κυριακή Πάσχα: Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας - Σαμαρίνα - Βοβούσα Πρωινό και
αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας (καιρού επιτρέποντος). Στάση για καφέ
στο σαλέ και συνεχίζουμε για τη χιλιοτραγουδισμένη Σαμαρίνα, το ψηλότερο χωριό των Bαλκανίων, στις πλαγιές του Σμόλικα σε υψόμετρο
1.650μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό
γεύμα και αναχώρηση για τη Βοβούσα, το τελευταίο χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου, που
πήρε το όνομά της από τη βοή των νερών του
Μ. Σάββατο: Πέτρινα γεφύρια: Ζιάκα - Δά- ποταμού Αώου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
σος Όρλιακα - Φαράγγι Πορτίτσας - Αζίζ Δευτέρα Πάσχα: Γρεβενά - Μηλιά - Αθήνα
Αγά - Σπήλαιο Πρωινό και αναχώρηση για
Πρωινό και συμπληρώνουμε την περιήγησή
τα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών. Μέσω μιας
μας στην Πίνδο με τα Γρεβενά και τη Μηλιά,
καταπληκτικής διαδρομής, θα φθάσουμε και
όπου επισκεπτόμαστε το Παλαιοντολογικό
θα θαυμάσουμε τα γεφύρια Αζίζ Αγά και Ζιάκα.
Μουσείο (εάν είναι ανοικτό) για να δούμε τα
Έπειτα υπάρχει η δυνατότητα να πεζοπορήπροϊστορικά ζώα που ζούσαν στην περιοχή.
σουμε (προαιρετικά) στο δάσος του Όρλιακα
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα μέσω Καλακαι με 4x4 (προαιρετικό) να περιηγηθούμε
μπάκας.
στην περιφερειακή ζώνη της Βάλια Κάλντα
και το Φαράγγι της Πορτίτσας. Καιρού επιτρέποντος θα πραγματοποιηθεί η προαιρετική
επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα.
Επίσκεψη στο χωριό Σπήλαιο, όπου θα δούμε
τη Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση. Αναστάσιμο δείπνο.

Μ. Παρασκευή: Λάρισα - Κοζάνη - Σιάτιστα - Γρεβενά Αναχώρηση για Λάρισα και
Κοζάνη με ενδιάμεσες στάσεις. Το μεσημέρι θα
φθάσουμε στη Σιάτιστα, με τα αρχοντικά και τα
γουναράδικα. Το απόγευμα θα φθάσουμε στα
Γρεβενά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Achillion
3*. Το βράδυ μεταφορά στον Μητροπολιτικό ναό
των Γρεβενών για την ακολουθία του Επιταφίου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, νηστίσιμο δείπνο.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Γρεβενά - Σμίξη Πρωινή αναχώρηση για Καλαμπάκα. Με την άφιξή μας θα ξεναγηθούμε
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και
το Μουσείο Μανιταριών. Συνεχίζουμε προς
το Ελευθεροχώρι, τη γέφυρα του Βενέτικου
και φθάνουμε στα Γρεβενά. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο Casa la Mundi, κοντά στο χωριό
Σμίξη. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Μεταφορά
στην εκκλησία για την Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση
29/4

Διάρκεια
4 μέρες

2κλινο
€ 229

Δευτέρα Πάσχα: Κορυτσά (Αλβανία) - Πόγραδετς Πρωινό και αναχώρηση για τη γειτονική Αλβανία, όπου μετά τις διατυπώσεις των
συνόρων (απαραίτητη ταυτότητα νέου τύπου
ή διαβατήριο) θα κατευθυνθούμε προς την
Κορυτσά. Μια απείραχτη, μαγική παλιά πόλη,
κάτι σαν την Πλάκα πριν τις ανακαινίσεις, με
την αγορά της να σου θυμίζει κάτι από Κάιρο,
κάτι από Κωνσταντινούπολη... Περιήγηση και
Μ. Σάββατο: Μετέωρα Πρωινό και αναχώρη- συνεχίζουμε για το Πόγραδετς, στις όχθες της
ση για τους βράχους των Μετεώρων, όπου θα λίμνης Οχρίδας. Γεύμα και γνωριμία με την
επισκεφθούμε τη Μονή του Μεγάλου Μετεώ- πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
ρου και θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία Τρίτη: Γρεβενά - Καρδίτσα - Αθήνα Πρωτης πρώτης Ανάστασης. Αργότερα επίσκεψη
ινό και αναχώρηση για την Καρδίτσα. Στάση
στη μοναδική γυναικεία μονή του συγκροτήγια καφέ στο όμορφο πάρκο «Παυσίλυπο»,
ματος, τη Μονή Αγίου Στεφάνου, όπου φυλάσπου δέχεται εκατοντάδες επισκέπτες που ανασεται και η Κάρα του Αγίου Χαραλάμπους. Επιζητούν ηρεμία και χαλάρωση στο κέντρο της
στροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ Ανάσταση
πόλης. Συνεχίζουμε την πορεία της επιστροκαι ακολούθως δείπνο με την πατροπαράδοτη
φής και με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε
μαγειρίτσα, συνοδεία πιάνου!
το βράδυ στην Αθήνα.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Μέτσοβο - Γρεβενά Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για Συνοπτικό 4ήμερης:
Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα
να χαρούμε τους χώρους του ξενοδοχείου μας
ή να συμμετέχουμε στο ψήσιμο του οβελία! Θα
απολαύσουμε μεζέδες από τον πλούσιο μπουφέ με ποικιλία ορεκτικών και τσίπουρο, μέχρι να
σερβιριστεί το μεσημέρι το ψητό αρνί με πατάτες
και σαλάτες, συνοδεία παραδοσιακής Δημοτικής
ορχήστρας! Νωρίς το απόγευμα μια βόλτα μέχρι
το Μέτσοβο για απογευματινό καφέ θα ήταν ιδανική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3ο άτομο
€ 185

1κλινο
€ 299

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Casa la Mundi στη Σμίξη Γρεβενών • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία • Χρήση των 4x4 για την
περιήγηση στον Πυρήνα

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

Αναχώρηση

4 μέρες

€ 218

€ 195

€ 258

29/4

5 μέρες

€ 265

€ 225

€ 320

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Achillion 3* • Ημιδιατροφή καθημερινά •
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Οι είσοδοι όπου απαιτείται εισιτήριο • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/4 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜΠΗ
ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ

Νυμφαίο - Σπηλιά του Δράκου - Ενυδρείο

Κομοτηνή - Υδροβιότοπος Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Πόρτο Λάγος - Σουφλί - Βιστωνίδα - Ξάνθη - Φράγμα Νέστου

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καστοριά Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για την Καστοριά,
άφιξη και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο
Δισπηλιού, όπου θα θαυμάσουμε των 7.000
ετών λιμναίο οικισμό. Στη συνέχεια θα δούμε
τη Σπηλιά του Δράκου, ένα σπήλαιο που πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του, παρότι έχει ανακαλυφθεί από το 1940. Προσκύνημα στην Παναγία Μαυρώτισσα και άφιξη στο ξενοδοχείο
Tsamis Hotel 3*Sup. Τακτοποίηση στα δωμάτια
και μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Καστοριά - Πρέσπες - Νέο
ενυδρείο Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, Μικρή και
Μεγάλη Πρέσπα. Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό,
το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, γνωστό για
τα περίφημα φασόλια Πρεσπών. Στον Εθνικό
Δρυμό Πρεσπών με την πλούσια πανίδα και
χλωρίδα υπάρχει και η μεγαλύτερη αποικία
αναπαραγωγής αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων. 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,
με το μοναδικά αρχιτεκτονικά δείγματα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για
την Καστοριά για να δούμε το Νέο Ενυδρείο
γλυκού νερού. Μεταφορά στην Ανάσταση Αναστάσιμο δείπνο!

Κυριακή Πάσχα: Νυμφαίο Πρωινό και
ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στον
κήπο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πασχαλινό
γεύμα με γλέντι! Το απόγευμα αναχώρηση
για το Νυμφαίο, έναν ορεινό οικισμό χτισμένο
στις πλαγιές του Βίτσι σε υψόμετρο 1.350μ.,
που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος και παραδοσιακός. Ελεύθερος χρόνος για καφέ στα
παραδοσιακά καφενεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για
το χωριό Μαυροχώρι, για να δούμε το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και
Προϊστορίας το οποίο συγκροτείται από δυο
μεγάλα νεόδμητα κτίρια τοπικής αρχιτεκτονικής. Πορεία επιστροφής μέσω Καλαμπάκας με
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα αργά το
απόγευμα.

M. Πέμπτη: Αθήνα - Κομοτηνή Πρωινή
αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες
στάσεις φθάνουμε στην Κομοτηνή, ένα σπουδαίο οικονομικό και συγκοινωνιακό κόμβο
της Θράκης. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Anatolia 3* Sup. Δείπνο.
M. Παρασκευή: Υδροβιότοπος Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί Πρωινό και αναχώρηση
για το Δέλτα του Έβρου. Επίσκεψη και ξενάγηση στην Παναγία Κοσμοσώτειρα. Στη συνέχεια
θα υπάρχει ενημέρωση και, αν οι συνθήκες το
επιτρέπουν, θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα
του Έβρου. Επόμενος σταθμός το Δάσος Δαδιάς, όπου λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης για
την οικολογική αξία του. Αναχώρηση για το
Σουφλί. Επίσκεψη στο Μουσείο Μεταξιού και
ελεύθερος χρόνος για καφέ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.

έθιμα και τις παραδόσεις. Ελεύθερος χρόνος
και το μεσημέρι φαγητό και γνωριμία με την
πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά
στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη Πρωινό και χρόνος
ελεύθερος για βόλτα στην Κομοτηνή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το μεσημέρι και πλούσιο
Πασχαλινό γεύμα με μουσική και κόκκινο κρασί! Το απόγευμα αναχώρηση για την Αλεξανδρούπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα Πάσχα: Κομοτηνή - Πόρτο Λάγος
- Βιστωνίδα - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση
για το Πόρτο Λάγος και τη Λίμνη Βιστωνίδα, την
4η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και έναν από τους
πιο σημαντικούς υδροβιοτόπους πτηνών. Επίσκεψη στο Πόρτο Λάγος, μετόχι της ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Πορεία επιΜ. Σάββατο: Θρακικά Τέμπη - Πομακο- στροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
χώρια - Ξάνθη Πρωινό και ξεκινάμε για μια Συνοπτικό 4ήμερης:
όμορφη εκδρομή με τρένο. Αφού διασχίσουμε Δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στα Θρακικά
τα Θρακικά Τέμπη θα φθάσουμε στη Σταυρού- Τέμπτη-Πομακοχώρια-Ξάνθη
πολη. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση
για τα Πομακοχώρια Σμίνθη και Εχίνο. Τα Πομακοχώρια βρίσκονται διασκορπισμένα στον
ορεινό όγκο της Ροδόπης, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στη Βουλγαρία, και κατοικούνται από
τους Πομάκους, απογόνους του Μ. Αλεξάνδρου (Έλληνες στην υπηκοότητα, Μουσουλμάνους στο θρήσκευμα). Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ξάνθη με την πλούσια ιστορία, τα
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

1ο παιδί 2-12

29/4

4 μέρες

€ 249

€ 199

€ 340

€ 180

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Tsamis Hotel 3* Sup • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

4 μέρες

€ 240

€ 190

€ 310

28/4

5 μέρες

€ 290

€ 220

€ 380

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Anatolia 3* Sup, στην Κομοτηνή • Ημιδιατροφή • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα - γλέντι με μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • H είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρος • Το εισιτήριο για τα Θρακικά Τέμπη • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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Hμερήσιες εκδρομές
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Αποδράστε μαζί μας κάθε Κυριακή σε επιλεγμένους
προορισμούς στην Ελλάδα

μόνο!

μόνο!

€22

μόνο!

€18

€20

ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ

ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΥΡΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ
ΣΟΥΝΙΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρωινή αναχώρηση στις 7:30 για την ορεινή Κορινθία. Περνάμε από το Κιάτο και συνεχίζουμε για τη Λίμνη Στυμφαλία,
όπου θα κάνουμε στάση. Από εκεί συνεχίζουμε για την Καστανιά, την κοιλάδα του Φενεού, την τεχνητή Λίμνη Δόξα και
τη Μονή Αγ. Γεωργίου, τα οποία συμπληρώνουν το όμορφο
σκηνικό ανάμεσα στις ψηλές κορυφές της Ντουρντουβάνας
και της Ζήρειας. Επισκέψεις σε όλα τα αξιοθέατα, περίπατος,
γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχώρηση στις 9:00 για την Πάρνηθα. Επιβίβαση στο τελεφερίκ και επίσκεψη στο Μουσείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του Δρυμού. Με το τελεφερίκ φθάνουμε ως το
υψόμετρο 1055μ. κι έπειτα στον Πυρήνα του Δρυμού (Άγιος
Πέτρος). Βατή πεζοπορική διαδρομή και ξενάγηση στην περιοχή όπου το κόκκινο ελάφι είναι ο «πρωταγωνιστής» της
πανίδας. Αναχώρηση για το καταφύγιο Μπάφι και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή αργά το απόγευμα.

Αναχώρηση στις 9:00 για Σούνιο. Διατρέχοντας τη Μεσογαία
προσεγγίζουμε τον Εθνικό Δρυμό, όπου βρίσκεσαι ο λόφος
Βελατούρι. Θα δούμε τα παλιά οικοδομήματα, τα εργαστήρια,
όπου θα μάθουμε για εκείνους που ανακάλυψαν τα πολύτιμα μεταλλεύματα πριν το 3000 π.Χ. Συνεχίζουμε για την κοιλάδα της Σούριζας, το μεγαλύτερο συγκρότημα πλυντηρίων
των μεταλλευμάτων. Θα δούμε το «Χάος», βόλτα στο Λαύριο
και επιστροφή στην Αθήνα.

μόνο!

μόνο!

€27

μόνο!

€55

€25

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΑΛΑΜΗΔΙ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
ΣΤΟ KALAMAKI BEACH

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 1 ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ

Πρωινή αναχώρηση στις 8:00 για το παραδοσιακό Ναύπλιο. Επίσκεψη στο Ενετικό Φρούριο, το Παλαμήδι, το οποίο
δεσπόζει πάνω από την πόλη. Στη συνέχεια μετάβαση στο
λιμανάκι της πόλης, όπου θα πάρουμε το καραβάκι που θα
μας οδηγήσει στο επιθαλάσσιο φρούριο Μπούρτζι. Χτισμένο πάνω σε μια βραχονησίδα, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην
Ελληνική Επανάσταση. Επιστροφή στην πόλη και χρόνος για
γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχώρηση από Αθήνα στις 9:00 π.μ. για το Kalamaki Beach,
όπου θα περάσουμε μια αξέχαστη Πασχαλιάτικη μέρα με
γλέντι, χορό και τραγούδι. Φθάνοντας στο ξενοδοχείο θα
συμμετέχουμε στο παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στον
κήπο του ξενοδοχείου, με ουζάκι και μεζεδάκι. Ακολουθεί
Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική, κοκορέτσι, αρνί σούβλας, κόκκινα αυγά για να τσουγκρίσετε και διάφορα ορεκτικά. Επιστροφή στην Αθήνα το απόγευμα.

Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:00 π.μ. με προορισμό την
Κόστα. Μικρή στάση στην Τραχειά με τα ξακουστά τυροκομικά της, πέρασμα από το Κρανίδι και το γραφικό Πόρτο
Χέλι. Άφιξη στην Κόστα και πέρασμα στις Σπέτσες. Επίσκεψη
στο Μουσείο της Μπουμπουλίνας, ελεύθερος χρόνος, γεύμα (προαιρετικό) στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Μη φύγετε
χωρίς τα φημισμένα αμυγδαλωτά! Πέρασμα στην Κόστα και
επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

μόνο!

μόνο!

€33

75

μόνο!

€22

€22

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΙΣΘΜΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΥ

ΛΑΟΓΡ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ
Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΡΟΚΟΠΙ - ΛΙΜΝΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ

Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:30 π.μ. για τον Ισθμό της Κορίνθου κι επιβίβαση στο πλοιάριο. Κατά το διάπλου, που
διαρκεί περίπου 1 ώρα & 15 λεπτά, θα έχετε την ευκαιρία
να παρατηρήσετε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα του 19ου
αιώνα. Επιστροφή με το πλοίο στα Ίσθμια, επιβίβαση στο
πούλμαν και αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο Ηραίου. Γεύμα στη λίμνη και κατά την επιστροφή μας θα πιούμε
καφέ στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι. Επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:00 π.μ. με προορισμό την Τεγέα,
όπου θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο, με πλούσια
συλλογή εκθεμάτων, όπου ξετυλίγεται η λαογραφική παράδοση και κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής της Τεγέας. Στη
συνέχεια θα δούμε τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, χτισμένο τον 11ο αιώνα μ.Χ. Μετάβαση
στην Τρίπολη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και
καφέ στην Πλατεία Άρεως. Επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχώρηση στις 8:00 π.μ. με κατεύθυνση προς την Κεντρική
Εύβοια. Μέσα από μια γραφική καταπράσινη διαδρομή θα
καταλήξουμε στο Προκόπι, στη Β. Εύβοια. Εκεί θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Ρώσου. Επόμενος
σταθμός η Λίμνη, παραθαλάσσια κωμόπολη στις δυτικές
ακτές της Β. Εύβοιας και δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη Χαλκίδα για καφέ.

μόνο!

μόνο!

€32

μόνο!

€39

€25

ΡΑΝΤΣΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
ΚΟΡΦΟΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΑ
ΕΞΩΤΙΚΑ ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ

Η «ΛΙΛΙΠΟΥΤΙΑ»
ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IOYNIOY

Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:00 π.μ. με προορισμό το «The
Ranch», στην κοιλάδα του Σοφικού. Όμορφο τοπίο με εγκαταστάσεις που παραπέμπουν στην Άγρια Δύση! Περπατήστε
στη φάρμα και τους στάβλους για να δείτε ελάφια, ζαρκάδια,
αγριογούρουνα, πρόβατα και αγελάδες. Θα πιούμε καφέ στο
ξύλινο «Saloon» και θα περιηγηθούμε στο χώρο με το τρενάκι. Μεσημεριανό φαγητό και αναχώρηση. Απογευματινός
καφές στον Κόρφο Κορινθίας. Επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:30 π.μ. για τα Καμένα Βούρλα, άφιξη και επίσκεψη στα Λιχαδονήσια με ναυλωμένο
καραβάκι από το γραφείο μας. Το σύμπλεγμα νησίδων στον
Ευβοϊκό Κόλπο είναι ακατοίκητο και οικολογικά προστατευόμενο. Περίπλους με ενημέρωση/ξενάγηση. θα δούμε ένα
ναυάγιο και με λίγη τύχη… φώκιες. Αποβίβαση στο μεγαλύτερο νησί, τη Μονολιά, για μπάνιο και γεύμα (προαιρετικό).
Καραβάκι για τα Καμένα Βούρλα, επιστροφή με το πούλμαν.

Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:00 π.μ. και μέσω Δεσφίνας
φθάνουμε στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και συγκεκριμένα στα Χάνια. Από εκεί με το καΐκι σε 5 λεπτά θα περάσουμε στα Τριζόνια, ένα καταπράσινο νησί με έκταση 2τ.χλμ.,
με πανέμορφο φυσικό λιμάνι, πολλές παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ. Το μόνο που δεν χωράει είναι… τα
αυτοκίνητα! Παραμονή για μπάνιο και γεύμα προαιρετικά.
Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

μόνο!

μόνο!

€20

μόνο!

€45

€49

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΤΖΙΑ

ΟNE DAY CRUISE
ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 IOYNIOY

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 IOYNIOY

KΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 06:50

Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:00 π.μ. για το δημοφιλή ορεινό τουριστικό προορισμό της Κορινθίας, τα Τρίκαλα. Σε μια
καταπράσινη πλαγιά της Ζήρειας, λίγα χιλιόμετρα από την
Άνω Συνοικία των Τρικάλων, είναι χτισμένη η Μονή Αγίου
Βλασίου. Στα νότια της μονής υψώνεται ένας πελώριος βράχος με μεγάλη σπηλιά, όπου βρέθηκε η εικόνα του Αγίου.
Επιστροφή στα Μεσαία Τρίκαλα για γεύμα και το απόγευμα
βόλτα στο Ξυλόκαστρο. Επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχώρηση από Αθήνα στις 6:30 π.μ. για το λιμάνι του Λαυρίου, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο με το πούλμαν και
αναχώρηση για την Τζια. Άφιξη και συνεχίζουμε για την
πρωτεύουσα Ιουλίδα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
και αν επιθυμείτε θα φτάσουμε μέχρι τον «Λιόντα της Τζιας».
Μπάνιο και φαγητό στον Οτζιά. Προσκύνημα στην Παναγία
Καστριανή και επιστροφή στο λιμάνι για επιβίβαση στο πλοίο.
Άφιξη στο Λαύριο και αναχώρηση για Αθήνα.

Η μονοήμερη κρουαζιέρα της Αθήνας, στα τρία υπέροχα Ελληνικά νησιά Ύδρα, Πόρο, Αίγινα, είναι από τις πιο αγαπημένες
της Ελλάδας. Ελάτε μαζί μας για μια χαλαρωτική μέρα στη
θάλασσα, με το γεύμα σας πάνω στο καράβι και στη συνέχεια
μουσικό πρόγραμμα με χορό και τραγούδι από ζωντανή ορχήστρα! Εμείς αναλαμβάνουμε τη μεταφορά σας καθημερινά
στις 06:50 από τα γραφεία μας για την μαρίνα Φλοίσβου (50 μ
από το Αβέρωφ). Επιστροφή στις 20:00 τ ο απόγευμα.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

NEGROPONTE
RESORT ERETRIA
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Dlx

3ο άτομο

1κλινο Dlx

1ο παιδί 7-12

4κλινο Α (2+2)*

30/4

2 νύχτες

€ 188

€ 130

€ 264

€ 50

€ 425

€ 445

29/4

3 νύχτες

€ 240

€ 165

€ 335

€ 75

€ 555

€ 585

4κλινο Β (2+2)**

1ο παιδί εώς 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση: € 40
*Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά (1ο παιδί 0-12 & 2ο παιδί 0-6)
**Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά 7-12 ετών. Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα +10%
ΕΛΙΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ALAS RESORT & SPA
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

28/4

Διάρκεια

2κλινο
Class Ssv

2κλινο
Sup Sv

2κλινο
J.Suite Sv

3ο άτομο
J.Suite

Παιδί 6-12
J.Suite

4 νύχτες

€ 340

€ 370

€ 399

€ 180

€ 120

Class: Classic, Sup: Superior, Ssv: Side Sea View, Sv: Sea View

Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Junior Suite
AIΔΗΨΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ

THERMAE SYLLA SPA
& WELLNESS HOTEL
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο Std

2κλινο Exe

2κλινο Sv

3ο άτομο

1κλινο Std

1κλινο Exe

30/4

2 νύχτες

€ 225

€ 234

€ 249

€ 162

€ 389

€ 404

€ 436

29/4

3 νύχτες

€ 299

€ 315

€ 340

€ 218

€ 520

€ 545

€ 595

28 & 29/4

4 νύχτες

€ 364

€ 380

€ 412

€ 265

€ 630

€ 665

€ 730

1κλινο Sv

Std: Standard, Exe: Executive, Sv: Sea View

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών -50%.
ΑΧΑΡΑΒΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ

CENTURY
RESORT HOTEL
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Διάρκεια

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

29/4

3 νύχτες

€ 129

€ 63

€ 199

2ο παιδί 2-12
€ 59

28/4

4 νύχτες

€ 169

€ 80

€ 260

€ 78

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
ΨΑΛΙΔΙ, ΚΩΣ

THE MITSIS
RAMIRA BEACH HOTEL
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ Ι.Χ. ΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ), ΜΕ ALL INCLUSIVE

29/4

Διάρκεια

2κλινο Sv

3ο άτομο

*Family Sv

2κλινο
FamilySup
Private Pool

3ο & 4ο
άτομο Fam Sup
Private Pool

3 νύχτες

€ 125

€ 75

€ 440

€ 200

€ 115

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
* Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

77

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ & ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Άνοιξη, πάμε μακριά!
Οδικά ταξίδια • Αεροπορικά ταξίδια • Ατομικά ταξίδια
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ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

EARLY
BOOKING

Σαν… όνειρο στην «καρδιά» της Ευρώπης

ΤΙΡΟΛΟ - ΒΑΥΑΡΙΑ - ΜΟΝΑΧΟ

7 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένινγκσλος - Κούφσταϊν - Ρέγκενσμπουργκ - Πάντοβα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 14/6

Ένα επταήμερο οδοιπορικό σε μία από τις ομορφότερες διαδρομές της Ευρώπης, με αξιόλογους ενδιάμεσους και τελικούς προορισμούς. Πέρασμα από το Ιταλικό Τιρόλο με τα γραφικά χωριά, δύο βραδιές στο
Μόναχο με ξενάγηση, βόλτα και εκδρομή στην υπέροχη Λίμνη Κίμζεε και τα νησάκια της που θυμίζουν
την αγαπημένη μας αφίσα, γνωριμία με Μεσαιωνικό οικισμό στις παρυφές του Βαυαρικού Δάσους. Ακούγεται σαν όνειρο…
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο) Αναχώρηση για Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο,
απόπλους.
2η μέρα: Aνκόνα - Ροβερέτο (Ιταλικό
Τιρόλο) Άφιξη και αναχώρηση για το Ιταλικό Τιρόλο και το γραφικό Ροβερέτο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ροβερέτο - Μόναχο Πρωινό και
αναχώρηση για το Μόναχο. Άφιξη στη δημοφιλή Γερμανική πόλη και πανοραμική ξενάγηση στα αξιοθέατά της. Τακτοποίηση στο

ξενοδοχείο μας και κατόπιν ξενάγηση στην
παλιά πόλη πεζή. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να το εκμεταλλευθείτε. Μία καλή
λύση θα ήταν να κάνετε βόλτα και ψώνια
στη μεγάλη αγορά του Μονάχου!
4η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένινγκσλος - Κούφσταϊν Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε με τα δύο μικρά
νησάκια, Χέρεν Κίμζεε & Ντάμεν Κίμζεε.
Επιβίβαση στο φέρι-μποτ για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε το παλάτι Κένινγκσλος, πιστό αντίγραφο του παλατιού των

Βερσαλλιών και το μεγαλύτερο σε πλούτο
από τα 6 παλάτια του Λουδοβίκου του Β’.
Επόμενος σταθμός μας το γραφικό Κούφσταϊν. Περιήγηση στα γραφικά δρομάκια
του ιστορικού κέντρου με τις Μεσαιωνικές
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Μόναχο
- Πάντοβα Πρόγευμα και αναχώρηση για
το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται στην
«καρδιά» της Βαυαρίας, στο βορειότερο
σημείο του Δούναβη και στην άκρη του
Βαυαρικού δάσους. Η πόλη, η οποία ιδρύ-

θηκε 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.
Στη συνέχεια αναχώρηση για την Πάντοβα,
όπου θα διανυκτερεύσουμε.
6η μέρα: Πάντοβα - Ανκόνα (πλοίο)
Πρόγευμα και σύντομη περιήγηση στην
Πάντοβα. Στη συνέχεια μεταφορά στην Ανκόνα για επιβίβαση στο πλοίο. Απόπλους.
Διανυκτέρευση εν πλω.
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα Άφιξη στην Πάτρα, επιστροφή στην Αθήνα.
ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)
ΡΟΒΕΡΕΤΟ: MERCURE ROVERETO 4*
ΜΟΝΑΧΟ: COURTYARD MUNICH CITY EAST 4*
ΠΑΝΤΟΒΑ: CROWNE PLAZA PADOVA 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

7 μέρες

€ 525

€ 555

+€ 125

€ 465

Περιλαμβάνονται: • Ειστήρια πλοίο Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες
• Μεταφορές/περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν • 4 νύχτες διαμονή σε
4* ξενοδοχείο ως άνω • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Τοπικός ξεναγός κατά τη διάρκεια των
ξεναγήσεων • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ

ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Μεσαιωνικό και σύγχρονο, μια «αγκαλιά»

ΜΟΝΑΧΟ - BAYAΡΙΑ - ΤΙΡΟΛΟ

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Ομπεραμεργκάου - Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ίνσμπρουκ - Λίμνη Κίμζεε - Ρέγκενσμπουργκ - Κούφσταϊν
Εξαίσια γοητευτική, με ευχάριστες αντιθέσεις, πληθώρα ενδιαφερόντων σταθμών και προορισμών,
εντυπωσιακά αξιοθέατα και άνετη μετακίνηση από το Α στο Β, που θα σας διευκολύνει λίγο ακόμα να τη
συμπαθήσετε! Η χώρα, που βρίσκεται στην «καρδιά» της Ευρώπης και συνορεύει με -ούτε λίγο ούτε πολύεννέα γείτονες, έχει αναμφισβήτητα να προσφέρει κάτι σε όλους όσοι την επισκέπτονται, ακόμα και στους
πιο απαιτητικούς!
1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο (ξενάγηση)
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο & ξενάγηση. Θα δούμε το
Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου,
το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα
στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς και περνώντας από την
περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία του νεογοτθικού
δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου
Μαρίας. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ίνσμπρουκ Μετά
το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το

Ομπεραμεργκάου. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, διάσημο παγκοσμίως για
τα υπέροχα ζωγραφισμένα σπίτια και την
αναπαράσταση των Παθών κάθε 10 χρόνια. Επόμενη στάση μας το Γκάρμις Παρτενκίρχεν. Πρόκειται για το πλέον δημοφιλές θέρετρο της Γερμανίας και ένα από
τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην
Ευρώπη. Οφείλει τη φήμη του αφενός στην
εξαιρετική τοποθεσία του στους πρόποδες
της ψηλότερης κορυφής των Γερμανικών
Άλπεων και αφετέρου στο υπέροχο χωριό
του. Τελευταία μας στάση το Ίνσμπρουκ,
όπου και θα περιηγηθούμε. Επιστροφή στο
Μόναχο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μόναχο - μουσεία & πινακοθήκες Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τα παγκοσμίου φήμης μουσεία & πινακοθήκες,
όπως η Alte Pinakotek ή το Deutsches
Museum. Το βράδυ μπορείτε (ατομικά)
να επισκεφθείτε την Ορθόδοξη εκκλησία
του Αγίου Σαλβατόρε στο Μόναχο για να
παρακολουθήσετε τη θεία λειτουργία της
Αναστάσεως.

4η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένινγκσλος - Κούφσταϊν Πρωινό και
αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε με τα
δύο μικρά νησάκια, Χέρεν & Ντάμεν.
Επιβίβαση στο φέρι-μποτ για το Χέρεν
Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε το παλάτι Κένινγκσλος, πιστό αντίγραφο του
παλατιού των Βερσαλλιών και το μεγαλύτερο σε πλούτο από τα 6 παλάτια του
Λουδοβίκου του Β’. Επόμενος σταθμός
μας το γραφικό Κούφσταϊν. Περιήγηση
στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού
κέντρου με τις Μεσαιωνικές καμάρες
και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστρο-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4

φή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται στην «καρδιά»
της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του
Δούναβη και στην άκρη του Βαυαρικού
δάσους. Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε από
τους Ρωμαίους, αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα
ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό
κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη
υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια με
χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ
η γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)
ΜΟΝΑΧΟ: COURTYARD MUNICH CITY EAST 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες

€ 545

€ 595

+€ 140

€ 535

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με Lufthansa • Μεταφορές/
περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν • 4 νύχτες διαμονή σε 4* 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

80

ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

EARLY
BOOKING

Ανοιξιάτικος περίπατος στις όχθες του Δούναβη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4

Δάση Βιέννης - Μάγιερλινγκ - Σάλτσμπουργκ

Γενέτειρα της μουσικής των Μότσαρτ, Μπετόβεν και Στράους, η πρωτεύουσα της Αυστρίας μπορεί να υπερηφανεύεται για την υπέροχη αρχιτεκτονική και την πλούσια ιστορία της. Η Βιέννη είναι η πεμπτουσία της
Ευρώπης με τις τέχνες, τη μουσική και τον πολιτισμό να ξεχειλίζει στις κομψές λεωφόρους παριζιάνικου
στυλ και στις όχθες του Δούναβη...
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη (ξενάγηση)
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 & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Απόγευμα ελεύθερο για να επισκεφθείτε το
ιστορικό κέντρο. Αξιοσημείωτη είναι η παλιά
Ελληνική συνοικία στο κέντρο της πόλης με
το ναό του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Τριάδας
και τα όμορφα εστιατόρια της περιοχής για
καλό φαγητό, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες

έμποροι το 19ο αιώνα. Μην παραλείψετε να
δειπνήσετε σε ένα από τα περίφημα κελάρια
και να απολαύσετε την Αυστριακή κουζίνα!
2η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα δάση
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. Θα δούμε το
κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, εκεί
όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του
πρίγκιπα Ιωσήφ και της Μαρίας Βετσέρα.
Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν.
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
3η μέρα: Βιέννη - (προαιρετικά Σάλτσμπουργκ) Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη.
Εναλλακτικά προτείνουμε ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του Μότσαρτ, που έχει επικρατήσει να
λέγεται «πόλη της μελωδίας». Χτισμένη στις
όχθες του ποταμού Σάλτσαχ, διαθέτει πολλά
ενδιαφέροντα αξιοθέατα, ανάμεσά τους οι
κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι
του Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου, τα βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Καπουτσίνων
κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα, αγορές ή
ακόμα για να απολαύσει κανείς την υπέροχη

θέα από το κάστρο της πόλης. Επιστροφή στη
Βιέννη νωρίς το βράδυ.
4η μέρα: Βιέννη Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της
Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα των Κλιμτ, Μονέ,
Ρενουάρ, Βαν Γκογκ, το μουσείο Αλμπερτίνα
με ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις και το
μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, ένα από τα πιο
σημαντικά μουσεία στον κόσμο που έχει στην
κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το

περίφημο συγκρότημα μουσείων Μuseums
Quartier, με παγκόσμιου 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 απόγευμα σας προτείνουμε καφέ
στον Πύργο του Δούναβη με θέα σε όλη τη
Βιέννη, αλλά και μια βόλτα στο Πράτερ, που
θα σας μείνει αξέχαστη.
5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα Πρόγευμα και
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)
ΒΙΕΝΝΗ: SIMMS HOTEL 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

€ 495

€ 545

+€ 130

€ 435

Κόστος προαιρετικής εκδρομής στο Σάλτσμπουργκ 85€ (δήλωση & πληρωμή στο γραφείο μας)
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με Austrian • Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Ξενάγηση στην πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση •
Μεταφορές/ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Τοπικός
ξεναγός στη Βιέννη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
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Πάσχα στις παραμυθένιες πόλεις

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Ζακοπάνε - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4

Θα μαγευτούμε από την Κρακοβία, που δεν έχει εξασφαλίσει την ίδια θέση ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές «διασημότητες» όπως η γειτονική της Πράγα ή η Βιέννη, είναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, κάθε άλλο παρά
μονότονη, και τη δυναμική Βαρσοβία, με τη θαυμαστή της προσφορά στην πανανθρώπινη πολιτιστική
κληρονομιά. Θα επισκεφθούμε τον τόπο μνήμης του Άουσβιτς και τα μοναδικά Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία Αναχώρηση
με πρωινή πτήση της Lot για τη Βαρσοβία,
πρωτεύουσα της Πολωνίας. Βρίσκεται στον
κατάλογο της UNESCO και αποτελεί τον πιο
σημαντικό πόλο έλξης για τους συντηρητές
μνημείων ανά τον κόσμο. Στην ξενάγησή μας
θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που
τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της
Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του
Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία
που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το
μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης,
το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, 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 Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Βαρσοβία - Κρακοβία (Άουσβιτς)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Κρακοβία. Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε το μουσειακό
χώρο Άουσβιτς/Μπιρκενάου, από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί,
όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2

εκατ. άτομα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Κρακοβία (Αλατωρυχεία & ξενάγηση) Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε
την περιοχή της Βιελίτσκα, τα αλατωρυχεία
της οποίας αποτελούν μοναδικό μνημείο. Οι
υπόγειες στοές, στις οποίες βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές
φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των στοών -αληθινά καλλιτεχνήματα
μαραγκών της παλιάς εποχής- προσδίδουν
στο αλατωρυχείο μια γοητεία η οποία εδώ
και αιώνες προκαλεί στους ανθρώπους απ’
όλο τον κόσμο το θαυμασμό. Επιστρέφοντας
στην Κρακοβία θα ξεναγηθούμε στην πόλη. Θα
δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στον
Λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη Μεσαιωνική
πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερω-

μένη στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας
δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο
Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διεξαγόταν το
εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζεται
το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια
έκθεση ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων.
4η μέρα: Κρακοβία - (Ζακοπάνε) Πρόγευμα. Η σημερινή ολοήμερη εκδρομή θα μας
οδηγήσει στο Ζακοπάνε (110χλμ.), νότια της
Κρακοβίας, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Το Ζακοπάνε είναι φωλιασμένο στα όρη
Τάτρα, δημοφιλές θέρετρο της Πολωνίας, τόσο
το χειμώνα που το επισκέπτονται σκιέρ για τις
όμορφες πίστες του όσο και όλον τον υπόλοι-

πο χρόνο, αφού προσφέρεται για πεζοπορία
και ορειβασία. Ο κεντρικός πλατύς πεζόδρομος και τα κουκλίστικα ξύλινα σπιτάκια του θα
σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, τέλη του
18ου αιώνα, όταν η πόλη αναδείχθηκε σε σημαντικό κέντρο της περιοχής, προσελκύοντας
ανθρώπους των τεχνών της Πολωνίας, καθώς
και λόγω της ανάπτυξης των ορυχείων και της
μεταλλουργίας. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας στην Κρακοβία.
5η μέρα: Κρακοβία (Τσεστοχόβα) - Βαρσοβία - Αθήνα Πρόγευμα. Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία αφήνουμε τη Νότια Πολωνία με τελικό προορισμό
τη Βαρσοβία. Καθ’ οδόν θα κάνουμε στάση
στην Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της Γιάσνα
Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη στο
παρεκκλήσι της μονής. Άφιξη το απόγευμα
στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την πτήση
της επιστροφής μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες

€ 485

€ 535

+€ 140

€ 455

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με απευθείας πτήσεις της Lot • Διαμονή
σε ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με
το πρόγραμμα • Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών • Αρχηγός/συνοδός Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου
€ 160 • Ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των δείπνων • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο
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Μεσογειακή πανδαισία

ΣΑΡΔΗΝΙΑ - ΚΟΡΣΙΚΗ

10 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Μπαστιά - Κόρτε - Αζάτσιο - Καρυές - Μπονιφάτσιο - Σάσαρι - Κάλιαρι - Όλμπια - Πόρτο Τσέρβο
Κόστα Σμεράλντα - Λιβόρνο - Πίζα - Φλωρεντία - Μοντεκατίνι

-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/5, 11/6

Δύο θαυμάσια «καταφύγια» με φόντο την ομορφιά και τη γαλήνη της Μεσογείου. Η πλούσια ιστορία τους,
ωστόσο, κάθε άλλο παρά γαλήνια ήταν και αυτό έμειναν να το πιστοποιήσουν τα πολυάριθμα μνημεία που
άφησαν οι διαδοχικοί άποικοι ως «σφραγίδες» των πολιτισμών τους. Ένα υπέροχο οδοιπορικό, δύο μέρες στη
Σαρδηνία και τρεις στην Κορσική, που σε πολλές περιπτώσεις θα μας κάνει να νιώσουμε σαν… στο σπίτι μας

τολικές ακτές του νησιού με προορισμό ένα
από τα ωραιότερα θέρετρα της Μεσογείου,
την Cοsta Εsmeralda. Επισκεπτόμαστε το
Πόρτο Τσέρβο. Θα επιστρέψουμε στην Όλμπια
και επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό το Λιβόρνο.

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο) Αναχώρηση
από την Αθήνα και μεταφορά στην Πάτρα, απ’
όπου θα πάρουμε το πλοίο για Ιταλία. Τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση εν πλω.

8η μέρα: Λιβόρνο - Πίζα - Φλωρεντία Μοντεκατίνι Το πρωί άφιξη στο λιμάνι του
Λιβόρνο και άμεση αναχώρηση για την Πίζα,
όπου θα δούμε το γνωστό κεκλιμένο Πύργο
της Πίζας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη
Φλωρεντία, που είναι η πλουσιότερη πόλη σε
καλλιτεχνικούς θησαυρούς της Αναγέννησης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ανκόνα - Λιβόρνο Άφιξη στην
Ανκόνα. Αναχώρηση για το Λιβόρνο και το
ξενοδοχείο μας, όπου θα διανυκτερεύσουμε.
3η μέρα: Λιβόρνο - Μπαστιά - Κόρτε Αζάτσιο Πρωινό και επιβίβαση στο πλοίο για
την Κορσική. Μετά από κρουαζιέρα 4 ωρών
φθάνουμε στην Μπαστιά, οικονομική και
εμπορική πρωτεύουσα του βόρειου τμήματος
του νησιού. Ο Βίκτωρ Ουγκώ πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του εκεί. Συνεχίζοντας το
ταξίδι μας θα επισκεφθούμε τη γραφική Κόρτε. Επόμενος προορισμός το Αιάκειο -για τους
ντόπιους Αζάτσιο-, πρωτεύουσα της Κορσικής

και πατρίδα του Μεγάλου Ναπολέοντα. Άφιξη
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Αζάτσιο - Καρυές - Αζάτσιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού, με πρώτη στάση στο χωριό
Καρζές, που στα Ελληνικά σημαίνει Καρυές
και που χτίστηκε βάσει αρχιτεκτονικού σχεδίου σαν τα απάτητα κάστρα της Μάνης (από
Μανιάτες αποίκους). Ελεύθερος χρόνος στην
πλατεία του χωριού. Επιστροφή στο Αζάτσιο,
όπου θα περιηγηθούμε. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Αζάτσιο - Μπονιφάτσιο - Σάσαρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μπονιφάτσιο, το στενό που χωρίζει την Κορσική από
τη Σαρδηνία. Με το καραβάκι θα περάσουμε
στη Σαρδηνία και αναχωρούμε για την εμπορική πρωτεύουσά της, το Σάσαρι. Άφιξη και θα
περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατα.
Χρόνος ελεύθερος, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σάσαρι - Κάλιαρι Πρόγευμα και
κατευθυνόμαστε στο Κάλιαρι, μία από εκείνες τις πόλεις της Μεσογείου που φαίνεται
να έχουν «δανειστεί» στοιχεία απ’ όλους τους
λαούς που πέρασαν από το νησί. Γενοβέζικα

κάστρα, Αραβικές πύλες, Ναπολιτάνικα σοκάκια, Μασσαλιώτικες παραλίες & βορειοευρωπαϊκή φινέτσα είναι τα χαρακτηριστικά του.
Δείπνο και διανυκτέρευση στην πρωτεύουσα
της Σαρδηνίας.
7η μέρα: Κάλιαρι - Όλμπια - Πόρτο Τσέρβο - Κόστα Σμεράλντα Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Όλμπια. Άφιξη και σύντομη
περιήγηση στο οικονομικό κέντρο του νησιού.
Το όνομα Όλμπια είναι αρχαίο Ελληνικό. Στην
πόλη μπορεί κανείς να δει τα ερείπια από τους
οικισμούς των Φοινίκων και των Καρχηδονίων από τη Ρωμαϊκή εποχή, όταν ήταν ένα
σημαντικό λιμάνι, αλλά και από τον Μεσαίωνα.
Αμέσως μετά αναχωρούμε για τις βορειοανα-

9η μέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα Μετά το
πρωινό αναχώρηση για την Ανκόνα και επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό την Πάτρα.
10η μέρα: Πάτρα - Αθήνα Άφιξη στο λιμάνι
της Πάτρας και επιστροφή στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

10 μέρες

€ 895

€ 935

+ € 195

€ 745

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων Πάτρα-Ανκόνα/Ανκόνα-Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με κοινοπραξία ΑΝΕΚ/Superfast & Minoan • Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της
εταιρείας Panolympia • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (μόνο στα ξενοδοχεία, όχι
στο πλοίο) • Περιηγήσεις/ξεναγήσεις όπως αναφέρονται • Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
ασφάλιση μέχρι 75 ετών • Αρχηγός/συνοδός Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, πύργους •
Check point € 25 ανά άτομο • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ

ΤΟΣΚΑΝΗ - ΤΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΕ

8 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Φλωρεντία - Λούκα - Πίζα - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 27/5, 14/6

Επταήμερη γνωριμία με την «καρδιά» της Ιταλίας, σε μια περιοχή όπου κυριολεκτικά δεν θα προλαβαίνετε να θαυμάζετε την τέχνη και την αρχιτεκτονική! Ολόκληρες πόλεις μνημεία, παγκοσμίως αναγνωρίσιμα αξιοθέατα, αριστουργηματικά γλυπτά, αλλά και σημαντικά κληροδοτήματα από τον Μεσαίωνα θα
παρελαύνουν μπροστά μας, να μας κρατούν σε συνεχές ενδιαφέρον
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο) Επιβίβαση
στο πλοίο για το ταξίδι στην Ανκόνα, που μοιάζει περισσότερο με κρουαζιέρα: casino, disco,
εστιατόριο, μπαρ, καταστήματα και άνετη διανυκτέρευση εν πλω!
2η μέρα: Ανκόνα - Μοντεκατίνι Τέρμε
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία προς τo Μοντεκατίνι Τέρμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας & πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο
και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φλωρεντία (ξενάγηση) Πρωινό
και αναχώρηση για τη «γενέτειρα» της Ιταλικής Αναγέννησης. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο
του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό
Καθεδρικό Ναό, την Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε,
με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι.
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα
ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του
Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του
Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα
από σπουδαίους Φλωρεντίνους γλύπτες.
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα
κοσμηματοπωλεία και την κεντρική Πιάτσα
Ρεπούμπλικα, με τη χαρακτηριστική αψί-

δα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ «Gilli» και
«Paszkowski». Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη
στο Παλάτσο Πίτι, την πολυτελή κατοικία των
Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Λούκα - Πίζα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Μεσαιωνική Λούκα,
γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός
των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο,
την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο κ.λπ.
Επόμενη επίσκεψη στην ιστορική Πίζα με τα
Μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Πύργο,
το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού, που
βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων»,
μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. 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 ακτογραμμή του Εθνικού Πάρκου Cinque Terre, που ανήκει στην παγκόσμια
κληρονομιά της 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 Μεσαιωνική Σιένα.
Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία
Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το Μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα

γραφικά καλντερίμια της πόλης θα θαυμάσουμε τα Μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές
και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην
Κοίμηση της Θεοτόκου. Επόμενη επίσκεψη 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 ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα Πρωινό και
αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, όπου το
πλοίο επιστροφής μας περιμένει. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα Άφιξη στην Πάτρα
και επιστροφή στην Αθήνα.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ: Adua Hotel 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

8 μέρες

€ 569

€ 599

+ € 120

€ 489

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων Πάτρα - Ανκόνα/Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με κοινοπραξία ΑΝΕΚ/Superfast & Minoan • Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • 5 νύχτες διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά
(μόνο στα ξενοδοχεία, όχι στο πλοίο) • Περιηγήσεις/ξεναγήσεις όπως αναφέρονται • Ασφάλιση αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών • Αρχηγός/συνοδός Δεν περιλαμβάνονται: • Check
Point € 20 • Είσοδοι μουσείων και ιστορικών αρχαιολογικών χώρων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •
Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί
φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο • Κόστος εισιτηρίων τρένου ή πλοίου για το Τσίνκουε Τέρε
(εισιτήρια τρένου ή πλοίου περίπου € 30)
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ΔΩΡΟ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΟΛΟΥ

6 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 3/5

7 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/5, 11/6, 18/6

4 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4

ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

1η μέρα: Αθήνα - Κατάνια - Ταορμίνα - Κεφαλού - Μεσίνα
- Παλέρμο Πτήση για την Κατάνια. Άφιξη και αναχώρηση για την
πανέμορφη Ταορμίνα. Περιήγηση. Συνεχίζουμε με σύντομη πανοραμική περιήγηση στην Μεσίνα και φθάνουμε στη γραφική Κεφαλού. Άφιξη το απόγευμα στο Παλέρμο, πρωτεύουσα της Σικελίας.
Τακτοποίηση, ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Παλέρμο - Μονρεάλε Πρωινό, αναχώρηση για τον
Λόφο του Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός. Επιστροφή στο Παλέρμο και περιήγηση: Βασιλικό Παλάτι, Πιάτσα Πρετόρια,
εκκλησία της Μαρτοράνα, θέατρο Μάσιμο και Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
3η μέρα: Παλέρμο - Έριτσε - Σελινούς - Ακράγας Μετά το
πρωινό θα επισκεφθούμε το Μεσαιωνικό Έριτσε και στη συνέχεια
την ακρόπολη του Σελινούντα. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στον
Ακράγαντα (Αγκριτζέντο), μία από τις πλουσιότερες αποικίες της
Μεγάλης Ελλάδας. Ξενάγηση. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και δείπνο.
4η μέρα: Ακράγας - Ραγκούσα - Νότο - Κατάνια Πρωινό
στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ραγκούσα και το Νότο.
Άφιξη το απόγευμα στην Κατάνια, τακτοποίηση, ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Ορτυγία Πρωινό και αναχώρηση για τις Συρακούσες, αποικία των αρχαίων Κορινθίων και
Τεγεατών. Ξενάγηση και επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης,
πάνω στο νησάκι Ορτυγία. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
6η μέρα: Κατάνια - Αίτνα - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για
την Αίτνα, το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη (3.350μ.). Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Κατάνια για την πτήση της επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Κατάνια - Ταορμίνα - Μεσίνα Πτήση για
την Κατάνια, άφιξη και αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Ταορμίνα. Περιήγηση και αναχωρούμε για τη Μεσίνα (ελλ. Μεσσήνη
ή Ζάγκλη). Σύντομη πανοραμική περιήγηση. Αργά το απόγευμα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Ξενοδοχείο

Γεύματα

2κλινο 1κλινο

Παιδί

6 μέρες

3*& 4* EARLY BOOKING

Ημιδ/φη

€ 495

+€ 100

6 μέρες

3* & 4*

Ημιδ/φη

€ 525

+€ 100

€ 445
€ 475

6 μέρες

4* Sup

Ημιδ/φη

€ 565

+€ 120

€ 515

6 μέρες

4* Lux

Πρωινό+1 δείπνο

€ 625

+€ 140

€ 575

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
Αθήνα - Κατάνια - Αθήνα με πτήση της Aegean • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα • Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πρωινό
καθημερινά ή ημιδιατροφή (κατ’ επιλογήν) • Εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
€ 150 • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Check point € 15 • Δημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο (κατ’ άτομο τη
βραδιά περίπου € 2) Σημείωση: Στις 3/5 το πρόγραμμα πραγματοποιείται
με διαφορετική ροή. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα.

2η μέρα: Μεσίνα - Ρήγιο - Ελληνόφωνα χωριά Καλαβρίας
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Από το λιμάνι της Μεσίνα θα περάσουμε
το στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης για να φθάσουμε στην
πρωτεύουσα της Καλαβρίας, το Ρήγιο. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο κι έπειτα σε κάποιο από τα Ελληνόφωνα χωριά της
Καλαβρίας. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μεσίνα - Κρουαζιέρα στα Νησιά του Αιόλου - Παλέρμο Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη κρουαζιέρα στα ηφαιστειογενή Νησιά του Αιόλου, Λίπαρι και Βουλκάνο. Προαιρετικό
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο Μιλάτζο και αναχώρηση για το Παλέρμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Παλέρμο - Μονρεάλε Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λόφο του Μονρεάλε. Επιστροφή στο Παλέρμο και
περιήγηση. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο. Δείπνο.
5η μέρα: Παλέρμο - Ακράγας - Κατάνια Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον Ακράγαντα (Αγκριτζέντο). Ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας των Ναών». Αργά το απόγευμα
άφιξη στην Κατάνια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
6η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Ορτυγία Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τις Συρακούσες. Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, πάνω στο νησάκι Ορτυγία. Χρόνος ελεύθερος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
7η μέρα: Κατάνια - Αίτνα - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο και
αναχώρηση για την Αίτνα, το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό
ηφαίστειο στην Ευρώπη (3.350μ.). Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο της Κατάνια και πτήση επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

6 μέρες

€ 645

+€ 180

€ 605

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα
- Κατάνια - Αθήνα με την Aegean Airlines • Πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εισιτήριο κρουαζιέρας στα Νησιά του Αιόλου • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων
& επίναυλος καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Checkpoint, λιμενικά τέλη Μεσίνα - Ρήγιο (€
25) • Δημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο (κατ’ άτομο τη βραδιά περίπου € 2)

1η μέρα: Αθήνα - Μάλτα Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για Μάλτα. Άφιξη και ξενάγηση στην πρωτεύουσα του
νησιού, Βαλέτα. Πόλη επιβλητική, χτισμένη από τους κορυφαίους μηχανικούς της εποχής για τους Ιωαννίτες Ιππότες το 1566,
υπό την αιγίδα της UNESCO από το 1980. Θα δούμε τους κήπους Μπαράκα, θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα του φημισμένου Grand harbour, τους ξενώνες των οκτώ εθνοτήτων,
τον Καθεδρικό του Αγίου Ιωάννη και το Παλάτι των Μεγάλων
Μαγίστρων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Μάλτα - (Μόστα - Μεδίνα - Τα’Αλί) Πρωινή ξενάγηση στο κέντρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε την Μόστα,
όπου θα δούμε τον Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, την παλιά
πρωτεύουσα Μεδίνα και η τελευταία μας στάση θα είναι στο
εργαστήριο φυσητού γυαλιού (παραδοσιακή τεχνική από την
εποχή των Φοινίκων). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μάλτα - (Γκόζο) Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή
στο δεύτερο σε έκταση νησί της Μάλτας, Γκόζο. Μεταφορά στο
βορειότερο λιμάνι του νησιού και επιβίβαση στο φέρι-μποτ για
το λιμάνι Mgarr. Θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα Βικτόρια
με την Ακρόπολη και τον Καθεδρικό Ναό. Στη συνέχεια θα
δούμε «τη σπηλιά της Καλυψούς» και τους μεγαλιθικούς ναούς Γκαντίγια (προστατευόμενοι από UNESCO, τα αρχαιότερα
κτίσματα στον κόσμο από το 2500 π.Χ.). Θα τελειώσουμε με το
γραφικό ψαροχώρι Σλέντι. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Μάλτα - Τρεις Πόλεις - Αθήνα Πρωινό ελεύθερο
για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του νησιού με τα πανέμορφα σπίτια. Αναχώρηση για τις «Τρεις Πόλεις», έδρα των
Ιωαννιτών Ιπποτών κατά τη μεγάλη πολιορκία του 1565. Από
τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε τη μαγική θέα της Βαλέτα
και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της
Ιεράς εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου κ.λπ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχώρηση Διάρκεια
29/4

4 μέρες

2κλινο 1κλινο

Παιδί

Alexandra 3*

Ξενοδοχείο

€ 395

+€ 80

€ 345

Golden Tulip Vivaldi 4*

€ 465

+€ 120

€ 415

Le Meridien 5*

€ 565

+€ 200

€ 475

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μάλτα - Αθήνα
• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Μάλτας • 3 διανυκτερεύσεις στη Μάλτα σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό σε
μπουφέ • Ξενάγηση στην Βαλέτα • Ξενάγηση στις Τρεις Πόλεις • Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός • Ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
• Ενημερωτικά έντυπα Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 140 • Είσοδοι, επισκέψεις σε μουσεία
• Οτιδήποτε προαιρετικό
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EARLY
BOOKING

ΜΑΤΕΡΑ, «Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

7 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/5, 14/6

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ

Αμάλφι - Κάπρι - Νάπολη - Πομπηία - Σορέντο - Κοσμοπολίτικο Κάπρι - Σαλέρνο - Αμάλφι - Ποζιτάνο Ρώμη & Μουσεία Βατικανού (αεροπορικό)
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Νάπολη - Σαλέρνο
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και
αναχώρηση για τη Νάπολη. Πανοραμική περιήγηση
όπου θα δούμε την παραλία, το Καστέλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου κ.ά. Μεταφορά, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Σαλέρνο. Διανυκτέρευση.
6
ΜΕΡΕΣ

2η μέρα: Σαλέρνο - Ποζιτάνο - Αμάλφι Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σαλέρνο, απ’ όπου θα πάρουμε το καραβάκι για μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος,
με προορισμούς τα Ποζιτάνο και Αμάλφι. Περιήγηση πεζή και
επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Σαλέρνο - Κάπρι Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς
το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για το μαγευτικό νησί Κάπρι.
Προτείνουμε επίσης επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Καζέρτα - Ρώμη Πρωινό
στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της
Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Αναλυτική ξενάγηση και αναχώρηση για τη Ρώμη.
Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε την Καζέρτα. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Ρώμη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ρώμη (ξενάγηση) Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση
στην «αιώνια πόλη»: επίσκεψη στο Κολοσσαίο και στην αψίδα του
Κωνσταντίνου. Ρωμαϊκή αγορά, Λόφος του Καπιτωλίου και Πιάτσα Βενέτσια, Φοντάνα ντι Τρέβι, Πιάτσα ντι Σπάνια. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο.
6η μέρα: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού - Αθήνα Πρωινό στο
ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Bατικανό, για να ξεναγηθούμε στα
περίφημα μουσεία του και στη βασιλική του Αγ. Πέτρου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

7
ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο) Αναχώρηση αργά το
πρωί από Αθήνα για Πάτρα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους για Μπάρι ή Μπρίντιζι.

2η μέρα: Μπάρι - Πομπηία - Νάπολη Άφιξη το πρωί στο Μπάρι ή Μπρίντιζι και αναχώρηση για την Πομπηία, όπου θα έχουμε
ξενάγηση στα ερείπια της πόλης που θάφτηκε στις στάχτες του
Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη Νάπολη.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σορέντο - Νάπολη Πρωινό και μετάβαση στο Σορέντο, περιήγηση. Θα εντυπωσιαστείτε με τις παλιές επαύλεις πάνω
στις πλαγιές του λόφου με θέα στα σμαραγδένια νερά, τους κήπους με τις ελιές και τα εσπεριδοειδή, το κοσμοπολιτικό λιμάνι
και τη ζωή στα καφέ της Piazza Tasso. Επιστροφή στη Νάπολη
και ξενάγηση. Δείπνο.
4η μέρα: Κάπρι Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κάπρι. Επιβίβαση στο πλοίο (έξοδα ατομικά) για το νησί του διεθνούς τζετ
σετ. Γνωριμία και περίπατος στα στενά δρομάκια στην πλατεία
Πιασέτα. Χρόνος για φαγητό ή επίσκεψη με πλοιάριο στη Γαλάζια
Σπηλιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Σαλέρνο - Αμάλφι - Ποζιτάνο Αφού πάρουμε το
πρωινό μας αναχωρούμε για το Σαλέρνο και το πανέμορφο κομμάτι της Χερσονήσου του Αμάλφι. Θα επισκεφθούμε το κουκλίστικο Ποζιτάνο & το ιστορικό Αμάλφι με πλοιάριο (έξοδα ατομικά).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Δείπνο.
6η μέρα: Ματέρα (η «Καππαδοκία της Μεσογείου») - Μπάρι (πλοίο) Πρωινή αναχώρηση για την εκπληκτική Ματέρα, τον
τόπο που διάλεξαν ο Μελ Γκίμπσον & ο Παζολίνι για να γυρίσουν
τις μεγάλες ταινίες «Κατά Ματθαίον» και «Πάθη». Συνεχίζουμε για
το Μπάρι, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο της επιστροφής.
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση
για την Αθήνα.

6 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 3, 21/5, 4, 11, 18/6

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

7 μέρες

€ 549

€ 589

+€ 140

€ 499

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της Panolympia • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Μπάρι ή Μπρίντιζι - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑB4) • 4
διανυκτερεύσεις στο Palazzo Esedra Hotel Napoli 4* ή παρόμοιο
• 4 πρωινά & 4 δείπνα (ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο) • Αρχηγός
του γραφείου μας & ξεναγός στην Πομπηία • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία • Εισιτήρια
πλοίου για Κάπρι • Check point Ιταλίας € 20 • Ό,τι δεν αναφέρεται
στα περιλαμβανόμενα • Στο ξενοδοχείο υπάρχει Δημοτικός Φόρος
€ 4 κατ’ άτομο τη νύχτα, που πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

6 μέρες

€ 595

+€ 130

€ 545

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
Aegean Airlines / Αlitalia • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με
πολυτελές πούλμαν, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή • Εισιτήρια πλοίου για
το Κάπρι • Εισιτήριο κρουαζιέρας στο Ποζιτάνο & Αμάλφι • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Τοπικοί ξεναγοί για τα Μουσεία Βατικανού
& την Πομπηία • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν
περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων € 150 • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Είσοδος στο Βατικανό
(περίπου € 26) • Είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας
(περίπου € 13) • Check point (€ 15) • Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία (κατ’ άτομο τη βραδιά € 6 στη Ρώμη)
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5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 26/4, 9/5,
16/5, 23/5, 30/5, 18/6

7 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/4, 2/5, 5/5

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ
ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ
& ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Κόμο - Λουγκάνο Πτήση για
Μιλάνο, τη «μέκκα» της Ιταλικής μόδας. Άφιξη, επιβίβαση στο
πούλμαν και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κόμο, στις όχθες
της ομώνυμης λίμνης. Επίσκεψη στην Ελβετική πόλη Λουγκάνο. Πανοραμική περιήγηση και χρόνος ελεύθερος. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο Μιλάνο, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Kόμο Πτήση για Μιλάνο, άμεση πανοραμική περιήγηση: κάστρο των Σφόρτσα, Καθεδρικός
Ντουόμο, Στοά Βιτόριο Εμανουέλε και Σκάλα. Αναχώρηση για
το κοσμοπολίτικο Κόμο, πανοραμική περιήγηση και χρόνος
ελεύθερος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - ξενάγηση & Κατακόμβες (Rome
by night) Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για
Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον Ελληνόφωνο ξεναγό και γνωριμία με την «αιώνια πόλη». Ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη
με τις Κατακόμβες και τις κρύπτες των Παπών και συνεχίζουμε
με τις Θέρμες (λουτρά) του αυτοκράτορα Καρακάλα, το επιβλητικό Κολοσσαίο & την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου κ.α. Το
βράδυ προαιρετικά μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome by Night.

2η μέρα: Μιλάνο - Στρέζα - Λάγκο Ματζόρε Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην Στρέζα, κομψό θέρετρο στην Λάγκο
Ματζόρε, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι Ίζολα Μπέλακαι την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (νησί των
ψαράδων). Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μιλάνο - Βερόνα - Βενετία Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων
εραστών του Σαίξπηρ. Αναχώρηση για τη Βενετία, την πόλη των
δόγηδων και των καναλιών. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας, στην ηπειρωτική Βενετία. Το βράδυ μεταφορά
στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου για την Ανάσταση.
Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βενετία Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για
τη Βενετία. Από το Τρονκέτο μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο
στην περιοχή Καστέλο. Μεταξύ άλλων θα δούμε την Πλατεία
Αγίου Μάρκου με τον περίφημο Καθεδρικό ναό. Θα επισκεφθούμε και ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano.
Ελεύθερος χρόνος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βενετία - Μιλάνο - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο
και αναχώρηση για το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης. θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα,
τον περίφημο Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο), την κομψή Στοά Βιτόριο Εμανουέλε και την πιο διάσημη Λυρική Σκηνή του κόσμου,
την Σκάλα. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια
5 μέρες

2κλινο
€ 475

2η μέρα: Μιλάνο - Βερόνα - Βενετία Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βερόνα. Θα δούμε το αρχοντικό των
Καπουλέτων, με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας! Αργά το
απόγευμα άφιξη στη Βενετία, τακτοποίηση. Το βράδυ Ανάσταση
στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Επιστροφή αργά
το βράδυ στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βενετία Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγησή μας στη
Βενετία. Από το Τρονκέτο μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλο. Η γνωριμία μας με την πόλη θα καταλήξει στην Πλατεία του Αγ. Μάρκου. Επίσκεψη σε εργαστήριο κατασκευής Murano.
Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
4η μέρα: Βενετία - Φλωρεντία Πρωινό και αναχώρηση για
τη Φλωρεντία. Άφιξη, περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα.
Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση για τη Μεσαιωνική Σιένα, περιήγηση και συνεχίζουμε για την «αιώνια πόλη», τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος για γνωριμία με την πόλη.
6η μέρα: Ρώμη Πρωινό στο ξενοδοχείο, περιήγηση. Κολοσσαίο,
αψίδα Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ρωμαϊκή Αγορά, Λόφος Καπιτωλίου και Πιάτσα Βενέτσια, Φοντάνα ντι Τρέβι, Πιάτσα ντι Σπάνια.
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
7η μέρα: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού - Αθήνα Πρωινό στο
ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Βατικανό για να ξεναγηθούμε στα
περίφημα μουσεία του. Ακολουθεί η Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την πτήση της
επιστροφής.

+€ 100

Παιδί
€ 425

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα
- Μιλάνο - Αθήνα με την Aegean Airlines • Πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό καθημερινά • 2
δείπνα στη Βενετία • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Το βαπορέτο της
Βενετίας το Μεγάλο Σάββατο για την Ανάσταση • Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Check point € 15 • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (το άτομο τη βραδιά
€ 2 Μιλάνο, € 3 Βενετία)

Διάρκεια
7 μέρες

2κλινο
€ 585

3η μέρα: Ρώμη (προαιρετικά εκδρομή στη Φλωρεντία)
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετίσετε την πόλη της Ρώμης, κάνοντας μια τελευταία βόλτα για
αγορές στην Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την «Πέμπτη
λεωφόρο» της Ρώμης) και Via del Babuino. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
2κλινο 1κλινο

Παιδί

Buenos Aires 3*

€ 415

+€ 150

€ 385

Ludovisi Palace 4*

€ 495

+€ 200

€ 465

Empire Palace 4*

€ 585

+€ 210

€ 555

Buenos Aires 3*

€ 440

+€ 155

€ 410

Ludovisi Palace 4*

€ 545

+€ 225

€ 515

Παιδί

Empire Palace 4*

€ 585

+€ 250

€ 555

€ 535

Buenos Aires 3*

€ 485

+€ 150

€ 455

Ludovisi Palace 4*

€ 585

+€ 280

€ 555

Empire Palace 4*

€ 695

+€ 300

€ 665

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
1κλινο

2η μέρα: Ρώμη (προαιρετικά Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου) & Αναστάσιμη Λειτουργία Πρόγευμα και
επίσκεψη, για όσους το επιθυμούν, στο μικρότερο κρατίδιο του
κόσμου, το Βατικανό. Στα μουσεία του θα θαυμάσετε τεράστιες
συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης, όπως η φημισμένη Καπέλα
Σιξτίνα ή τα δωμάτια του Ραφαήλ. Ακολουθεί περιήγηση στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου (Η ξενάγηση πραγματοποιείται μόνο στην
περίπτωση που είναι ανοιχτή και δεν τελείται Θεία Λειτουργία).
Το βράδυ σάς προτείνουμε να παρακολουθήσετε την Αναστάσιμη
ακολουθία στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου.

Αναχώρηση Διάρκεια
29/4

2/5, 5/5
1κλινο
+€ 150

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την
Aegean Airlines • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές
και μετακινήσεις • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό •
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα • Το βαπορέτο της Βενετίας ΜΟΝΟ το Μ.Σάββατο για την
Ανάσταση • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Τοπικός ξεναγός στα Μουσεία του Βατικανού • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
€ 150 • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο •
Είσοδος στο Βατικανό (περίπου € 26 το άτομο) • Check point (€ 20) •
Βαπορέτο Βενετίας (€ 15) • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (το άτομο τη
βραδιά € 6 Ρώμη, € 4,5 Φλωρεντία, € 2 Βενετία, € 2 Μιλάνο)

28/4

4 μέρες

4 μέρες

5 μέρες

Ξενοδοχείο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia Airlines • 3 ή
4 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 3*, 4*, 4* Sup • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο • Ελληνόφωνη ξενάγηση στην πόλη
• Ξενάγηση στις Κατακόμβες • Check points • Κόστος αποσκευής •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων € 150 • Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •
Κόστος συμμετοχής για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού & στον
Αγ. Πέτρο (πληρωμή απευθείας στον ξεναγό) • Φόρος της πόλης
της Ρώμης € 6 (για τα 4* ξενοδοχεία)/€ 4 (για τα 3* ξενοδοχεία) την
ημέρα ανά άτομο • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Σημείωση:
Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα στη Ρώμη.
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ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ

8 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 28/5, 13/6

Κάννες - Νίκαια - Μονακό - Μόντε Κάρλο - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμό - Βιλ Φρανς - Τουρέτ - Μουζέν - Στρέζα

Αυτή η λωρίδα γης της Νότιας Γαλλίας πάνω στη Μεσόγειο είναι σχεδόν συνώνυμη της χλιδής και της ξέφρε-

γευμα και αναχώρηση για την Ανκόνα. Επι-

νης διασκέδασης. Υπέροχες πόλεις με πανέμορφα κτίρια, καταγάλανα νερά και μαρίνες με σκάφη ασύλληπτου

βίβαση στο πλοίο και απόπλους.

μήκους συνθέτουν έναν από τους πιο γραφικούς και δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη.

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα Άφιξη στην
Πάτρα και μεταφορά στην Αθήνα αργά το

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο) Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα, επιβίβαση στο
πλοίο και απόπλους για Ανκόνα.
2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο Άφιξη και άμεση αναχώρηση για το Μιλάνο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Γνωριμία με την πόλη.
3η μέρα: Μονακό - Μόντε Κάρλο Κάννες Πρόγευμα και αναχώρηση για το
Πριγκιπάτο του Μονακό με το Παλάτι των
Γκριμάλντι, τον Καθεδρικό Ναό, το Ωκεανογραφικό Μουσείο, το Ενυδρείο. Θα επισκεφθούμε το Μόντε Κάρλο με το πασίγνωστο
Καζίνο. Συνεχίζουμε για τις Κάννες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Κάννες - Νίκαια - Προβηγκιανά χωριά - Βιλ Φρανς - Τουρέτ Μουζέν Πρόγευμα και αφού κάνουμε την

περιήγησή μας στις Κάννες, όπου θα δούμε
το Μέγαρο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου,
θα επισκεφθούμε τη Νίκαια και στη συνέχεια θα κάνουμε την εκδρομή μας στα χωριά της Προβηγκίας: στην Βιλ Φρανς, στην
Τουρέτ, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα,
και θα ολοκληρώσουμε με το Μουζέν, ένα
πανέμορφο Μεσαιωνικό χωριό σε σχήμα
κοχυλιού. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στις Κάννες.
5η μέρα: Κάννες (προαιρετικά Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμό) Πρόγευμα και ημέρα
ελεύθερη στις κοσμοπολίτικες Κάννες ή
προαιρετική εκδρομή στο Σαν Τροπέ και το
πανέμορφο ψαροχώρι & νέο λιμάνι Γκριμό.
Επιστροφή το απόγευμα στις Κάννες & χρόνος ελεύθερος.

6η μέρα: Κάννες - Ολάνθιστη Στρέζα
& Λάγκο Ματζόρε - Μιλάνο Πρόγευμα
και πρωινή αναχώρηση για τη Β. Ιταλία και
συγκεκριμένα την ολάνθιστη Στρέζα πάνω
στη λίμνη Λάγκο Ματζόρε, την ωραιότερη ίσως της περιοχής, που τη στολίζουν
τα καταπράσινα νησάκια Ίζολα Μπέλα &
Ίζολα Πεσκατόρε. Χρόνος για βόλτα και
φαγητό. Αργά το απόγευμα πορεία για το
όμορφο Μιλάνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

απόγευμα.
ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)
ΚΑΝΝΕΣ: SUITES NOVOTEL CANNES 4*
ΜΙΛΑΝΟ: STAR RITZ 4* Ή UNA CENTURY 4*

7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα (πλοίο) ΠρόΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

8 μέρες

€ 549

€ 589

+€ 195

€ 479

Κόστος προαιρετικής στο Σαν Τροπέ & Πορτ Γκριμό € 35. Δήλωση και πληρωμή στο γραφείο μας.

ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΗ
ΡΙΒΙΕΡΑ

7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4

Εξ αν Προβάνς - Νίκαια - Μασσαλία - Αβινιόν - Πορτ Γκριμό - Σαν Τροπέ
Κάννες - Μονακό - Μόντε Kάρλο - Εζ - Σαν Ρέμο - Κόμο - Λουγκάνο

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές/περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα με Κοινοπραξία (ΑΝΕΚ - Superfast) ή Minoan σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • 5 νύχτες διαμονή (3 νύχτες στις Κάννες σε 4* & 2 νύχτες διαμονή στο Μιλάνο σε
4* ξενοδοχείο • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς
χώρους • Δημοτικός φόρος στο Μιλάνο € 4 τη νύχτα κατ’ άτομο που πληρώνεται επιτόπου στο ξενοδοχείο • Check point € 20

88

ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

EARLY
BOOKING

ΔΩΡΟ
ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ
ΓΕΥΜΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7/5, 14/5,
21/5, 28/5, 4, 11/6

8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

7 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4

5 & 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/4, 3/5

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΒΟΣΝΙΑ
ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΜΟΣΤΑΡ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

ΤΑ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ»
ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

1η μέρα: Αθήνα - Σπλιτ Πτήση για το Σπλιτ, άφιξη, επιβίβαση
στο πούλμαν και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας (περιοχή Σπλιτ).
Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.
2η μέρα: Σπλιτ - Πρίμοστεν - Τρογκίρ Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Πρίμοστεν, χτισμένη
σε μια νησίδα που ενώνεται με τη στεριά. Επόμενος σταθμός
το Τρογκίρ, το αρχαίο Ελληνικό Τραγούριον (UNESCO), όπου θα
περιηγηθούμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
3η μέρα: Σπλιτ - Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Μπίχατς
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την παραθαλάσσια
πόλη Ζαντάρ, περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε τις Λίμνες Πλίτβιτσε. Χρόνος για πεζοπορία
και φωτογραφίες. Μεταφορά αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο
στο Μπίχατς (Βοσνία). Δείπνο.
4η μέρα: Μπίχατς - Γιάιτσε - Σαράγεβο Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Γιάιτσε. Επίσκεψη στους εντυπωσιακούς καταρράκτες της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σαράγεβο, πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
5η μέρα: Σαράγεβο - Μόσταρ - Τρεμπίνιε Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μόσταρ. Το όνομα της πόλης
οφείλεται στο κεντρικό αξιοθέατό της, τη γέφυρα Στάρι Μοστ.
Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για το Τρεμπίνιε. Άφιξη αργά το
απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
6η μέρα: Τρεμπίνιε - Ντουμπρόβνικ Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ντουμπρόβνικ, ξενάγηση. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Δείπνο.
7η μέρα: Τρεμπίνιε - Κότορ - Μπούτβα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Εκδρομή στο Κότορ και στην Μπούτβα, με τις εκπληκτικές
ακτές του Μοντενέγκρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
8η μέρα: Τρεμπίνιε - Σπλιτ - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο Σπλιτ και πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ Πτήση για το Ντουμπρόβνικ, άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το
μεγαλύτερο λιμάνι της Κροατίας, το Σπλιτ. Γνωριμία με την πόλη,
περιήγηση και μεταφορά - τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην
περιοχή του Σπλιτ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σπλιτ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ Πρωινό και εκδρομή στο θαυμάσιο συγκρότημα λιμνών Πλίτβιτσε. Χρόνος για πεζοπορία και αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη Ζαντάρ. Περιήγηση και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
3η μέρα: Σπλιτ - Μόσταρ - Σαράγεβο Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο Μόσταρ. Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αργά το απόγευμα άφιξη στο
ξενοδοχείο μας στο Σαράγεβο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαράγεβο - Ντουμπρόβνικ Πρωινό στο ξενοδοχείο και
πανοραμική περιήγηση. Η πόλη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού
Μιλιάτσκα, είναι η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Στην περιήγησή μας θα δούμε αρκετά «ενθύμια» του πολέμου, που σφράγισαν τη ζωή και την ιστορία της. Αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση) - (προαιρετική κρουαζιέρα στα Νησιά Ελαφίτη) Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στο πανέμορφο Ντουμπρόβνικ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα
στα Νησιά Ελαφίτη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα Πρωινό στο
ξενοδοχείο. Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς τις εκπληκτικές
ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός η παραθαλάσσια Μεσαιωνική πόλη Κότορ και επόμενος προορισμός η Μπούτβα.
Περιήγηση, ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση) Πρωινό στο ξενοδοχείο
και ξενάγηση στο πανέμορφο Ντουμπρόβνικ. Θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη που προστάτευαν την πόλη,
την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο της πόλης που
λειτουργεί από το 13ο αιώνα κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα Πρωινό και κατευθυνόμαστε προς τις εκπληκτικές ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος
σταθμός η παραθαλάσσια Μεσαιωνική πόλη Κότορ (UNESCO). Η
πόλη βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου, του
νοτιότερου φιόρδ της Αδριατικής και περιβάλλεται από Βενετσιάνικο τείχος μήκους 4,5χλμ. Αναχώρηση για την Μπούτβα, την αρχαία
Ελληνική αποικία Βουδούα. Σύντομη περιήγηση και ελεύθερος
χρόνος. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ Πρωινό και αναχώρηση για
ολοήμερη εκδρομή στο Μόσταρ, την πέμπτη σε μέγεθος πόλη της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Πασχαλινό
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή αργά το απόγευμα. Δείπνο.
5η μέρα: Ντουμπρόβνικ - (Σπλιτ - Τρογκίρ) Πρωινό στο
ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στις ενδιαφέρουσες πόλεις της Κροατίας Σπλιτ
και Τρογκίρ. Γνωριμία και περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
6η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της μεταφοράς μας για την
πτήση επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες (29/4)

€ 545

+€ 100

€ 425

8 μέρες

€ 395

€ 470

+ € 140

7 μέρες

€ 625

+€ 150

€ 525

6 μέρες (28/4 & 3/5)

€ 595

+€ 100

€ 455

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα Σπλιτ - Αθήνα με την Croatia Airlines • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* • Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και
επίναυλος καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο • Check point (€ 10) • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, € 2 το
άτομο τη βραδιά Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και
αντίστροφα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα Ντουμπρόβνικ - Αθήνα με την Aegean Airlines • Πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά
(ημιδιατροφή) • ΔΩΡΟ το Πασχαλινό γεύμα στο Μόσταρ σε τοπικό εστιατόριο
(επιπλέον της ημιδιατροφής) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Check point (€ 10) • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, € 2 το άτομο τη βραδιά

Παιδί

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ντουμπρόβνικ - Αθήνα με Aegean Airlines ή Croatia Airlines • Πολυτελές πούλμαν
για τις μεταφορές και μετακινήσεις • Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας •
Ημιδιατροφή • ΔΩΡΟ το Πασχαλινό γεύμα στο Μόσταρ σε τοπικό εστιατόριο (επιπλέον της ημιδιατροφής και μόνο για τις αναχωρήσεις του Πάσχα) • Εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 150 • Είσοδοι
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Check point (€ 10) • Δημοτικοί
φόροι ξενοδοχείων, € 2 το άτομο τη βραδιά Σημειώσεις: Το 5ήμερο πρόγραμμα
στις 29/4, την 1η μέρα της άφιξης κάνει την ξενάγηση στην πόλη
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Ορθόδοξο Πάσχα στο απόλυτο Βαλκανικό «must»

6 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 27/5, 15/6

ΣΕΡΒΙΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 16/6

Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΙΑΤΑ, ΚΡΑΣΙ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ SREMSKI KARLOVCI, ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ!

1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Προαιρετική ξενάγηση στο Ζέμουν ή Σεμλίνο (€ 20/άτομο, με
ελάχιστη συμμετοχή 8 ατόμων), παραδουνάβια πόλη στη Σερβία και ένας από τους 17 δήμους που αποτελούν τη σημερινή
πόλη του Βελιγραδίου. Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της
αναπτύχθηκε χωριστά από το Βελιγράδι και άνηκε στην Αυστρία
μέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσμίου.
5
ΜΕΡΕΣ

2η μέρα: Βελιγράδι Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε
να κάνετε ξενάγηση στην παλιά πόλη (€ 20/άτομο με ελάχιστη
συμμετοχή 8 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων), για
να δείτε την πιο παλιά αγορά του Βελιγραδίου (Zeleni Venac), το
Πατριαρχείο, τον Ορθόδοξο Καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ, τον
Ζωολογικό Κήπο, το μουσείο της Πριγκίπισσας Λιούμπικα κ.ά.
3η μέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση) Γνωριμία με το πανέμορφο
Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει πάνω από
τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα - μία από τις πιο
«φωτογραφικές» 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.
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 Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου
Όρους» (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 Λίγος χρόνος ελεύθερος πριν
τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας
στην Αθήνα.

6
ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη Πρωινή αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, διανυκτέρευση.

2η μέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι Πρωινή πορεία για τη Σερβία & την όμορφη πρωτεύουσά της, το Βελιγράδι, τακτοποίηση &
χρόνος για γνωριμία με την πόλη πεζή. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βελιγράδι, το «must» των Βαλκανίων Πρωινό και
ξενάγηση στο πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan
να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και
Σάβα - μία από τις πιο αγαπημένες πόλεις στον κόσμο για τους
επίδοξους και επαγγελματίες φωτογράφους! Τα περισσότερα
αξιοθέατα βρίσκονται στην παλιά πόλη. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο ναός
του Αγίου Σάββα, ο τρομερός πύργος Νέμποσα όπου μαρτύρησε
ο Ρήγας Φεραίος είναι μερικά από τα αξιοθέατα.
4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος»
Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci Πρωινό και ξεκινάμε για επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των
Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα
μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Θα δούμε το κουκλίστικο Sremski
Karlovci. Το μεσημέρι πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε
επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια Πρωινή αναχώρηση για τα Σκόπια, ώστε να ολοκληρώσουμε την όμορφη αυτήν εκδρομή μας
με μία ακόμα πόλη της πρώην ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Μετά
την περιήγησή μας στην πόλη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας,
δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το
πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: DAVITEL TOBACCO 4*
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: PRAG 4*
ΣΚΟΠΙΑ: DUVET 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες

€ 379

€ 415

+€ 100

€ 335

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

6 μέρες

€ 395

€ 425

+€ 120

€ 365

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia όπως στα προγράμματα •
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με Air Serbia
(για το αεροπορικό πρόγραμμα) • 5 νύχτες διαμονή για το οδικό πρόγραμμα (1 νύχτα Θεσσαλονίκη, 3 στο Βελιγράδι & 1 στα
Σκόπια) ή 4 νύχτες διαμονή στο Βελιγράδι για το αεροπορικό, σε
ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και στα Σκόπια • Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο
στο κουκλίστικο Sremski Karlovci, στην όχθη του Δούναβη - περιλαμβάνεται για όλους (ως μέρος της διατροφής στο Βελιγράδι)
• Έμπειρος αρχηγός • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι • Ταξιδιωτική ασφάλεια Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι
αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων € 140 (για το αεροπορικό
πρόγραμμα) • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου € 1,30 κατ’ άτομο τη νύχτα πληρωτέο
επιτόπου • Είσοδοι σε μουσεία • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό
• Check point € 15 (για το οδικό πρόγραμμα)

90

ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ &
2 ΒΡΑΔΙΕΣ ΓΛΕΝΤΙ
ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ!

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/4, 27, 28/5, 16, 17/6

6 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 27/5, 15/6

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΟ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

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

Σόφια (ξενάγηση) - Βουκουρέστι - Πύργος Μπραν (Δράκουλα) Παλάτι Πέλες - Σινάια

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 Ελληνικά αρχοντικά,
την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Άφιξη
νωρίς το βράδυ στην Οχρίδα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο.

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια Πρωινή αναχώρηση
από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στη
Σόφια, 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 Βυζαντινή
εκκλησία Αγ. Σοφία κάτω από το κάστρο του
Τσάρου Σαμουήλ. Επιστροφή, δείπνο & διασκέδαση.

νοδοχείο.
4η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - ΜαύροβοΣτρούγκα Πρόγευμα. Διαδρομή κατά μήκος
του ποταμού, δίπλα από το φαράγγι της Ράντιτσα, για το Μοναστήρι Γιοβάν Μπιγκόρσκι και
τη λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο & γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη στην
Στρούγκα και χρόνος ελεύθερος για περίπατο
& καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο
και διασκέδαση.
5η μέρα: Οχρίδα - Αθήνα Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή στην Αθήνα. Άφιξη
αργά το απόγευμα.

2η μέρα: Σόφια (ξενάγηση) - Βουκουρέστι
(παλιά πόλη) Ξενάγηση στη Σόφια. Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό Αlexander Nevsky, το
Κοινοβούλιο, την Όπερα. Συνεχίζουμε για το
όμορφο Βουκουρέστι. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Περιήγηση (πεζή) στη γραφική παλιά πόλη με τα θαυμάσια νεοκλασικά
κτίρια και τα γραφικά παλαιοπωλεία.
3η μέρα: Βουκουρέστι (ξενάγηση) Πρόγευμα και ξενάγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της
Ρουμανίας. Θα δούμε τις πλατείες Βικτοριέι &
Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιον, το Εθνικό Θέατρο
του Λούκα Καρατζιάλε, τον Πύργο της Φωτιάς,
το λόφο της Μητρόπολης, το Πατριαρχείο κ.ά.

GOLDEN TULIP VICTORIA 4*: Το Golden Tulip Victoria
Bucharest βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην
ιστορική οδό Calea Victoriei σε μικρή απόσταση με
τα πόδια από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως το
Βασιλικό Παλάτι και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης

4η μέρα: Μπραν (Πύργος Δράκουλα) - Σινάια - Πέλες (400χλμ.) Επίσκεψη στο μουσείο Μπραν (Πύργος του Δράκουλα). Χρόνος
ελεύθερος για φαγητό. Συνεχίζουμε για το
ορεινό θέρετρο Σινάια και το παλάτι Πέλες
(εξωτερικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
στο Βουκουρέστι.

3η μέρα: Κρουαζιέρα στη λίμνη Πρόγευμα
και αναχώρηση για την Οχρίδα, για περπάτημα
στον όμορφο πεζόδρομο της πόλης με τα γραφικά μαγαζάκια. Κρουαζιέρα στη Λίμνη (έξοδα
ατομικά € 5-6, καιρού επιτρέποντος). Γεύμα. Το
απόγευμα ελεύθερο στην πόλη. Δείπνο στο ξε-

5η μέρα: Βουκουρέστι - Σόφια Πρόγευμα
και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας & χρόνος ελεύθερος
στην αγορά της Σόφιας.
6η μέρα: Σόφια - Αθήνα Πρόγευμα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ATHENEE PALACE HILTON 5*: Το ξενοδοχείο
αποτελεί ένα από τα ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος
της πόλης. Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία για να
εξερευνήσετε το Βουκουρέστι. Διαθέτει ευρύχωρα
δωμάτια με θέα στο Βασιλικό Παλάτι και στην Πλατεία
της Επανάστασης.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

4 μέρες

€ 215

+€ 50

€ 199

Διάρκεια

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

€ 235

6 μέρες

Golden Tulip 4* ή παρόμοιο

€ 395

+€ 140

€ 335

6 μέρες

Athenee Palace Hilton 5* ή παρόμοιο

€ 415

+€ 160

€ 365

5 μέρες

€ 265

+€ 60

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 3 ή
4 νύχτες διαμονή στο ξενοδοχείο Mirage 4* Sup • Πλήρης διατροφή ξεκινώντας με δείπνο την 1η μέρα
και τελειώνοντας με μπουφέ πρόγευμα την τελευταία μέρα • 2 βράδια γλέντι με ορχήστρα • Έμπειρος
αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο Σημείωση: Η τετραήμερη εκδρομή έχει 1 νύχτα λιγότερη στην Οχρίδα και δεν περιλαμβάνει την προαιρετική κρουαζιέρα στη Λίμνη.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia, όπως στο πρόγραμμα • 2 νύχτες διαμονή στη Σόφια στο Novotel 4* & 3 νύχτες διαμονή στο Βουκουρέστι στο Golden Tulip Victoria
4* με ημιδιατροφή ή στο Athenee Palace Hilton Bucharest 5* με πρωινό (ή παρόμοια ξενοδοχεία) • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι & στη Σόφια • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς
χώρους • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Check point € 20
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Ορθόδοξο Πάσχα στα «Ζωγραφιστά Μοναστήρια»

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Καρπάθια - Βουκουρέστι - Ιάσιο - «Ζωγραφιστά Μοναστήρια» Μπουκοβίνας & Μολδαβίας - Κλουζ Ναπόκα Σιγκισοάρα Μπρασόβ - Ποϊάνα Μπρασόβ - Πέλες …και Αλατωρυχεία Τurda

10 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 27/5, 11/6

Ένα νέο πρόγραμμα, εμπλουτισμένο με επισκέψεις στην «καρδιά» της Τρανσυλβανίας, στο κάστρο του
φοβερού «Κόμη Δράκουλα», στα μοναστήρια της Ρουμανικής Μολδαβίας, στις Μεσαιωνικές Σιγκισοάρα
και Μπρασόβ & στο Αλατωρυχείο Τurda, ένα από τα δύο ωραιότερα στην Ευρώπη με υπερσύχρονες
ανακαινισμένες εγκαταστάσεις & εύκολη πρόσβαση με ασανσέρ στις υπόγειες αίθουσές του

κλησία, την κεντρική πλατεία και το Δημαρχείο.
Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος στην πόλη, δείπνο.

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια Αναχώρηση με
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο.

10η μέρα: Σόφια - Αθήνα Πρόγευμα και επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι Πορεία προς
Βουκουρέστι. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Περιήγηση πεζή στην παλιά πόλη.
3η μέρα: Βουκουρέστι (ξενάγηση) Περιήγηση στην πόλη με τις πλατείες Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιο, το Εθνικό Θέατρο του
Λουκά Καρατζιάλε, τον Λόφο της Μητρόπολης.
4η μέρα: Βουκουρέστι - Ιάσιο Πορεία προς
το Ιάσιο. Άφιξη και περιήγηση στην πρωτεύουσα
της Μολδαβίας που, ως γνωστόν, συνδέεται με
την Ελληνική ιστορία και Επανάσταση του 1799
& 1821. Περίπατος στην πλατεία της Ένωσης, με
το άγαλμα του Αλέξ Κούζα, με τα εμβλήματα της
Μολδαβίας και της Βλαχίας. Εδώ δεσπόζει το οικοδόμημα όπου στεγάζεται το Μέγαρο Πολιτισμού
και το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας.
Στο λόφο Κοπόου θα δούμε το μοναστήρι Τσετάτζουϊα με τις Ελληνικές επιγραφές και θα θαυμάσουμε από ψηλά τη θέα της παλιάς και σύγχρονης
πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια Ρουμανικής
Μολδαβίας - Γκούρα Χομορουλούι Σήμερα
πηγαίνουμε στην Σουτσεάβα, περιοχή των μοναστηριών της Ρουμανικής Μολδαβίας. Η μέρα

είναι αφιερωμένη στα πιο αντιπροσωπευτικά
μοναστήρια της περιοχής: Βορονέτ, Σουτσεβίτα
& Μολντοβίτα. Χαρακτηριστικές οι περίφημες
τοιχογραφίες τους, με θέματα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα, όπως η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα Σήμερα
ταξιδεύουμε δυτικά στην Τρανσυλβανία, περνώντας από το παραδοσιακό χωριό Μπιστρίτα-Μπαρκουλούι, όπου θα κάνουμε στάση για
φαγητό στο «Κάστρο του Δράκουλα», τοπικό
εστιατόριο/ξενοδοχείο που λειτουργεί και ως
μουσείο. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή
πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, την Κλουζ
Ναπόκα, κορυφαία Ευρωπαϊκή πόλη, με μηδέν
εγκληματικότητα και έδρα ενός από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Περιήγηση, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο.
7η μέρα: Τurda Salina, «Υπόγειο Παλάτι Αλατιού» - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
(274χλμ.) Από τα πιο σπουδαία αξιοθέατα
για τον επισκέπτη στη Ρουμανία. Οι εγκαταστάσεις του αλατωρυχείου είναι πρόσφατα
πλήρως ανακαινισμένες. Τα πάντα είναι πολύ
καλά οργανωμένα. Υπάρχει υπόγεια λίμνη με

9η μέρα: Μπρασόβ - Σόφια Πρωινή αναχώρηση για τη Σόφια, άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο & δείπνο.

ενοικιαζόμενα σκάφη, 200 μέτρα κάτω από την
επιφάνεια της Γης. Συνεχίζουμε για τη Μεσαιωνική Σιγκισοάρα, μια πανέμορφη πόλη που
προστατεύεται ως μνημείο από την UNESCO,
περιτριγυρισμένη από πύργους, πολεμίστρες
και οχυρωματικά έργα. Συνεχίζουμε στην επίσης Μεσαιωνική Μπρασόβ, πόλη του 18ου αιώνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
8η μέρα: Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος
Μπραν (Πύργος Δράκουλα) - Μπρασόβ

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοια)
ΣΟΦΙΑ: NOVOTEL SOFIA 4*
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ: GOLDEN TULIP VICTORIA 4*
ΓΚΟΥΡΑ ΧΟΥΜΟΡΟΥΛΟΥΙ: BW CLUB DEMUNTE 4*
ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ: MERIDIAN HOTEL 4*
ΜΠΡΑΣΟΒ: RAMADA BRASOV 4*
ΙΑΣΙΟ: UNIREA HOTEL 4*

Πρόγευμα και αφού κάνουμε μια σύντομη
επίσκεψη στο Παλάτι Πέλες θα αναχωρήσουμε με το πούλμαν για τα Καρπάθια, όπου θα
επισκεφθούμε το Φρούριο Μπραν (Πύργο του
Δράκουλα). Επιστροφή στην Μπρασόβ και περιήγηση στην πόλη, όπου θα δούμε τη Μαύρη ΕκΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

10 μέρες

€ 585

€ 615

+€ 195

€ 479

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της Panolympia • 2 νύχτες στη Σόφια με ημιδιατροφή • 7 νύχτες στη Ρουμανία (2 στο Βουκουρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα Χουμορουλούι, 1
Κλουζ Ναπόκα, 2 Μπρασόβ) • Ημιδιατροφή καθημερινά • Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι • Έμπειρος
αρχηγός • 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: Η διανυκτέρευση στην Γκούρα Χουμορουλούι ενδέχεται να γίνει στη Σουτσεάβα
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ!

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/4, 30/4, 4/5, 5/5

8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4, 19/5, 17/6

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/4, 4/5, 5/5,
18/5, 19/5, 16/6, 17/6

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΟΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη Πτήση, άφιξη στην Κωνσταντινούπολη (Ασιατική πλευρά), συνάντηση με τον τοπικό Ελληνόφωνο συνοδό/ξεναγό μας. Παίρνοντας τον παραλιακό δρόμο θα
δούμε το Καντίκιοϊ, Αρχαία Χαλκηδόνα, αγορά μπαχαρικών - παραδοσιακών προϊόντων κ.ά. Αμέσως μετά θα επιβιβασθούμε στο
καραβάκι με προορισμό την Ευρωπαϊκή πλευρά. Ό,τι καλύτερο γι’
αυτήν την ώρα ένα τσάι στο ξενοδοχείο-μουσείο Pera Palace! Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση. Το βράδυ μετάβαση
στον Ι. Ναό της Αγ. Τριάδος για τον Επιτάφιο. Αμέσως μετά προτείνουμε Istanbul by night!
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη Πρόγευμα και ξενάγηση στα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Πόλης. Τοπ Καπί, Αγία Σοφία, Βυζαντινός Ιππόδρομος, Μπλε Τζαμί, Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μοναδική κρουαζιέρα στον Βόσπορο με
κατάληξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να παρακολουθήσουμε
την Ανάσταση! Ακολουθεί Αναστάσιμο δείπνο σε εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη Πρόγευμα. Επίσκεψη στο ανάκτορο
Ντολμά Μπαχτσέ, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Παναγία των Βλαχερνών,
Μονή της Χώρας, Μπαλουκλί κ.ά. Πασχαλινό γεύμα. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια - Αθήνα Μετά το
πρόγευμα θα μεταβούμε στην Σκεπαστή Αγορά με τα 5.000 μαγαζιά.
Στη συνέχεια θα επιβιβασθούμε σε ιδιωτικό πλοίο για να επισκεφθούμε τα Πριγκιποννήσια. Στάση στη Χάλκη και στην Πρίγκιπο. Γεύμα σε
παραλιακό εστιατόριο και προαιρετική βόλτα με τις παραδοσιακές
άμαξες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχ.

Διάρκεια

29/4,
30/4,
5/5

4 μέρες

28/4,
30/4,
4/5

5 μέρες

Ξενοδοχείο
Hotel Ibis Styles
Inside Sisli 4*
Hotel Tryp By Wyndham
Metropolitan 4*Sup / Elysium 5*
Ramada Plaza 5* / Hilton Parksa 5*
Hilton Bosphorus 5*
Hotel Ibis Styles
Inside Sisli 4*
Hotel Tryp By Wyndham
Metropolitan 4*Sup / Elysium 5*
Ramada Plaza 5* / Hilton Parksa 5*
Pera Palace 5*
Hilton Bosphorus 5*

2κλινο 1κλινο Παιδί
€ 325
€ 335
€ 355
€ 380
€ 405
€ 445
€ 365
€ 385
€ 400
€ 420
€ 445
€ 470
€ 490

+€ 80 € 295
+€ 90 € 305
+€ 110 € 325
+€ 120 € 350
+€ 140 € 375
+€ 170 € 415
+€ 110 € 335
+€ 150 € 355
+€ 180 € 370
+€ 205 € 390
+€ 225 € 415
+€ 240 € 430
€ 460

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • 3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε
ξενοδοχείο επιλογής σας • Βραδινή κρουαζιέρα από τον Βόσπορο στον Κεράτιο Κόλπο και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη λειτουργία της Ανάστασης • Αναστάσιμο δείπνο • Πασχαλινό γεύμα • Γεύμα στα Πριγκιποννήσια •
Εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκιποννήσια • Εκδρομές όπως στο πρόγραμμα • Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων € 135 • Είσοδοι στα μουσεία • Ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο • Τα ιππήλατα αμαξάκια • Φόροι αεροδρομίων
Σημείωση: Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει 1 επιπλέον ελεύθερη μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη και βραδινή πανοραμική περιήγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση: Ιππόδρομος, Μπλε Τζαμί, Αγία Σοφία, Βασιλική Στέρνα
του Ιουστινιανού, Τοπ Καπί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Προύσα - Σμύρνη Πρωινό
στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Θα διασχίσουμε τη θάλασσα του Μαρμαρά και θα δούμε την πρώτη πρωτεύουσα της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την Προύσα. Αναχώρηση για τη
Σμύρνη, άφιξη και περιήγηση. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
4η μέρα: Σμύρνη - Παμούκαλε Πρωινό και αναχώρηση για
το Παμούκαλε, με τα ιαματικά λουτρά στις λεκάνες από κατάλευκα πετρώματα. Συνεχίζουμε για την Ιεράπολη, όπου θα ξεναγηθούμε. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Δείπνο.
5η μέρα: Παμούκαλε - Ικόνιο - Καππαδοκία Πρωινό και αναχώρηση για την Καππαδοκία. Θα περάσουμε μέσα από τα ψηλά
οροπέδια της Ανατολίας. Επίσκεψη στο Καραβάν Σεράι. Άφιξη στο
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Καππαδοκία Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε
για να γνωρίσουμε την Καππαδοκία. Θα αντικρίσουμε τους πέτρινους κωνικούς σχηματισμούς στην Κοιλάδα του Κοράματος,
θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Μεγάλου Βασιλείου, θα κάνουμε στάση στο Ουτσχισάρ κ.ά. Κλείνουμε τη μέρα με επίσκεψη στις Ελληνικές κωμοπόλεις Αραβισό (Gulsehir) και Σινασσό
(Mustafapasa). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
7η μέρα: Καππαδοκία - Άγκυρα - Κωνσταντινούπολη
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Μια
στάση στην Lake Tuz, άφιξη στην Άγκυρα, σύντομη περιήγηση
και αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη με ενδιάμεσες στάσεις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
8η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα Πρωινό και μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

8 μέρες

€ 515

€ 565

+€ 110

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα με Pegasus Airlines • Μεταφορές, περιηγήσεις
και εκδρομές με κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα • Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων
• Επτά (7) πρωινά και επτά (7) δείπνα στα ξενοδοχεία • Αρχηγός/
συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 135 • Είσοδοι
σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους € 75 το άτομο •
Επιπλέον γεύματα, ποτά στα δείπνα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •
Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία, όπου απαιτείται

1η μέρα: Αθήνα - Σαμψούντα Πτήση για Σαμψούντα με
ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα γνωρίσουμε την Πλατεία
Ρολογιού και τη συνοικία της Αγίας Τριάδας, όπου υπήρχαν 4
Ελληνικά σχολεία, το Τσινέκειο Γυμνάσιο, το Αρρεναγωγείο, το
Μικτό Νηπιαγωγείο και το Παρθεναγωγείο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση, δείπνο.
2 μέρα: Σαμψούντα - Οινόη - Κοτύωρα - Κερασούντα Τραπεζούντα Πρωινό και αναχωρούμε για την Οινόη (Ünye), τα
Κοτύωρα (Ordu), την Κερασούντα (Φαρνακία). Συνεχίζουμε για
Τραπεζούντα. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση
στα δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Παναγία Σουμελά - Όρος Μελά - Τραπεζούντα
Πρωινό και θα επισκεφθούμε την Παναγία Σουμελά. Ένα πασίγνωστο Χριστιανικό Ορθόδοξο μοναστήρι κοντά στην Τραπεζούντα, σύμβολο επί 16 αιώνες του Ποντιακού Ελληνισμού. H
ανθρώπινη λογική αδυνατεί να ερμηνεύσει το θέαμα που βλέπουν οι προσκυνητές, να αναβλύζει αγιασμένο νερό μέσα από
ένα γρανιτώδη βράχο. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες έκαναν
πασίγνωστο το μοναστήρι όχι μόνο στους Χριστιανούς, αλλά και
στους Μουσουλμάνους, που συνεχίζουν να το επισκέπτονται. Στο
μοναστήρι θα έχουμε παραμονή, επίσκεψη, προσκύνημα και στη
συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Τραπεζούντα, με ενδιάμεση στάση στους πρόποδες του Όρους Μελά. Συνεχίζουμε τη γνωριμία
μας με την Τραπεζούντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
4η μέρα: Τραπεζούντα - Αθήνα Πρωινό και περιήγηση στην
πόλη. Επίσκεψη στον ναό της Αγίας Σοφίας. Η Τραπεζούντα,
πόλη της Μικράς Ασίας (Πόντος) στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, στη σημερινή Τουρκία, παλιά Ελληνική αποικία κατά την
αρχαιότητα, ήταν μεγάλο αστικό και πολιτιστικό κέντρο των Ελλήνων Ποντίων μέχρι το 1922 και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Σήμερα φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο της Μαύρης Θάλασσας.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολης.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχώρηση

Διάρκεια

29/4, 5/5, 19/5, 17/6

4 μέρες

2κλινο 1κλινο
€ 445

+€ 170

Παιδί
€ 415

28/4, 4/5, 18/5, 16/6

5 μέρες

€ 485

+€ 190

€ 455

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Τραπεζούντα, Σαμψούντα - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα
με Pegasus Airlines • Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία βάσει προγράμματος • Διαμονή σε ξενοδοχεία
4* στην Τραπεζούντα και στη Σαμψούντα με ημιδιατροφή • Έμπειρος
Ελληνόφωνος ξεναγός • Ασφάλει α αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
ασφάλεια Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων € 135 •
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα
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EARLY
BOOKING

ΔΩΡΟ
1 ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ
ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 27/5, 16/6

7 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 27/5, 14/6

ΟΡΘΟΔΟΞH ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Σόφια - Φιλιππούπολη - Μοναστήρι Ρίλας - Σαντάνσκι

Βάρνα - Κωστάντζα - Σαντάνσκι - Ρίλα - Φιλιππούπολη - Βέλικο
Τάρνοβο - Σόφια - Μεσημβρία

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ, ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΣΤΟ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
SOFIA BALKAN 5* & ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ BW BRISTOL 4*

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια Πρωινή αναχώ- 5η μέρα: (Μαύρη Θάλασσα) - Βάρνα - Με-

1η μέρα: Αθήνα - Σαντάνσκι Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Διέλευση συνόρων. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, χρόνος για ψώνια, δείπνο.
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
άφιξη στη Σόφια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας. Δείπνο.
3η μέρα: Φιλιππούπολη Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππούπολη. Περιήγηση πεζή στην παλαιά πόλη με τα γραφικά
δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία
Κωνσταντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό Θέατρο.
Επιστροφή νωρίς το βράδυ στη Σόφια.
4η μέρα: Σόφια Πρόγευμα και αναχώρηση
για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
Βουλγαρικής πρωτεύουσας. Μεταξύ άλλων θα
δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevsky,
τη Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τον Ναό
του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, την Όπερα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
5η μέρα: Σόφια - Αθήνα Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ρηση για τη Σόφια. Διέλευση συνόρων. Άφιξη, σημβρία - Πύργος (Μπουργκάς) - Φιλιππούπολη Πρόγευμα και αναχώρηση για τις
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Σόφια (ξενάγηση) Πρόγευμα
και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα:
Alexander Nevsky, Αγία Σοφία, Αγ. Νικόλαος,
Κοινοβούλιο, Όπερα κ.ά. Υπόλοιπο ημέρας
SOFIA BALKAN 5*: Ένα πολυτελές ξενοδοχείο σε
προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά της Σόφιας, δίπλα
στο σταθμό Serdika του μετρό

ελεύθερο. Δείπνο.

ακτές της Μαύρης Θάλασσας, με πρώτο σταθμό την όμορφη Μεσημβρία (Νεσεμπάρ), που
θυμίζει τη δική μας Μονεμβασία. Συνεχίζουμε
για το Μπουργκάς. Πορεία προς την ιστορική
Φιλιππούπολη, γνωριμία και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Βέλικο Τάρνοβο - Βάρνα Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βέλικο Τάρνοβο. Πε-

6η μέρα: Φιλιππούπολη - Ρίλα - Σαντάνσκι

Πρόγευμα και περιήγηση πεζή στη Φιλιππούριήγηση και αναχώρηση για την Βάρνα. Τακτο- πολη. Στη συνέχεια αναχώρηση για Ρίλα, επίποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με σκεψη στο ιστορικό μοναστήρι. Προχωρούμε
την πόλη. Γιορτινό δείπνο πριν την Ανάσταση στο Σαντάνσκι, τακτοποίηση και χρόνος ελεύκαι το βράδυ θα μεταβούμε πεζή σε εκκλησία θερος. Δείπνο με μουσική στο ξενοδοχείο.
για την Ανάσταση.

7η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα Πρόγευμα και

4η μέρα: (Μαύρη Θάλασσα) - Bάρνα - Κω- αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη
BW BRISTOL 4*: Ένα καλαίσθητο και εύκολα
προσβάσιμο ξενοδοχείο, στον σταθμό Serdika του
μετρό, σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την
κεντρική Λεωφόρο Vitosha

στάντζα (Ρουμανία) - Bάρνα Πρόγευμα και στην Αθήνα το βράδυ.
περιήγηση. Ακολουθεί επίσκεψη στη γειτονική
Κωστάντζα, δημοφιλές θέρετρο στη Μαύρη
Θάλασσα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και
επιστροφή το απόγευμα στην Βάρνα. Πασχαλι-

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

νό δείπνο στο ξενοδοχείο μας με ψητό κρέας,

Διάρκεια

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

κόκκινα αυγά και άλλα πολλά παραδοσιακά

5 μέρες

BW Bristol 4* ή παρόμοιο

€ 299

+€ 115

€ 255

εδέσματα.

5 μέρες

Sofia Balkan 5* ή παρόμοιο

€ 315

+€ 150

€ 275

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia • 4 νύχτες διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας (σύμφωνα με το πρόγραμμα, 1 Σαντάνσκι + 3 Σόφια) ή παρόμοια • Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά & δείπνο όπως στο πρόγραμμα
(ημιδιατροφή) • Δώρο ένα δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα, χορό, μουσική σε εξοχικό κέντρο (ως
μέρος της διατροφής) • Επίσημος ξεναγός στη Σόφια • Για τους διαμένοντες στο Sofia Balkan δωρεάν
voucher εισόδου στο Καζίνο του • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής & επαγγελματικής ευθύνης
και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Δημοτικός φόρος Βουλγαρίας € 0,67
το άτομο τη βραδιά • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα Σημείωση: Το πρόγραμμα σε κάποιες αναχωρήσεις
μπορεί να γίνει & αντίστροφα, με διανυκτέρευση πρώτα στη Σόφια και την τελευταία νύχτα στο Σαντάνσκι.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

7 μέρες

€ 439

€ 459

+€ 120

€ 369

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν
• 6 νύχτες στη Βουλγαρία σε 4* ξενοδοχεία με ημιδιατροφή & Πασχαλινό δείπνο (μέρος της ημιδιατροφής) • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Σόφια • Ασφάλεια αστικής &
επαγγελματικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Δημοτικός
φόρος Βουλγαρίας € 0,67 το άτομο τη βραδιά • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
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8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/4, 15/6, 24/8, 26/9

Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ
1η μέρα: Τιφλίδα (ξενάγηση) Πτήση, άφιξη
ξημερώματα στην Τιφλίδα, μετάβαση στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Πρωινό και ξενάγηση
στην πόλη-σταυροδρόμι πολιτισμών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

Αρμενίας. Προαιρετική επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής κονιάκ «Αραράτ» . Δείπνο σε
εστιατόριο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ερεβάν - Γκαρνί - Γκεγκχάρντ
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για το ναό του
Γκαρνί (Garni). Συνεχίζουμε για το μοναστήρι
Γκεγκχάρντ. Επιστροφή στο Ερεβάν. Προαιρετική εκδρομή στο μοναστηριακό συγκρότημα Κορ
Βιράπ. Δείπνο σε εστιατόριο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Τιφλίδα - Μτσχέτα - Ουπλιστσίχε
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για την πόλη
Μτσχέτα. Θα επισκεφθούμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα και παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής προς την Τιφλίδα θα δειπνήσουμε σε 6η μέρα: Ερεβάν - Χάγκπατ - Γκρέμι - Νεγραφικό εστιατόριο.
κρέσι - Τελάβι Πρωινό και μετάβαση στα
3η μέρα: Τιφλίδα - Αχταλά - Σαμλούγκ - σύνορα Αρμενίας-Γεωργίας. Στάση στο μοναΧαγκαρτσίν - Γκοσαβάνκ - Ερεβάν Μετά στήρι Χάγκπατ και φτάνουμε στην πόλη Τελάβι.
το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τα σύνορα Εκεί θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Nekresi
Γεωργίας-Αρμενίας. Διέλευση και στάση στην και το εκκλησιαστικό συγκρότημα Γκρέμι. ΜεΑχταλά, όπου θα επισκεφθούμε το ομώνυμο ταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Τελάβι. Δείπνο.
καστρομονάστηρο, και στο Ελληνικό χωριό
Σαμλούγκ. Επίσκεψη στα μοναστήρια Χαγκαρτσίν και Γκοσαβάνκ. Συνεχίζουμε για μια
πανέμορφη διαδρομή προς τη λίμνη Σεβάν και
καταλήγουμε στην πόλη Ερεβάν. Δείπνο σε
εστιατόριο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Τελάβι - Αλαβέρντι - Τσιναντάλι
- Μπόντμπε - Σιγνάγι Πρωινό και η μέρα
μας περιλαμβάνει επίσκεψη στο ναό Αλαβέρντι, στην κωμόπολη Τσιναντάλι, στο Μπόντμπε,
το μοναστήρι της Αγ. Νίνω και ξενάγηση στην
πόλη Σιγνάγι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
4η μέρα: Ερεβάν - Ετσμιατζίν Πρωινό και στο Τελάβι, όπου θα λάβουμε μέρος στο μααναχώρηση για το Ετσμιατζίν, το θρησκευτικό γείρεμα παραδοσιακών φαγητών και γλυκών.
κέντρο της χώρας και έδρα του Αρμενικού Δείπνο με ζωντανή μουσική.
Πατριαρχείου. Θα επισκεφθούμε ορισμένους 8η μέρα: Ερεβάν - Τιφλίδα - Αθήνα Πρωινό
αξιόλογους ναούς και επιστροφή στο Ερεβάν, σε πακέτο και μετάβαση στο αεροδρόμιο της
για την ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα της Τιφλίδας, για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

7 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 9/6, 11/8, 15/9, 13/10

Στην καταπράσινη & ιστορική πρωτεύουσα

KIEBO - ΟΥΚΡΑΝΙΑ

1η μέρα: Κίεβο - Βιτουμπίτσι - Αγ. Τριάδα/Αγ.
Ιωνάς Πτήση για Κίεβο, άφιξη στην πρωτεύουσα
της Ουκρανίας και άμεση επίσκεψη στην ιστορική
ανδρική Μονή Βιτουμπίτσι, με τον Ι. Ναό του Αγ.
Μιχαήλ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ι. Μονή
της Αγίας Τριάδος, όπου θα προσκυνήσουμε τον
τάφο του Αγίου Ιωνά. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

θρησκευτικούς λόγους. Τέλος, θα μεταβούμε στο
Κιτάεβο, όπου θα επισκεφθούμε το σπήλαιο όπου
ασκήτευσε η Αγία Δοσιθέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

ακό συγκρότημα της Αγίας Λαύρας ή Πετσέρσκαγια, όπου θα παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία.
Οι περίφημες κατακόμβες φιλοξένησαν τους
πρώτους ερημίτες που εγκαταστάθηκαν εδώ για

7η μέρα: Κίεβο - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για το
αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση της
επιστροφής.

4η μέρα: Κίεβο - Αγ. Παντελεήμων Holosievo Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετάβαση στην περιοχή Θεοφάνια του Κιέβου, όπου
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
2η μέρα: Κίεβο (ξενάγηση) Μετά το πρωινό Παντελεήμονα. Ακολουθεί η Μονή Αγ. Σκέπης,
ξεκινάμε για μια περιήγηση στη «μητέρα των Holosievo ή Goloseev. Επιστροφή στο ξενοδοΡωσικών πόλεων». Θα δούμε τις πιο κεντρικές χείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
λεωφόρους, Χρεστσάτικ και Τάρας, το πάρκο της
5η μέρα: Κίεβο - Πιρόγκοβο (προαιρετικά)
Αιώνιας Δόξας, το άγαλμα του πρίγκιπα ΒλαντιΠρωινό και αναχώρηση για προαιρετική 4ωρη
μίρ, την Πλατεία της Ανεξαρτησίας, την Χρυσή
εκδρομή στο Pirogovo, ένα πάρκο-μουσείο της
Πύλη κ.ά. Θα επισκεφθούμε τον περίφημο Βυαρχιτεκτονικής και της ζωής κοντά στο Κίεβο.
ζαντινό ναό της Αγίας Σοφίας, σήμερα μουσείο.
Επιστροφή στο Κίεβο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Επίσης, θα θαυμάσουμε τη Μονή Φλορόβσκι
και θα κάνουμε βόλτα στο γραφικό κατηφορικό 6η μέρα: Κίεβο - Αγ. Κύριλλος - κρουαζιέρα
δρόμο Αντρέγιεφσκι. Συνεχίζουμε την περιήγησή Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Μοναμας στην Κάτω Πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. στήρι του Αγίου Κυρίλλου, ένα σημαντικό ιστορικό
μνημείο της Ρωσικής Αρχιτεκτονικής του 12ου
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κίεβο - Μονή Αγ. Λαύρας - Κατα- αιώνα, που λειτουργεί και ως ναός. Το απόγευμα
κόμβες - Κιτάεβο Αφού πάρουμε το πρωινό σε κρουαζιέρα 1 ώρας στον Δνείπερο ποταμό και
πακέτο μαζί μας, θα επισκεφθούμε το μοναστηρι- χρόνος για βόλτα. Δείπνο και διανυκτέρευση.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

8 μέρες

€ 935

+€ 320

7 μέρες

€ 685

+€ 195

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικό εισιτήριο με Aegean Airlines • 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*
στην Τιφλίδα • 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Ερεβάν • 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*
στο Τελάβι • Ημιδιατροφή (πρωινό και βραδινό) • Μεταφορές και όλες οι προβλεπόμενες εσωτερικές
μετακινήσεις του προγράμματος • Περιεκτικές ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Ταξιδιωτική ασφάλεια • Ελληνόφωνος ξεναγός & συνοδός Δεν περιλαμβάνονται: • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό • Φόροι αεροδρομίου
και επίναυλοι καυσίμων € 360

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines • 6 διανυκτερεύσεις στο Κίεβο σε ξενοδοχείο 4* (President, Alfavito, Holiday Inn, Radisson Blu, Radisson Blu Podil ή παρόμοιο) • 6 πρωινά
γεύματα • 6 δείπνα • Περιεκτικές ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν, όπως στο πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης • Είσοδοι σε επισκέψιμους χώρους του προγράμματος • Ελληνόφωνος ξεναγός & συνοδός
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα φιλοδωρήματα • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό • Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων € 175
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Ανάσταση στις όχθες του Νέβα

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

7 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:29/4

Αγ. Ισαάκ - Ερμιτάζ - Πετροντβορέτς - Πετροπαυλόφσκι - Κρεμλίνο - Μετρό και Αρμπάτ

Αν η εξερεύνηση της Ρωσίας ήταν ένα ολοκληρωμένο «μενού», στο 7ήμερο ταξίδι μας θα απολαμβάναμε τα καλύτερα… ορεκτικά της! Κι αυτό γιατί ένα ταξίδι στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου
ουσιαστικά ισοδυναμεί με «γύρο του πλανήτη», απλώς σε μικρότερη κλίμακα. Μόσχα και Αγία
Πετρούπολη αποτελούν τα φωτεινά σημεία της ευχάριστης περιπλάνησης που θα κάνει τις φετινές
διακοπές του Πάσχα για εμάς αξέχαστες και μοναδικές!
1η μέρα: Αγ. Πετρούπολη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για Αγ. Πετρούπολη. Άφιξη στη «Βενετία του Βορρά». Κατά
τη μεταφορά στο ξενοδοχείο μας θα έχουμε και την πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αγ. Πετρούπολη (ξενάγηση) - Αγ. Ισαάκ - Ερμιτάζ Μετά το πρωινό αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη. Θα
δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Νικολάου των Ναυτικών και
την Εκκλησία του Καζάν. Θα ξεναγηθούμε στον Καθεδρικό Ναό
του Αγ. Ισαάκ, θα περάσουμε από τη Λεωφόρο Νιέφσκι, γνωστή
για τα θαυμαστά παλάτια, κ.ά. αξιοθέατα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, το Ερμιτάζ (τα πρώην χειμερινά ανάκτορα της Τσαρικής οικογένειας).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. Το βράδυ
της Ανάστασης υπάρχει η δυνατότητα, για όσους το επιθυμούν, να
μεταβούν με το συνοδό της εκδρομής σε κοντινή εκκλησία, για να
παρακολουθήσουν τη λειτουργία.

3η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Πετροντβορέτς - Πετροπαυλόφσκι Μετά το πρωινό θα μεταφερθούμε στο Πετροντβορέτς, γνωστό
και ως Πέτερχοφ, τα θερινά ανάκτορα των τσάρων Ρομανόφ, στον
κόλπο της Φινλανδίας. Θα ξεναγηθούμε στο Μεγάλο Παλάτι με τα
εντυπωσιακά σιντριβάνια και τις κρήνες. Το απόγευμα θα ξεναγηθούμε στον αρχαιότερο ναό της Αγ. Πετρούπολης, τον Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το λεγόμενο Πετροπαυλόφσκι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Αγ. Πετρούπολη - Μόσχα Μετά το πρωινό θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση για Μόσχα ή στο σταθμό για να πάρουμε το γρήγορο τρένο, το γνωστό
Sapsan. Άφιξη στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ρωσίας, όπου
θα έχουμε μια πρώτη ενημέρωση για την ιστορία της. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.
5η μέρα: Μόσχα (ξενάγηση) - Κρεμλίνο Μετά το πρωινό θα
συνεχίσουμε τη γνωριμία μας με την όμορφη και απέραντη Μόσχα.
Θα δούμε μεταξύ άλλων τους επιβλητικούς πύργους της εποχής
του Στάλιν, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μανέζ και την Δούμα, την
Πλατεία Τεατράλναγια, το Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ, τη «Γέφυρα
του πατριάρχη». Θα καταλήξουμε στην Κόκκινη Πλατεία και θα επισκεφθούμε το Κρεμλίνο. Ελεύθερος χρόνος στο πολυκατάστημα
«Γκουμ». Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επισκεφθεί το Μαυσωλείο του Λένιν, που βρίσκεται στην Κόκκινη Πλατεία. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο.

6η μέρα: Μόσχα - Μετρό και Αρμπάτ Μετά το πρωινό θα μεταφερθούμε στον Πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ με το φημισμένο μετρό, γνωστό ως «Υπόγειο παλάτι». Οι περισσότεροι σταθμοί, ειδικά
αυτοί που δημιουργήθηκαν τα πρώτα χρόνια, με τις τοιχογραφίες
τους, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωσαϊκά και τα ψηφιδωτά τους, είναι αληθινά έργα τέχνης. Χρόνος για καφέ στην Αρμπάτ. Για όποιον
το επιθυμεί θα πραγματοποιηθεί προαιρετική εκδρομή στο Σεργκιέβ Ποσάντ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μόσχα - Αθήνα Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

7 μέρες

€ 895

+€ 165

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines • 3 διαν/
σεις στην Αγ. Πετρούπολη σε ξενοδοχείο 4* (Park Inn Pribaltiyskaya,
Pulkovskaya ή παρόμοιο) • 3 διαν/σεις στη Μόσχα σε ξενοδοχείο 4*
(Holiday Inn Suscevsky, Sokolniki ή παρόμοιο) • Πρωινό και ένα δείπνο
καθημερινώς • Μεταφορές με ασφαλή κλιματιζόμενα πούλμαν αποκλειστικά για το γκρουπ από και προς αεροδρόμια και όλες τις άλλες προβλεπόμενες εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος • Περιεκτικές
ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Ελληνόφωνος ξεναγός/συνοδός Δεν
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, βίζα,
ασφάλεια, κόστος εισόδων € 370 • Τα φιλοδωρήματα • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό -προτεινόμενο Σημειώσεις: Για την έκδοση της Βίζας απαιτούνται τουλάχιστον
6 εργάσιμες ημέρες. Δικαιολογητικά: Α) Διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6
μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ταξιδιού Β) Μία πρόσφατη
φωτογραφία τύπου διαβατηρίου Γ) Συμπληρωμένη αίτηση για Βίζα
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

Στοκχόλμη - Κάρλσταντ - Όσλο - Σόγκνεφιορδ - Μπέργκεν - Κοπεγχάγη

Ένα θαυμάσιο ταξίδι στις χώρες που «αγαπούν» τα βόρεια νερά. Πρώτα Σουηδία, έπειτα Νορβηγία και τελευταία Δανία με εκπληκτικά φυσικά τοπία, αξιόλογα μουσεία με πλούσιες συλλογές, ιστορία, τέχνες και καλλιέργεια, που θα μας κρατούν συνέχεια απασχολημένους!
1η μέρα: Αθήνα - Στοκχόλμη (ξενάγηση)
Πτήση για τη Στοκχόλμη, άφιξη και περιήγηση
στην πόλη που δημιουργήθηκε πάνω σε 14 νησίδες, εκεί που η Λίμνη Μάλαρεν συναντά τη Βαλτική. Η λάμψη των ένδοξων εποχών είναι φανερή
στα οικοδομήματα, αλλά και το χαρακτήρα της πόλης. Θα δούμε την Γκάμλα Σταν με τα Μεσαιωνικά
κτίρια, το Δημαρχείο όπου γίνεται η απονομή των
Νόμπελ, τα βασιλικά ανάκτορα κ.ά.

4η μέρα: Όσλο (ξενάγηση) Πρόγευμα στο
ξενοδοχείο. Περιήγηση στην πόλη και στα κυριότερα αξιοθέατα. Θα δούμε τη Βουλή, τα Ανάκτορα, το Δημαρχείο-«καμάρι» των Νορβηγών, το
πάρκο Φρόγκνερ με τα μνημειώδη γλυπτά του
Βίγκελαντ, το Ναυτικό Μουσείο με καράβια των
Βίκινγκς, μια προσομοίωση ναυπηγείου με ευρήματα μεγάλων θαλασσοπόρων από τον 9ο αιώνα
και άλλα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.

2η μέρα: Στοκχόλμη Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική εκδρομή, για όσους επιθυμούν, στην
Ουψάλα, με το τεράστιο Αστεροσκοπείο της και το
μεγάλο Καθεδρικό ναό του 14ου αιώνα.

5η μέρα: Όσλο - κρουαζιέρα στο Σόγκνεφιορδ - Μπέργκεν Πρόγευμα στο ξενοδοχείο
και αναχώρηση για την «πρωτεύουσα των φιόρδ»
της Νορβηγίας, το γραφικό Μπέργκεν. Θα ακολουθήσουμε μια μοναδικής ομορφιάς διαδρομή
ανάμεσα από υπέροχα τοπία με εντυπωσιακούς
καταρράκτες, γραφικά χωριουδάκια και καταπράσινες απότομες πλαγιές κάτω από τους παγετώνες. Άφιξη στο Φλαμ και επιβίβαση στο πλοίο.
Ξεκινά η κρουαζιέρα μας (2 ώρες περίπου) στο

3η μέρα: Στοκχόλμη - Κάρλσταντ - Όσλο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για
το Όσλο. Ένα ακόμη πανέμορφο ταξίδι, αφού θα
διασχίσουμε καταπράσινα τοπία, δάση και ειδυλλιακές μικρές και μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα
νερά. Άφιξη στη Νορβηγική πρωτεύουσα.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ
ΦΙΟΡΔ

11 ΜΕΡΕΣ • ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Ελσίνκι - Ταλίν - Κρουαζιέρα Βαλτικής - Στοκχόλμη Κάρλσταντ - Όσλο - Σόγκνεφιορδ - Μπέργκεν - Κοπεγχάγη

απαράμιλλο Σόγκνεφιορδ, το μεγαλύτερο και βαθύτερο στον κόσμο. Θα περάσουμε ανάμεσα από
πανύψηλα καταπράσινα βουνά. Το φιόρδ και οι
διακλαδώσεις του περιστοιχίζονται από βραχώδη
τοιχώματα που πέφτουν σχεδόν κάθετα στα σμαραγδένια νερά και μαζί με το χιόνι στις κορφές το
καλοκαίρι δίνουν την πιο χαρακτηριστική εικόνα
της Νορβηγίας, με τις πιο έντονες και πλούσιες
αντιθέσεις. Αποβίβαση στο Γκούντβαγκεν και άφιξη με πούλμαν, μέσω Σταλχάιμ και Βος, στο κουκλίστικο Μπέργκεν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μπέργκεν - Κοπεγχάγη Πρόγευμα
στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στη γραφική πόλη, η
οποία είναι χτισμένη σε μια χερσόνησο που μπαί-

νει μέσα στη Βόρεια Θάλασσα και κάτω από τη
σκιά καταπράσινων βουνών απλώνει τα γραφικά
σπίτια της με τις κόκκινες κεραμοσκεπές, από την
αποβάθρα Μπρίγκεν μέχρι εκεί όπου οι δρόμοι
ξεκινούν για τα φιόρδ. Λίγος χρόνος ελεύθερος.
Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κοπεγχάγη.
7η μέρα: Κοπεγχάγη (ξενάγηση) Πρόγευμα
στο ξενοδοχείο. Το πρωί θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας στην πόλη του παραμυθά Άντερσεν. Ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, Αμαλίενμποργκ,
άγαλμα «Μικρής Γοργόνας» κ.ά. Το απόγευμα
προτείνουμε μια επίσκεψη στο παραμυθένιο
πάρκο Τίβολι, όπου προσφέρεται κάθε μορφής
ψυχαγωγία, με μοναδική ποιότητα και γούστο!
8η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα Πρόγευμα στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος (αναλόγως με την
πτήση σας). Μεταφορά στο αεροδρόμιο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

8 μέρες

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ειδικού ομαδικού οικονομικού ναύλου • Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια με λουτρό/ντους, τηλεόραση • Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία • Ξεναγήσεις σε Στοκχόλμη, Όσλο, Μπέργκεν, Κοπεγχάγη • Κρουαζιέρα στα φιόρδ • Εκδρομές και περιηγήσεις
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα • Ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης και καλής εκτέλεσης ταξιδιού
• Έμπειρος συνοδός • Πληροφοριακό φυλλάδιο για όλες τις περιοχές του ταξιδιού Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, απώλειας αποσκευών και αποζημίωσης προκαταβολής λόγω σοβαρής ασθένειας € 195 συνολικά • Είσοδοι σε μουσεία
& αξιοθέατα, ποτά και φιλοδωρήματα και ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
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EARLY
BOOKING

ΔΩΡΟ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Ρομαντισμός, θρύλοι και πόλεις-κοσμήματα!

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ

8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Ταλίν - Ταρτού - Τουράιντε - Σιγκούλντα - Ρίγα - Ρούνταλε - Κάουνας - Βίλνιους - Κάστρο Τρακάι - Κερνάβε - Μπελμόντας
Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία: τρεις χώρες που αποτελούν αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς, τόσο για
την παρθένα φύση τους, με υπέροχες παραλίες, δάση, νησιά και λίμνες, όσο και για τις δυναμικές και σύγχρονες πρωτεύουσές τους, που υπόσχονται να μας συναρπάσουν!
1η μέρα: Αθήνα - Ταλίν Πρωινή αναχώρηση, ενδιάμεση στάση στη Βαρσοβία και δώρο
περιήγηση στην Πολωνική πρωτεύουσα!
Πτήση για το ρομαντικό Ταλίν. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Εσθονίας:
ιστορικό κέντρο, πύλη Viru με τον ομώνυμο
πύργο, λιθόστρωτα δρομάκια - ένα μοναδικό
Μεσαιωνικό σκηνικό. Γεύμα ή δείπνο. Προαιρετικά γνωριμία με το νυχτερινό Ταλίν.
2η μέρα: Ταλίν Πρωινό και αναχώρηση για
μια περιμετρική βόλτα στην παλιά πόλη με
ξενάγηση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO και Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2011, το Ταλίν
θυμίζει έντονα Σκανδιναβική πόλη. Θα μεταφερθούμε στο πάρκο του παλατιού Κάντριοργκ (προαιρετική είσοδος) και το μεγάλο
παραλιακό δρόμο Birgitta, ατενίζοντας τον
Φινλανδικό κόλπο. Τελευταίος σταθμός η περιοχή Πιρίτα και οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
Επιστροφή στην πόλη, απόγευμα ελεύθερο.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ταλίν - Ταρτού - Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε - Σιγκούλντα - Ρίγα Μετά
το πρωινό μας αναχώρηση για τη δεύτερη με-

γαλύτερη και αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας,
την πανεπιστημιούπολη του Τάρτου με μικρή
στάση για περιήγηση. Θα συνεχίσουμε για το
κάστρο των Ιπποτών Τουράιντε και θα επισκεφθούμε το καταπράσινο περιβάλλον της
Σιγκούλντα, καθώς και τα σπήλαια στο ποτάμι.
Το βραδάκι φθάνουμε στη Ρίγα. Γεύμα ή δείπνο. Προαιρετικά γνωριμία με την πόλη.
4η μέρα: Ρίγα - Μουσείο Αυτοκινήτων Γιούρμαλα Πρωινό και ξενάγηση στη Ρίγα.
Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο μοναδικό
Μουσείο των Αυτοκινήτων, όπου θα θαυμάσουμε τα εκθέματα-αντίκες. Συνεχίζουμε
την περιήγηση στην πόλη πεζή. Στις όχθες
του ποταμού Νταουγκάβα, περιτειχισμένη,
κουκλίστικη, πολυπρόσωπη η πρωτεύουσα
της Λετονίας. Μια προαιρετική βαρκάδα στα
κανάλια της πόλης θα μας γαληνέψει, με το
καταπράσινο τοπίο που περιβάλλει το ιστορικό
κέντρο. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στην
κοντινή λουτρόπολη Γιούρμαλα. Επιστροφή
στη Ρίγα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ρίγα - Ανάκτορο Ρούνταλε - Κάουνας - Βίλνιους Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Λιθουανία. Η πρώτη μας στάση
θα γίνει στο ανάκτορο Ρούνταλε και θα συνε-

χίσουμε για το Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Άφιξη το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας στο Βίλνιους. Πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βίλνιους - Κάστρο Τρακάι Πρωινό και αναχώρηση για περιμετρική ξενάγηση
στην πόλη. Η μετάβασή μας στην περιοχή του
Τρακάι θα μας αποκαλύψει μια πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, περιτριγυρισμένη από 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια,
με τρία Μεσαιωνικά κάστρα που «πρωταγωνιστούν» σε τοπικούς θρύλους. Επόμενος
σταθμός μας η πύλη του Βίλνιους, όπου θα
συνεχίσουμε την ξενάγηση πεζή. Απόγευμα
ελεύθερο. Δείπνο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/7, 13/8, 21/8

7η μέρα: Βίλνιους - Κερνάβε - Μπελμόντας Μετά το πρωινό αναχώρηση για την
αρχαία πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Κερνάβε. Θα επισκεφθούμε ένα τεράστιο πάρκο
με γλυπτά καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο
(είσοδος προαιρετική). Έπειτα θα μεταβούμε
στην περιοχή Μπελμόντας και σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ποτάμια, καταρράκτες και πολλά
καφέ, όπου θα κάνουμε στάση. Επιστροφή στο
Βίλνιους και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βίλνιους - Αθήνα Μετά το πρωινό
θα κάνουμε μια τελευταία βόλτα στην πόλη και
τον ποταμό Νέρι. Μετάβαση στο αεροδρόμιο
και πτήση επιστροφής.
ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)
ΒΙΛΝΙΟΥΣ: BEST WESTERN VILNIUS HOTEL
ΤΑΛΙΝ: NORDIC FORUM HOTEL 4*
ΡΙΓΑ: OPERA HOTEL & SPA 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχώρηση

Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

23/7

8 μέρες

€ 695

€ 745

+€ 250

€ 565

13/8, 21/8

8 μέρες

€ 735

€ 785

+€ 250

€ 565

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια με Lot Airlines • Ξενοδοχεία 4* στα κέντρα των πόλεων •
Πρωινό & γεύμα ή δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Επισκέψεις στα επιβλητικά κάστρα Τουράιντε &
Τρακάι και στο περίφημο ανάκτορο Ρούνταλε • Είσοδοι κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων • Έμπειρος
αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
• Ταξιδιωτικά έντυπα Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων € 300 • Ποτά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/4, 28/4, 29/4, 30/4,

ΛΟΝΔΙΝΟ

2η μέρα: Λονδίνο - (Οξφόρδη - Στράτφορντ
απόν Έιβον - Bicester Outlet Village) Μπουφέ πρόγευμα και όλη η μέρα στη διάθεσή σας.
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετάσχετε στην
ολοήμερη εκδρομή μας στην Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, στην κωμόπολη Στράτφορντ
απόν Έιβον, γενέτειρα Shakespeare και στάση
στο εκπτωτικό χωριό Bicester Outlet Village.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

νακοθήκες, στον Ζωολογικό Κήπο ή όπου αλλού
σας ευχαριστεί. Το βράδυ μπορείτε προαιρετικά
να ακολουθήσετε στο βραδινό γύρο της πόλης,
όπου θα θαυμάσουμε τις φωτισμένες γέφυρες
του Τάμεση, το Soho με τα πολλά μπαρ κ.ά. Για
τις αναχωρήσεις του Πάσχα, το βράδυ του Μ.
Σαββάτου μπορείτε να κάνετε Ανάσταση στην
εκκλησία της Αγ. Σοφίας, στο Bayswater.
4η μέρα: Λονδίνο - Κρουαζιέρα Τάμεση &
Γκρίνουιτς! Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα
ελεύθερη. Μπορείτε να αφιερώστε χρόνο σε αγορές ή για την κρουαζιέρα στον Τάμεση & το Γκρίνουιτς. Το πλοιάριο σταματά σε κεντρικά σημεία της
πόλης και προσφέρει Αγγλόφωνη ξενάγηση κατά
μήκος του Τάμεση.

5η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίνσδορ Αθήνα Πρόγευμα και επίσκεψη στο χωριό Γουίνσδορ, στις όχθες του Τάμεση, όπου δεσπόζει το
κάστρο, μόνιμη κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Προαιρετική επίσκεψη στο κάστρο, εφόσον
3η μέρα: Λονδίνο Πρόγευμα στο ξενοδοχείο επιτρέπεται. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήκαι ημέρα ελεύθερη για βόλτα σε μουσεία, πι- ση για την Αθήνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχώρηση

Διάρκεια

28/4

6 μέρες

27/4

5 μέρες

28/4, 29/4

5 μέρες

30/4

4 μέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4

ΓΥΡΟΣ ΣΚΩΤΙΑΣ
ΛΙΜΝΕΣ & ΧΑΪΛΑΝΤΣ

Βρετανικό Μουσείο - Γουίνσδορ - Κρουαζιέρα στον Τάμεση
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο (ξενάγηση & επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο) Πτήση για το
Λονδίνο. Άφιξη, συνάντηση με τον αντιπρόσωπό μας και γνωριμία με την πόλη: Κένσινγκτον,
Knightsbridge με την πολυτελή αγορά, Hyde
Park, Marble Arch, Mayfair, Πλατεία Τραφάλγκαρ, Ανάκτορα Μπάκιγχαμ. Συνεχίζουμε με
Αβαείο Γουεστμίνστερ, Big Ben, London Eye,
Σίτι κ.ά. Κλείνουμε με επίσκεψη στα Ελληνικά
εκθέματα του Βρετανικού Μουσείου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Απόγευμα
ελεύθερο.

6 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

Ibis Earls Court 3*
Holiday inn Bloomsbury 4*
Westbury Mayfair 5*
Ibis Earls Court 3*
Holiday inn Bloomsbury 4*
Cumberland 4* sup
Ibis Earls Court 3*
Holiday inn Bloomsbury 4*
Cumberland 4* sup
Ibis Earls Court 3*
Holiday inn Bloomsbury 4*
Westbury Mayfair 5*

€ 608
€ 698
€ 828
€ 558
€ 658
€ 818
€588
€ 668
€ 788
€ 518
€ 568
€ 678

+€ 250
+€ 360
+€ 560
+€ 220
+€ 320
+€ 400
+€ 210
+€ 310
+€ 410
+€ 160
+€ 230
+€ 320

€ 488
€ 598
€ 798
€ 478
€ 548
€ 608
€ 478
€ 568
€ 748
€ 438
€ 478
€ 628

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με την British Airways • 3, 4 ή
5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως στο πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων € 155 • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
στα ξενοδοχεία • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημείωση: Η αναχώρηση 28/4 δεν
περιλαμβάνει την εκδρομή στο Γουίνσδορ. Το τετραήμερο περιλαμβάνει μία λιγότερη ελεύθερη μέρα.
Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε αναχώρησης.

Εδιμβούργο - Λοχ Λόμοντ - Τρόσακς - Χάιλαντς - Γλασκόβη
1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο Άφιξη στην
πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Το
απόγευμα συνοδεία του ξεναγού/συνοδού
μας θα ξεκινήσουμε για μια νυχτερινή βόλτα
στην Παλαιά πόλη.
2η μέρα: Εδιμβούργο (ξενάγηση στην
πόλη και το κάστρο) Ξενάγηση στην πόλη
του Εδιμβούργου. Θα ξεκινήσουμε από τη Νέα
πόλη, όπου θα δούμε όμορφα ιστορικά κτίρια,
πλατείες με υπέροχο σχεδιασμό και μεγάλους
δρόμους με ημικυκλική διάταξη. Μέσου του
Βασιλικού Μιλίου θα ξεναγηθούμε στην Παλιά
πόλη και το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του
Εδιμβούργου. Το απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Εδιμβούργο - Λοχ Λόμοντ και
Τρόσακς - Χάιλαντς Η σημερινή μέρα είναι
αφιερωμένη στα Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε
για το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς, με
αρκετές στάσεις για φωτογραφίες. Θα περάσουμε από το θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου και θα ταξιδέψουμε παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της Σκοτίας και τη γνωστή σε
όλους Λοχ Νες. Ελεύθερος χρόνος στην Ινβερνές. Αργά το βράδυ άφιξη στο Εδιμβούργο. Θα
υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε
την Αναστάσιμη λειτουργία στον Ορθόδοξο ναό
του Αγίου Ανδρέα.

4η μέρα: Εδιμβούργο - Γλασκόβη Μετά το
πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη Γλασκόβη. Θα δούμε
το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, τον Καθεδρικό Ναό, τον ποταμό Κλάιντ, την πλατεία του
Βασιλικού Χρηματιστηρίου και την Πλατεία
George. Το μεσημέρι σάς προσφέρουμε γιορτινό Πασχαλινό γεύμα σε Ελληνικό εστιατόριο.
Επιστροφή στο Εδιμβούργο.
5η μέρα: Εδιμβούργο - (Κάστρα Μπλερ
Άθολ, Γκλάμις & αποστακτήριο ουίσκι)
Μετά το πρόγευμα ελεύθερη μέρα. Για όσους
ενδιαφέρονται σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην κεντρική Σκωτία.
Θα δούμε δύο από τα πιο αξιόλογα και επιβλητικά κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο Glamis
Castle και Blair Athol. Επόμενη στάση στη
διαδρομή μας ένα παραδοσιακό αποστακτήριο παρασκευής ουίσκι. Ξενάγηση στο χώρο
παρασκευής και δοκιμή single malt whiskey.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Εδιμβούργο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Εδιμβούργο - Αθήνα Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος μέχρι να αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου για
την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

6 μέρες

Ξενοδοχείο 3*

€ 845

+€ 300

€ 745

6 μέρες

Ξενοδοχείο 4*

€ 995

+€ 400

€ 895

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα- Εδιμβούργο - Αθήνα με την British • Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* ή 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά/Πασχαλινό
γεύμα σε Ελληνικό εστιατόριο • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως στο πρόγραμμα
• Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών Δεν
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων € 200 • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα •
Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΔΩΡΟ
5 & 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/4, 28/4, 29/4, 2/5, 3/5, 4/5

8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4

ΠΑΡΙΣΙ
DISNEYLAND

ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ

Μουσείο Λούβρου - Βερσαλλίες - Μουσείο Αρωμάτων - Fragonard
Disneyland - Νορμανδία: Ντοβίλ - Τρουβίλ - Ονφλέρ

Tουρ - Καέν - Σεν Μαλό - Μον Σεν Μισέλ - Ντοβίλ - Τρουβίλ - Ονφλέρ Μουσείο Λούβρου - Μουσείο Αρωμάτων (Fragonard) - Βερσαλλίες

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι (ξενάγηση) Πτήση
για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Άφιξη στην «πόλη
του φωτός» και πανοραμική ξενάγηση. Χρόνος
ελεύθερος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι - Τουρ Πτήση για
το Παρίσι. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και
αναχώρηση για την πόλη Tουρ, στη συμβολή
των ποταμών Λίγηρα και Σερ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Απογευματινή περιήγηση στη Μεσαιωνική πόλη.

3η μέρα: Παρίσι - Νορμανδία Πρωινό και
ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία:
Ντoβίλ, Τρουβίλ και Ονφλέρ.

4η μέρα: Παρίσι - Eurodisney Πρωι2η μέρα: Παρίσι - Μουσείο Λούβρου (ξε- νό και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της
νάγηση) - Μουσείο Αρωμάτων Fragonard Eurodisney. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
- Βερσαλλίες Πρωινό και αναχώρηση για ξε- ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
νάγηση στο Μουσείο του Λούβρου. Συνεχίζου- 5η μέρα: Παρίσι Ημέρα ελεύθερη.
με για το Μουσείο Αρωμάτων Fragonard και 6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα Πρωινό και χρότις Βερσαλλίες. Το βράδυ προαιρετική διασκέ- νος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
δαση στο περίφημο καμπαρέ «Paradis Latin». του Παρισιού και πτήση επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχώρηση

Διάρκεια

27/4

6 μέρες

28/4, 2/5, 4/5

6 μέρες

28/4, 29/4, 3/5

6 μέρες

29/4

6 μέρες

2/5, 3/5

6 μέρες

29/4

5 μέρες

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

Ibis Bethier 3*
Novotel Paris 17 4*
B.W. Ronceray opera 3* sup (κεντρικο)
Millenium Opera 4* (κεντρικο)
Ibis Port d’ orlean 3*
Novotel Defense 4*
Holiday inn opera grand Boulevard 4*
Ibis Port d’ orlean 3*
Novotel Defense 4*
Holiday inn opera grand Boulevard 4*
Ibis Bethier 3*
Novotel Paris 17 4*
B.W. Ronceray opera 3* sup (κεντρικο)
Millenium Opera 4* (κεντρικο)
Ibis Port d’ orlean 3*
Novotel Defense 4*
Holiday inn opera grand Boulevard 4*
Ibis Bethier 3*
Novotel Paris 17 4*
B.W. Ronceray opera 3* sup (κεντρικο)
Millenium Opera 4* (κεντρικο)

€ 478
€ 578
€ 628
€ 658
€ 535
€ 625
€ 675
€ 535
€ 625
€ 675
€ 558
€ 658
€ 698
€ 748
€ 565
€ 655
€ 705
€ 498
€ 585
€ 618
€ 658

+€ 200
+€ 310
+€ 370
+€ 400
+€ 150
+€ 200
+€ 275
+€ 150
+€ 200
+€ 275
+€ 230
+€ 340
+€ 400
+€ 450
+€ 150
+€ 200
+€ 275
+€ 172
+€ 270
+€ 310
+€ 340

€ 385
€ 398
€ 398
€ 418
€ 395
€ 395
€ 395
€ 395
€ 395
€ 395
€ 458
€ 488
€ 498
€ 498
€ 425
€ 425
€ 425
€ 398
€ 418
€ 408
€ 428

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα • Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν • Τοπικός
ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων € 150/€175 αναλόγως
την αεροπορική • Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά
πάρκα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι
ξενοδοχείων (το άτομο τη βραδιά περίπου €2) Σημείωση: Το ανωτέρω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και
ανάλογα την αναχώρηση διαφοροποιείται. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε αναχώρησης.

5η μέρα: Καέν - Ντοβίλ - Τρουβίλ - Ονφλέρ - Παρίσι Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση για το Παρίσι. Πρώτος σταθμός
μας το δίδυμο παραθαλάσσιο θέρετρο ΝτοβίλΤρουβίλ, λίκνο της Μπελ Επόκ και του στιλ Αρ
Νουβό. Συνεχίζουμε για τη γραφική Ονφλέρ.
Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στο Παρίσι. Χρόνος στη διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία με την «Πόλη
του Φωτός».

2η μέρα: Tουρ - Κάστρα Λίγηρα Πρωινό στο
ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την κοιλάδα του
Λίγηρα, του μεγαλύτερου ποταμού της Γαλλίας,
επίσκεψη στο κάστρο-φρούριο Αμπουάζ και
στο επιβλητικό κάστρο Σαμπόρ. Επιστροφή το 6η μέρα: Παρίσι (ξενάγηση) Πρωινό στο
ξενοδοχείο. Σήμερα, η μέρα μας είναι αφιερωαπόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Tουρ - Καέν Πρωινό στο ξενοδο- μένη στη Γαλλική πρωτεύουσα. Πανοραμική
χείο. Αναχώρηση για την Καέν, τη μεγαλύτερη ξενάγηση με πούλμαν: Τροκαντερό, Πύργος
πόλη της Κάτω Νορμανδίας, σημείο-κλειδί στη του Άιφελ, Αψίδα του Θριάμβου, Λεωφόρος
Μάχη της Νορμανδίας. Επίσκεψη στο Μουσείο Ηλυσίων Πεδίων, Μουσείο Λούβρου κ.ά. ΕπιΜνήμης της Καέν, με εκθέματα της απόβασης στροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απότων Συμμάχων (D-Day, 6/6/1944) κ.ά. Μετα- γευμα ελεύθερο.

φορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και διανυ- 7η μέρα: Παρίσι - Μουσείο Λούβρου Μουσείο Αρωμάτων - Βερσαλλίες Πρωινό
κτέρευση.
4η μέρα: Καέν - Σεν Μαλό - Μον Σεν Μισέλ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για ξενάγηση στο
Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε στην καστρο- Μουσείο του Λούβρου. Επόμενη επίσκεψη το
πολιτεία Σεν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, που Μουσείο Αρωμάτων Fragonard και συνεχίαποτέλεσε καταφύγιο κουρσάρων και πειρα- ζουμε με τις Βερσαλλίες. Προαιρετική επίσκετών τον 16ο αι. Θα περπατήσουμε στην εντός ψη στο πολυτελές βασιλικό παλάτι. Επιστροφή
των τειχών Μεσαιωνική πόλη κι έπειτα ανα- στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
χωρούμε για το Μον Σεν Μισέλ, ένα βραχώδες 8η μέρα: Παρίσι - Αθήνα Πρωινό στο ξενησάκι στη μέση μιας απέραντης έκτασης από νοδοχείο και ημέρα ελεύθερη έως την πτήση
κίτρινη άμμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. επιστροφής μας.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

8 μέρες

€ 745

+€ 250

€ 545

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα • Μεταφορές από και προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού • Μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο Ibis Style 3* ή παρόμοιο • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων € 175 • Είσοδοι σε μουσεία/κάστρα, ιστορικούς/αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα,
εισιτήριο στο Πάρκο της Eurodisney • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί
φόροι ξενοδοχείων (το άτομο τη βραδιά περίπου € 2)
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ΔΩΡΟ
Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ!

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4, 3/5, 16/6, 17/6

6 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 2/5

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ!

Οι «βασίλισσες» της Βαλτικής
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Ψαροχώρια Marken και Volendam
Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη (προαιρετικά)

Μουσείο Vasa - Μάλμε - Κάστρο Κρόνμποργκ - παλάτι Frederiksborg

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το
Άμστερνταμ με την KLM. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο Best Western Blu Tower 4*
(www.bestwestern.com) ή στο Golden Tulip
Amsterdam West 4* (www.goldentulip.
com). Το βράδυ ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει σε μια βόλτα στα
περίφημα «κόκκινα φανάρια», τη γνωστή Red
Light District.
2 μέρα: Άμστερνταμ - Κρουαζιέρα στα
κανάλια Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγησή μας στην πόλη που μας
φιλοξενεί. Θα γνωρίσουμε μεταξύ άλλων τα
Βασιλικά Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τα
Μουσεία Rijks και Van Gogh (χωρίς ξενάγηση),
τον κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και άλλα
αξιοθέατα της πόλης, όπως ο παραδοσιακός
«Μύλος του Rembrandt» στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα»,
η «Heineken», η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία»
κ.ά. Στη συνέχεια απολαύστε μια κρουαζιέρα
στα κανάλια, δώρο του γραφείου μας!

γραφικό λιμανάκι του Volendam. Νωρίς το
μεσημέρι επιστροφή και ελεύθερος χρόνος
στην πόλη για βόλτα, αξιοθέατα, εξερεύνηση
και ό,τι άλλο ευχαριστεί τον καθέναν.
4η μέρα: Άμστερνταμ - (προαιρετική εκδρομή Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη) Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Ολόκληρη
η σημερινή μέρα είναι στη διάθεσή σας για να
ολοκληρώσετε τη γνωριμία σας με την πόλη.
Είτε σας ενδιαφέρουν οι αγορές ή τα μουσεία
ή επιθυμείτε να προγραμματίσετε μια κοντινή
ολοήμερη εκδρομή, δεν θα απογοητευτείτε.
Το γραφείο μας σας προτείνει μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Ρότερνταμ, το
Ντελφτ και τη Χάγη. Όσοι την επιλέξουν θα
θαυμάσουν στο Ρότερνταμ το μεγαλύτερο
εμπορικό κέντρο της Ολλανδίας. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το Ντελφτ, μια ιστορική πόλη με το πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο. Τελευταίος σταθμός της εκδρομής είναι
η Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και
του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, καθώς και η
μεγαλύτερη κοσμική παραλία της Ολλανδίας,
η Scheveningen. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Μάρκεν & Βόλενταμ Μπουφέ πρόγευμα και
σήμερα θα επισκεφθούμε τα γνωστά ψαρο- 5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα Πρωινό και
χώρια Marken και Volendam. Θα κάνουμε μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση
βόλτα στα στενά σοκάκια τους, όπως και στο της επιστροφής μας.

1η μέρα: Αθήνα - Στοκχόλμη (Μουσείο
Vasa) Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη. Άφιξη και ξεκινάμε ξενάγηση από την Fjallgatan με τη μαγευτική θέα,
την Παλιά Πόλη, το Βασιλικό παλάτι, το Κοινοβούλιο, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, το
Δημαρχείο. Τέλος, θα επισκεφθούμε το νησί
Djurgårdens κι έπειτα το διάσημο Μουσείο
Vasa της Στοκχόλμης. Μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
2η μέρα: Στοκχόλμη Πρωινό και ελεύθερη
μέρα για εξερευνήσεις, βόλτες, αγορές.
3η μέρα: Στοκχόλμη - Μάλμε - Κοπεγχάγη Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για
την Κοπεγχάγη (Δανία), όπου θα κάνουμε μια
στάση στο Μάλμο. Άφιξη το απόγευμα στην
Κοπεγχάγη και τακτοποίηση σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο 4*.

σκεφθούμε το Μουσείο Κεχριμπαριού, με τη
μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο από μοναδικά εκθέματα. Θα δούμε ακόμη την παραλία
Λαγκελίνιε με τη Μικρή Γοργόνα κ.ά. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.
5η μέρα: Κοπεγχάγη - Παλάτια/Κάστρα
Πρωινό και σήμερα θα ξεκινήσουμε για μια
αλλιώτικη εμπειρία, ακολουθώντας πορεία
παράλληλη προς την ακτογραμμή για τον
Βορρά μέχρι το Έλσινορ, την πόλη-σύνορο
με τη Σουηδία, για να γνωρίσουμε το Κάστρο
Κρόνμποργκ (UNESCO), με τη μεγάλη συμβολική σημασία για τους Δανούς, που έγινε
γνωστό καθώς ο Σαίξπηρ τοποθέτησε εκεί τα
γεγονότα του Άμλετ. Μετά την περιήγησή μας
θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή για το παλάτι Frederiksborg, που χτίστηκε στις αρχές
του 17ου αιώνα και θεωρείται το μεγαλύτερο
σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία. Σήμερα στους
ορόφους του στεγάζεται το Μουσείο Εθνικής
Ιστορίας της Δανίας. Επιστροφή στην Κοπεγχάγη και για το βράδυ μην αμελήσετε μια
επίσκεψη στη μοναδική περιοχή Nyhaven, με
τα πολλά μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινή ζωή.

4η μέρα: Κοπεγχάγη Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη. Θα δούμε την
κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο, το Αμαλίενμποργκ,
την όπερα, το άγαλμα του Φρειδερίκου Ε’, τα 6η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα Πρωινό,
ογκώδη ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της
Νίχαβν, το κάστρο Ρόζενμποργκ και θα επι- επιστροφής μας.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια
5 μέρες

2κλινο
€ 595

1κλινο
+€ 250

Παιδί
€ 415

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με την KLM • Τέσσερις
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Πλουσιοπάροχο πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως στο πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 165 • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

6 μέρες

€ 795

+€ 330

€ 695

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κοπεγχάγη & Στοκχόλμη - Αθήνα με Aegean • Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο του εξωτερικού • 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ
καθημερινά • Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως στο πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων
και επίναυλοι καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, πάρκα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι
αναφέρεται ως προαιρετικό και ό,τι δεν αναφέρεται Σημείωση: 1) Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 2) Στις 2/5 το πρόγραμμα
πραγματοποιείται αντίστροφα. 3) Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

101

EARLY
BOOKING

ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ
Τιρόλο - Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ουλμ - Βίρτσμπουργκ - Κολωνία - Άμστερνταμ - Χάγη - Σεβενίνγκεν - Ντελφτ Ρότερνταμ - Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπριζ - Λουξεμβούργο - Στρασβούργο - Λουκέρνη - Μιλάνο

12 ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/4, 27/5, 9/6

Το όνομα αποτελείται από την αρχή του ονόματος της κάθε χώρας-μέλους: België (Βέλγιο), Nederland (Ολλανδία), και

10η μέρα: Στρασβούργο - Λουκέρνη - Μι-

το Luxemburg (Λουξεμβούργο). Με το δωδεκαήμερο ταξίδι μας θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτές τις χώρες

λάνο Επίσκεψη και περιήγηση στη Λουκέρνη,

της Ευρώπης, με τις γραφικές πόλεις τους και την πανέμορφη ύπαιθρο. Ένα ταξίδι που σίγουρα θα σας γοητεύσει..

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο) Αναχώρηση για Πάτρα. Επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους
για Ανκόνα.
2η μέρα: Ανκόνα - Τιρόλο Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία για το Τιρόλο, όπου και διανυκτερεύουμε.
3η μέρα: Τιρόλο - Γκάρμις Παρτενκίρχεν
- Ουλμ - Βίρτσμπουργκ Πρωινή αναχώρηση με πρώτη στάση μας το γραφικό Γκάρμις
Παρτενκίρχεν. Επόμενος σταθμός μας το
Ουλμ, στάση και περιήγηση. Συνεχίζουμε για
το Βίρτσμπουργκ, όπου θα διανυκτερεύσουμε
(ή στην ευρύτερη περιοχή). Περιήγηση με τον
αρχηγό μας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βίρτσμπουργκ - Κολωνία - Άμστερνταμ Πρωινό και αναχωρούμε για την
Κολωνία. Σύντομη στάση και συνεχίζουμε για
το Άμστερνταμ. Απογευματινή άφιξη στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Άμστερνταμ (ξενάγηση) Γνωριμία με την πόλη (Μύλος του Rembrandt,
ποταμός Amstel, Στάδιο Αρένα, Heineken,
Rijksmuseum, Δυτική Εκκλησία, Παλάτι του
Βασιλιά, «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός κ.ά.).
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
6η μέρα: Χάγη - Σεβενίνγκεν - Ντελφτ Ρότερνταμ - Βρυξέλλες Αφήνουμε το Άμστερνταμ πίσω, κατεύθυνση προς Βρυξέλλες.
Θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών
Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου και τη μεγαλύτερη κοσμική παραλία της
Ολλανδίας Scheveningen. Συνεχίζουμε για το
Ντελφτ και τελευταίος σταθμός το μεγαλύτερο
εμπορικό λιμάνι του κόσμου, το Ρότερνταμ. Το
βραδάκι φθάνουμε στις Βρυξέλλες.
7η μέρα: Βρυξέλλες Πανοραμική περιήγηση. Θα περάσουμε από την Grand Place, το
άγαλμα Manneken Pis, το Atomium, το Heysel

BENELUX
KATΩ ΧΩΡΕΣ

6 ΜΕΡΕΣ • ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
28/4, 3/5, 16/6

Άμστερνταμ - Αμβέρσα - Βρυξέλλες - Βατερλό - Ναμούρ - Ντινάντ Λουξεμβούργο - Γάνδη - Μπριζ - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Keukenhof

Stadium, την Mini Europe κ.ά. αξιοθέατα.

11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα (πλοίο) Πρω-

8η μέρα: Γάνδη - Μπριζ Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε δύο
από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, τη
Μεσαιωνική Μπριζ και τη Γάνδη. Το απόγευμα
επιστροφή στις Βρυξέλλες.

ινή αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, τακτοποίηση, απόπλους.
12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα Άφιξη στην Πάτρα
και πορεία για την Αθήνα.

9η μέρα: Λουξεμβούργο - Στρασβούργο
Αφήνουμε τις Βρυξέλλες και ο δρόμος μάς
οδηγεί στο Λουξεμβούργο, το μικρότερο
κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη
στάση στο Μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής
για φωτογραφίες και συνεχίζουμε για Στρασβούργο.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
και γνωριμία με την πόλη.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

12 μέρες

€ 895

€ 935

+€ 385

€ 785

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή πούλμαν της Panolympia • Εισιτήρια πλοίων Πάτρα - Ανκόνα / Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με ντους/WC
• 9 νύχτες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με πρωινό • Εκδρομές/ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επίσκεψης • Αχθοφορικά- φιλοδωρήματα • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Check point € 35 • Δημοτικός Φόρος στο Μιλάνο € 4
τη βραδιά κατ’ άτομο που πληρώνεται επιτόπου στο ξενοδοχείο
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5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/4, 29/4, 2/5, 4/5, 17/6

προορισμό τη γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβι
Βάρι, στη Δυτική Βοημία, γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Το 14ο αιώνα ονομάστηκε
«Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε ως τόπος
συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Ξενάγηση
και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αναχώρηση
για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Πράγα - ξενάγηση στην Καστρούπολη Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή
μας ξεκινά με το μοναστήρι του Στράχοβ και το
Λορέτο, ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της
Πράγας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας, που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα
Στράνα, και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό
Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη «βασιλική»
του Αγ. Γεωργίου. Μετά την ξενάγησή μας θα
έχουμε 2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Βολτάβα, όπου θα θαυμάσουμε την Πράγα από μια
άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα συνοδεύεται από
γεύμα σε μπουφέ. Μετά το γεύμα ελεύθεροι
για μια βόλτα στην πόλη.

2η μέρα: Πράγα - (προαιρετικά Τσέσκι
Κρουμλόβ) Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα
ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη
μετά την Πράγα, το Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι του ποταμού Βολτάβα τρέχουν σε πολλά
σημεία αυτής της Μεσαιωνικής πόλης. Τα τείχη
του Κρουμλόβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας.
Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή
στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα Πρωινό στο ξενο3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι Μετά το δοχείο μας και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο
πρωινό θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με και την πτήση της επιστροφής.

22/4, 29/4,
2/5, 4/5, 17/6

Κάρλοβι Βάρι - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιεννέζικα Δάση - Μπρατισλάβα
Παραδουνάβια χωριά
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα Πτήση, άφιξη στη
«χρυσή πόλη» και άμεση ξενάγηση. Ξεκινάμε με
την Μάλα Στράνα, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου,
τη Γοτθική γέφυρα του Καρόλου, το αστρονομικό
ρολόι, την πλατεία του ιστορικού κέντρου. Γεύμα
σε εστιατόριο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι Πρωινό και
αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι, στη Δυτική Βοημία. Ξενάγηση και γεύμα σε εστιατόριο. Επιστροφή στην Πράγα.
3η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη (ξενάγηση) Πρωινό και η ξενάγησή μας συνεχίζεται με
το μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέτο. Ακολουθεί η Ακρόπολη της Πράγας και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου
και τη βασιλική του Αγ. Γεωργίου. Συνέχεια με
2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Βολτάβα, με
γεύμα σε μπουφέ. Βράδυ ελεύθερο.

Strasse, Όπερα, Δημαρχείο, παλάτι Hofburg,
ανάκτορα Schonbrunn κ.ά. Ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη Πρωινό στο ξενοδοχείο
μας και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης,
τα περίφημα Βιεννέζικα Δάση. Πρώτος σταθμός
το μοναστήρι του Χάιλιγκενκροϊτς. Συνεχίζουμε με
το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, και τη λουτρόπολη Μπάντεν. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα,
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, όπου θα έχουμε
γευματίσουμε. Συνεχίζουμε για Βουδαπέστη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Βουδαπέστη Πρωινό και ξενάγηση
στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Το βράδυ
σάς προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη ή
τη συμμετοχή σας σε παραδοσιακή ταβέρνα της
Βουδαπέστης.

8η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια
χωριά - Αθήνα Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά.
Μόλις 15χλμ. από τη Βουδαπέστη θα συναντήσουμε το γραφικό χωριό των καλλιτεχνών, τον
Άγιο Ανδρέα, θα ανηφορίσουμε στο Βίσενγκρατ
με το Μεσαιωνικό κάστρο, θα γευματίσουμε και
5η μέρα: Βιέννη Πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βουδακαι αναχωρούμε για ξενάγηση: Mariahilfer πέστης για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
4η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την όμορφη Βιέννη. Στάση στο Τσέσκι Κρουμλόβ, ένα πολιτισμικό «στολίδι» της Τσεχίας. Γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο και συνεχίζουμε για Βιέννη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχώρηση

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/4

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Άνοιξη στην πόλη των Αλχημιστών
ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα Συγκέντρωση στο
αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στη
«χρυσή πόλη» και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση στο λεωφορείο και ξεκινάμε με τη Μάλα Στράνα, ιστορική συνοικία της
Πράγας. Θα δούμε αξιοθέατα όπως η μπαρόκ
εκκλησία του Αγ. Νικολάου, η Γοτθική γέφυρα
του Καρόλου, το Δημαρχείο και το φημισμένο
αστρονομικό ρολόι κ.ά. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο για να απολαύσουμε την τοπική κουζίνα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερο για να διασκεδάσετε σε μπιραρία ή σε
κάποιο από τα φημισμένα τζαζ κλαμπ.

8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Διάρκεια

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες

Marriott Flora 4* ή παρόμοια

€ 555

+€ 100

€ 455

27/4

€ 785

+€ 240

€ 635

5 μέρες

987 4* ή παρόμοια

€ 595

+€ 170

€ 495

5 μέρες

Marriott Prague 5* ή παρόμοια

€ 795

+€ 360

€ 695

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα • Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας • 4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό •
2 γεύματα σε τοπικό 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 • Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέον παροχές • Ενημερωτικά έντυπα
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 140 • Ποτά κατά τη διάρκεια
των γευμάτων • Οτιδήποτε προαιρετικό

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα & Βουδαπέστη - Αθήνα • 3 διανυκτερεύσεις
στην Πράγα σε ξενοδοχείο 4* • 2 διανυκτερεύσεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* • 2 διανυκτερεύσεις στη
Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* • Πρωινό καθημερινά • 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 στην Μπρατισλάβα σε τοπικό εστιατόριο • 1 γεύμα στην εκδρομή στα Παραδουνάβια, σε τοπικό
εστιατόριο • Ξεναγήσεις-περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Μεταφορές με
πολυτελές πούλμαν • Ελληνόφωνος τοπικός αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα • Ταξιδιωτική
ασφάλεια Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων € 140 • Οτιδήποτε
προαιρετικό • Ποτά κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων
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EARLY
BOOKING

ΔΩΡΟ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ
ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ
RENAISSANCE

10 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΑ «ΣΤΟΛΙΔΙΑ»
ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ
Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Πράγα - Κάρλοβι Βάρι - Τσέσκι Κρουμλόβ
Βιέννη - Λίμνη Μπλεντ - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ - Βελιγράδι
1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι - Βουδαπέστη Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και
πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την αριστοκρατική Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

6η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ Βιέννη Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση
για την «πόλη της μουσικής», τη Βιέννη. Καθ’
οδόν θα επισκεφθούμε την πόλη-κάστρο Τσέσκι
Κρουμλόβ (UNESCO). Αργά το απόγευμα άφιξητακτοποίηση στην Αυστριακή πρωτεύουσα.

2η μέρα: Βουδαπέστη Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση. Στις όχθες του Δούναβη 7η μέρα: Βιέννη Πρωινό στο ξενοδοχείο και
εκατέρωθεν, η Βούδα και η Πέστη, συνδεδεμέ- περιήγηση: Σενμπρούν, Μπελβεντέρε, λεωφόρος του Ρινγκ, Καθεδρικός Αγίου Στεφάνου και
νες με 8 γέφυρες και πλέον ενωμένες.
Ελληνική παροικία. Χρόνος για καφέ.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα 8η μέρα: Βιέννη - Λίμνη Μπλεντ - ΛιουΠράγα Πρωινό και αναχώρηση για Πράγα.
μπλιάνα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση
Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα
για το Μπλεντ, στους πρόποδες των Ιουλιανών
της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Άφιξη στην πρωΆλπεων με το φημισμένο κάστρο. Προαιρετιτεύουσα της Τσεχίας και χρόνος για βόλτα.
κή βαρκάδα στη λίμνη. Τελευταίος σταθμός η
4η μέρα: Πράγα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Άφιξη και μικρή
πρωινή περιήγηση θα επισκεφθούμε την Κα- περιήγηση. Τακτοποίηση, δείπνο.
στρούπολη Χρατσάνι, θα κατηφορίσουμε στη 9η μέρα: Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ - Βελιγειτονιά των Αλχημιστών και θα περιπλανη- γράδι Πρωινό. Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ. Άφιθούμε στα Μεσαιωνικά στενά της πόλης. Επι- ξη και ακολουθεί περιήγηση. Συνεχίζουμε για
στροφή στο ξενοδοχείο.
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι Πρωινό στο
ξενοδοχείο και ολοήμερη εκδρομή στην αρχοντική λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι. Επιστροφή
στην Πράγα το απόγευμα.

10η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα Μετά το πρωινό ξεκινάμε γνωριμία με την πρωτεύουσα της
Σερβίας. Ελεύθεροι έως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την επιστροφή.

5 & 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη Πτήση για
την όμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

λεωφόρο με τα επιβλητικά μέγαρα του 19ου
αι., την Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
και Ιστορίας της Τέχνης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο και το Μπελβεντέρε.
2η μέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση - προαι- Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και το απόγευμα
ρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη) Πρωινό επιστροφή στη Βουδαπέστη.
και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στη 5η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωΒουδαπέστη: Πλατεία Ηρώων, Λεωφόρος ριά - Πασχαλινό γεύμα Πρόγευμα. ΑναχώΑντράσι, Όπερα, Κοινοβούλιο, πορεία κατά μή- ρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του
κος του Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των καλλικαι υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Σας προτεί- τεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα αμέτρητα μουσεία,
νουμε επίσκεψη σε κάποιο από τα δημόσια τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά
λουτρά ή ψώνια στη Σκεπαστή Αγορά. Για το καταστήματα. Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ.
βράδυ προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα Εν συνεχεία θα έχουμε Πασχαλινό γεύμα στο
στον Δούναβη, όπου θα θαυμάσετε την πόλη αναγεννησιακό εστιατόριο «Renaissance».
φωταγωγημένη.
Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της
3η μέρα: Βουδαπέστη Πρόγευμα. Ημέρα Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη
ελεύθερη. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα τον Ζω- γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη,
ολογικό Κήπο, την Πινακοθήκη, το Κοινοβού- την Ουγγαρία με τη Σλοβακία, για να περάσουλιο, το νησί της Μαργαρίτας. Το βράδυ θα πα- με στο Στούροβο της Σλοβακίας, απ’ όπου θα
ρακολουθήσουμε (προαιρετικά) την ακολουθία απολαύσουμε το θέαμα που προσφέρει ο ποτης Ανάστασης, στην Ορθόδοξη εκκλησία της ταμός, αλλά και ο Άγιος Στέφανος. Επιστροφή
το απόγευμα στη Βουδαπέστη.
Βουδαπέστης.
4η μέρα: Βουδαπέστη - (προαιρετικά Βιέννη) Πρόγευμα. Αναχώρηση για την προαιρετική εκδρομή μας στη Βιέννη, την όμορφη
Αυστριακή πρωτεύουσα. Άφιξη και ξενάγηση
στην πόλη, όπου θα διασχίσουμε την περίφημη

27/4

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

10 μέρες

€ 685

+€ 260

€ 635

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με την Αir
Serbia • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής •
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: •
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 150 • Go box & πάρκινγκ € 10 κατ’ άτομο • Είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα. Η σειρά των ξεναγήσεων ενδέχεται να αλλάξει.

6η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα Πρόγευμα
και ελεύθερος χρόνος για να κάνετε τις τελευταίες βόλτες και ψώνια στην πόλη. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχώρηση

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/4, 4/5

4/5

Διάρκεια
6 μέρες

5 μέρες

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

Mercure Buda 4*

€ 479*

+€ 130

€ 379

Novotel Centrum 4*

€ 549*

+€ 150

€ 419

Marriott 5*

€ 699*

+€ 300

€ 599

Mercure Buda 4*

€ 399*

+€ 130

€ 329

Novotel Centrum 4*

€ 479*

+€ 150

€ 379

*Early Booking για κρατήσεις έως 25 μέρες πριν την αναχώρηση. Μετά προσαυξάνονται € 50 το άτομο
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines • Διαμονή σε
ξενοδοχεία 4* & 5* της επιλογής σας • Ξενάγηση στη Βουδαπέστη με Ελληνόφωνο ξεναγό • Εκδρομή
στα Παραδουνάβια χωριά με Ελληνόφωνο ξεναγό • Πασχαλινό γεύμα (μόνο για την αναχώρηση 27/4)
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο εξωτερικό • Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης • Ενημερωτικά έντυπα - χάρτες Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων &
επίναυλοι καυσίμων (€ 140) • Είσοδοι μουσείων ή εσωτερικών χώρων επισκέψεων • Ό,τι αναφέρεται
ως προτεινόμενο ή προαιρετικό Σημείωση: Tο 5ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα λιγότερη
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5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4, 4/5, 18/6

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 7/5, 18/6

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΜΕ «ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ»

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Σεντ Γκάλεν - Λίχτενσταϊν - (Σεντ Μόριτζ
& Νταβός) - Ιντερλάκεν - Βέρνη - Λουκέρνη

Βέρνη - Λωζάννη - Γενεύη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη - (Σεντ Μόριτζ &
Νταβός) - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη (περιήγηση)
- Καταρράκτες Ρήνου Συγκέντρωση στο
αεροδρόμιο και πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη,
επιβίβαση στο πούλμαν και αρχίζει η πρωινή
πανοραμική περιήγηση. Πέρασμα από τη Λεωφόρο Μπάνχοφστρασε, όπου βρίσκονται οι
μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας. Θα δούμε
τον Καθεδρικό Ναό, τη Γοτθική εκκλησία Φράουμινστερ, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, το
Δημαρχείο, την Όπερα κ.ά. Αναχώρηση για τους
καταρράκτες Ρήνου, στην πόλη Σαφχάουζεν
στα σύνορα Ελβετίας - Γερμανίας. Επιστροφή
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Λωζάννη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν
και μετάβαση στην πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, στις όχθες του ποταμού Άαρ.
Περιήγηση στην παλιά πόλη όπου θα δούμε
τον Πύργο των Ρολογιών, τον Καθεδρικό ναό
Αγίου Βικεντίου, το κτίριο που στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Αναχώρηση για τη
Λωζάννη, χτισμένη στις όχθες της Λίμνης της
Γενεύης. Πανοραμική περιήγηση, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Σεντ Μόριτζ, χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ. με
γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία. Φθάνουμε οδικώς στο Κουρ. Θα πάρουμε το Αλπικό
τρένο express για μια αξέχαστη διαδρομή δυόμιση ωρών περίπου, με κατεύθυνση το Σεντ
Μόριτζ. Χρόνος ελεύθερος, σύντομη επίσκεψη
στο Νταβός και αργά το απόγευμα επιστροφή
στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μουσείο Σοκολάτας Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις
στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες.
Θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σοκολάτας και
θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο της!
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Βέρνη
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο
Ιντερλάκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών. Θα
περπατήσουμε στη Λεωφόρο Χέεβεκ και θα
θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. Διασχίζοντας την Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις ωραιότερες πόλεις και
πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, που είναι
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Άαρ. Στην περιήγησή μας στην παλιά πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών με το ωραιότερο
ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό
του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει
το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Επιστροφή στη
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ζυρίχη - Σεντ Μόριτζ - Νταβός (Αλπικό τρένο προαιρετικά) Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή
στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο

5η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για
την πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια
μικρές πλατείες. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ζυρίχη - Σεντ Μόριτζ - Νταβός
- (Αλπικό τρένο προαιρετικά) Πρωινό και
ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό
κέντρο Σεντ Μόριτζ. Μετά από μια θαυμάσια
διαδρομή φθάνουμε στο Chur και από εκεί
παίρνουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το Σεντ Μόριτζ. Ελεύθερος χρόνος, σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και αργά το από2η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη Πρωινό και
γευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
αναχώρηση για τη Γενεύη, πρωτεύουσα του
ομώνυμου καντονιού και δεύτερη πιο πυκνο- 5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου κατοικημένη πόλη της Ελβετίας, μετά τη Ζυρί- Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή
χη. Στην πόλη εδρεύουν ο ΟΗΕ, πολλές σημα- πανοραμική περιήγηση θα περάσουμε από τη
ντικές τράπεζες και αποτελεί επίσης σημαντικό Λεωφόρο Μπάνχοφστρασε, όπου βρίσκονται
κέντρο εμπορίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα
μας. Διανυκτέρευση.
μοντέρνα καταστήματα. Θα δούμε τον Καθεδρι3η μέρα: Λωζάννη - Ιντερλάκεν - Λου- κό Ναό, τη Γοτθική Εκκλησία Φραουμίνστερ,
κέρνη - Ζυρίχη Πρωινό και αναχώρηση για
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, το Δημαρχείο,
το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν, την πόλη μεταξύ
των λιμνών. Θα περπατήσουμε στη Λεωφόρο την Όπερα κ.ά. Αναχώρηση για τους καταρΧέεβεκ και θα συνεχίσουμε για τη Λουκέρνη. ράκτες Ρήνου, στην πόλη Σαφχάουζεν στα
Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματι- σύνορα Ελβετίας - Γερμανίας. Μεταφορά στο
στές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Διάρκεια

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες

Courtyard by Marriot Zurich Tower 4*

€ 525

+€ 200

€ 495

5 μέρες

Renaissance Zurich Tower 5*

€ 565

+€ 230

€ 535

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την Swissair
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •
Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός •
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Εισιτήριο Αλπικού τρένου ( 60 το άτομο) • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (Ζυρίχη 2,5 Ελβετικά
φράγκα το άτομο τη βραδιά) • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες

€ 565

+€ 200

€ 515

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την Swissair
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •
Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία Hotel Renaissance Zurich Tower 5*, Hotel De La Paix 4* Lux •
Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Εισιτήριο Αλπικού τρένου (€ 60 το άτομο)
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων Ζυρίχης 2,5 Ελβετικά φράγκα το άτομο τη βραδιά • Ό,τι ρητά αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/4

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/6

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΣΧΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ
ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ

Λευκωσία - Αγία Νάπα - Λάρνακα

Φράιμπουργκ - Στρασβούργο - Χωριά Αλσατίας - Κολμάρ Χαϊδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν

1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα Συγκέντρωση
στο αεροδρόμιο και πτήση για Κύπρο. Άφιξη και
μεταφορά στη Λεμεσό, τακτοποίηση. Χρόνος
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.

4η μέρα: Λεμεσός - (προαιρετικά Τρόοδος - Μονή Κύκκου) Πρόγευμα και ημέρα
ελεύθερη. Το μεσημέρι πλούσιο Πασχαλινό
γεύμα με οβελία, σούβλες, σαλάτες, φρούτα και
γλυκά! Το απόγευμα σας προτείνουμε εκδρομή
στο όρος Τρόοδος και τη Μονή Κύκκου. Διασχίζοντας την οροσειρά φτάνουμε στο Θρονί της
Παναγιάς, όπου βρίσκεται ο Τάφος του Εθνάρχη
Μακαρίου. Συνεχίζουμε για τη Μονή του Κύκκου, το πιο γνωστό και πλουσιότερο μοναστήρι
της Κύπρου, με το χρυσοποίκιλτο τέμπλο, που
ιδρύθηκε το 1100. Επιστροφή το απόγευμα στη
Λεμεσό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Λεμεσός - (προαιρετικά Πάφος)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε εκδρομή στην Πάφο. Διασχίζοντας τους
αμπελώνες και πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, περνάμε από τον Πύργο των Ιπποτών στο
Κολόσσι και το αρχαίο θέατρο του Κουρείου.
Στο δρόμο μας η Πέτρα του Ρωμιού, όπου λέγεται ότι από τους αφρούς των κυμάτων αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Άφιξη στην Πάφο, περιήγηση. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα 5η μέρα: Λεμεσός - Αγία Νάπα / Λάρνακα επιστροφή στη Λεμεσό.
Αθήνα Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή
3η μέρα: Λευκωσία Πρόγευμα και εκδρομή στην Αγία Νάπα και τη Λάρνακα. Περνώντας από
στη «μοιρασμένη» Κυπριακή πρωτεύουσα, τη την Πύλα, το μοναδικό μικτό χωριό, φτάνουμε
Λευκωσία. Ακολουθώντας την πράσινη γραμμή στη Δερύνεια, το σημείο όπου δολοφονήθηκαν
φτάνουμε στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, το δύο Κύπριοι σε αντικατοχική διαδήλωση. Από
μνημείο των πεσόντων Ελλήνων από την Τουρ- το παρατηρητήριο θα δούμε τη «Νεκρή πόλη»
κική εισβολή. Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνή- της Αμμοχώστου. Στην Αγία Νάπα θα δούμε το
ματα κι έπειτα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τον υπέροχο Βενετσιάνικο Μοναστήρι. Συνεχίζουμε
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη. Ελεύθερος για την όμορφη Λάρνακα με την εκκλησία του
χρόνος στη Λευκωσία. Το απόγευμα επιστροφή Αγ. Λαζάρου και την παραλία με τις Φοινικούστη Λεμεσό. Ξεκούραση. Δείπνο. Μετά την Ανά- δες. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και καφέ.
σταση επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για την πα- Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για
τροπαράδοτη μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.
την πτήση της επιστροφής μας.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια
4 μέρες (29/4)

5 μέρες (28/4)

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Kapetanios Limassol 3*

€ 480

+€ 60

Παιδί
€ 335

Ajax 4*

€ 495

+€ 100

€ 385

St. Raphael 5* (θέα θάλασσα)

€ 555

+€ 140

€ 360

Kapetanios Limassol 3*

€ 520

+€ 80

€ 335

Ajax 4*

€ 550

+€ 130

€ 405

St. Raphael 5* (θέα θάλασσα)

€ 635

+€ 190

€ 375

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά Αθήνα - Λάρνακα - Αθήνα με Blue Air • Διαμονή 3 ή 4 νύχτες σε ξενοδοχείο
της επιλογής σας • Ημιδιατροφή και εορταστικά γεύματα • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων € 58 • Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων • Οτιδήποτε προαιρετικό
Σημείωση: 1) Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 2η μέρα. 2) Οι επισκέψιμοι χώροι που αναφέρονται
θα είναι ανοιχτοί. Υπάρχει περίπτωση, όμως, λόγω των ημερών κάποιος από αυτούς να μη λειτουργήσει εκτάκτως,
χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Μπάντεν Μπάντεν - Στρασβούργο Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και
αναχώρηση για το Στρασβούργο. Καθ’ οδόν
θα επισκεφθούμε το Μπάντεν Μπάντεν, ένα
από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας
της Ευρώπης. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο
Στρασβούργο.

4η μέρα: Στρασβούργο Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην
πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου, που
είναι χτισμένη στη δυτική όχθη του Ρήνου και
διασχίζεται από τον ποταμό Ιλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου
δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με
ύψος 142μ., που είναι ένας από τους 6 υψηλότερους στον κόσμο, με το αστρονομικό ρολόι
στο εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε στην
περιοχή με τα γραφικά στενά, που είναι γνωστή σαν «μικρή Γαλλία», με τα ξύλινα σπιτάκια,
τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα
μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κολμάρ - Έγκισεμ Πρωινό στο
ξενοδοχείο. Άμεση αναχώρηση για το Κολμάρ,
περιήγηση. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο
σημείο της παλαιάς πόλης, τη «Μικρή Βενετία». Επόμενος σταθμός μας το γραφικό χωριό
Έγκισεμ (Eguisheim), στη βορειο-ανατολική
5η μέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη
Γαλλία, που φημίζεται, μεταξύ άλλων, για τα
- Φρανκφούρτη Πρωινό στο ξενοδοχείο.
σπιτικά κρασιά των ντόπιων. Επιστροφή στο
Αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη όπου θα
ξενοδοχείο μας.
περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό
3η μέρα: Ρίκβιρ - Φράιμπουργκ Μετά το της κέντρο με τις όμορφες πλατείες και τις
πρωινό μας αναχωρούμε για το χωριό Ρίκβιρ. υπαίθριες αγορές, τις όμορφες εκκλησίες
Ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό κυρίως και τα κτίρια με την Μπαρόκ αρχιτεκτονική.
για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου Επόμενη επίσκεψη μας στην παλιά πόλη της
αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών Φρανκφούρτης με τον διάσημο καθεδρικό ναό.
που το περιβάλλουν. Συνεχίζουμε για το Φρά- Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης
για την πτήση επιστροφής μας.
ιμπουργκ. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ EARLY BOOKING ΕΩΣ 20/4
Διάρκεια

Ξενοδοχείο

Early Booking

2κλινο

1κλινο

5 μέρες

Hilton Strasbourg 4*

€ 495

€ 535

+€ 160

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με την
Lufthansa • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα • Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος
αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων € 150 • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/4, 28/4, 29/4, 30/4,
2/5, 3/5, 4/5

4, 5, 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4, 2/5, 4/5

7 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30/4, 11/5, 1/6, 10/6, 16/6

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΧΙΡΟΝΑ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ

ΜΑΔΡΙΤΗ
ΤΟΛΕΔΟ

ΓΥΡΟΣ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο
και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε
αμέσως ξενάγηση πεζή στο κέντρο. Θα περπατήσουμε την Ράμπλας, το διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας, στην κεντρική
αγορά τροφίμων και φρούτων, την La Boqueria, θα δούμε τη
Λυρική Σκηνή και θα καταλήξουμε στην πλατεία Ρεάλ, μια τυπική Ισπανική πλατεία με καμάρες, για καφέ ή φαγητό. Το απόγευμα προτείνουμε 5ωρη προαιρετική ξενάγηση σε δύο σημαντικά αξιοθέατα, έργα των δύο μεγαλύτερων αρχιτεκτόνων του
Μοντερνισμού, του Αντόνιο Γκαουντί και του Λουίς Ντομενέκ
Μουντανέρ, το Πάρκο Γκουέλ και το νοσοκομείο του Σαν Πάμπλο αντίστοιχα (μνημεία UNESCO). Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο
και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Σε συνεννόηση με τον συνεργάτη του γραφείου μας
στη Μαδρίτη μπορείτε να κάνετε μια πρώτη βόλτα γνωριμίας (Στάδιο «S. Bernabeu», σταθμός Atocha, Μνημείο Debod,
Πάρκο Ρετίρο κ.ά.).

1η μέρα: Αθήνα - Μάλαγα - Γρανάδα Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μάλαγα, πρωτεύουσα της Costa del Sol.
Πανοραμική ξενάγηση-περιήγηση με στάση στο εμπορικό κέντρο
και στο κάστρο Alcazaba. Αναχώρηση για Γρανάδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βαρκελώνη Η ξενάγησή μας αρχίζει από την κεντρική
πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza Catalunia, θα διασχίσουμε την
περίφημη λεωφόρο Paseo de Gracia με τα γνωστά σπίτια Casa
Batllo και Casa Mila του Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε από
κοντά την Sagrada Familia. Συνεχίζουμε με το Porto Olympico, την
Barceloneta, τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας του 1992, το «Ισπανικό Χωριό» και ολοκληρώνουμε με τη Γοτθική συνοικία.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Χιρόνα - Φιγκέρες Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του μεγάλου Καταλανού ζωγράφου Σαλβατόρ
Νταλί, την Φιγκέρες! Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2
ωρών φτάνουμε στο μουσείο-θέατρο του Νταλί. Το πιο επισκέψιμο
μουσείο στην Καταλονία και το τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία! Μετά
από έναν καφέ στο ιστορικό κέντρο της Φιγκέρες αναχώρηση για
την Χιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος Γοτθικού ναού στον κόσμο! Επίσης, θα
περπατήσουμε στο Εβραϊκό προάστιο.
4η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

2η μέρα: Μαδρίτη Πρωινό και ξενάγηση. Επίσκεψη στην
Πινακοθήκη Πράδο, όπου θα δείτε ένα μικρό μέρος της τεράστιας συλλογής της άνω των 10.000 έργων. Περιλαμβάνει αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια κ.λπ.
Περίπατος στα στενά δρομάκια της «καρδιάς» της Μαδρίτης.
Στο περίφημο Barrio de la letras, μία απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν
πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της
Ισπανίας. 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, με σπουδαία
ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της Μεσαιωνικής πόλης και
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό, ένα μοναδικό κτίσμα
μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών
στιλ, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο «Η Ταφή
του Κόμητα Οργκάθ». Στη συνέχεια επίσκεψη σε εργοστάσιο
διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado. Επιστροφή στη Μαδρίτη. Βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Μαδρίτη Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να
εκμεταλλευθείτε την ημέρα σας κάνοντας μια προαιρετική
εκδρομή στην Σεγκόβια, την πόλη της Βασίλισσας Ισαμπέλ,
παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης.
5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα Μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο και επιβιβαζόμαστε στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

2η μέρα: Γρανάδα Πρωινό και αναχώρηση για το λόφο της
Αλάμπρας. Στο διπλανό ύψωμα οι υπέροχοι κήποι Generalife,
όπου δεσπόζει το θερινό ανάκτορο των βασιλέων – Σουλτάνων. Για όσους επιθυμούν ακολουθεί βραδινή βόλτα στις σπηλιές Sacromonte και παρακολούθηση τσιγγάνικου φλαμένγκο
με ποτό. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Γρανάδα - Κόρδοβα - Σεβίλλη Μετά το πρωινό
αναχώρηση για την Κόρδοβα. Θα επισκεφθούμε το περίφημο
Τζαμί Mezquita, θα περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια της
πρώην Εβραϊκής συνοικίας. Άφιξη στη Σεβίλλη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σεβίλλη Πρωινή ξενάγηση στις πλατείες της Αμερικής
και της Ισπανίας, στα περίφημα Αλκαζάρ και Χιράλδα, στα στενά
σοκάκια της Σάντα Κρουθ. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σεβίλλη - Χερέθ ντε λα Φροντέρα - Καντίθ - Γιβραλτάρ - Αλγκεθίρας Μετά το πρωινό αναχώρηση για την
«καρδιά» της Ανδαλουσίας. Στάσεις στην Χερέθ, την Καντίθ, μία
από τις αρχαιότερες πόλεις της Ανδαλουσίας και στο Γιβραλτάρ,
όπου θα περάσουμε έλεγχο συνόρων και θα προσεγγίσουμε τον
Βράχο που από το 1704 ανήκει στη Μ. Βρετανία. Χρόνος για ψώνια
ή βόλτα. Διανυκτέρευση στο Αλγκεθίρας. Δείπνο.
6η μέρα: Αλγκεθίρας - Ρόντα - Μαρμπέγια - Μάλαγα Αναχωρούμε για τα «λευκά χωριά» και συγκεκριμένα την Ρόντα. Θα
δούμε τα κοσμοπολίτικα θέρετρα της Costa del Sol: Marbella,
Puerto Banus. Χρόνος για βόλτα, καφέ, αγορές. Αναχώρηση για
Μάλαγα. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μάλαγα - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

4 μέρες

€ 595

+€ 130

€ 535

Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

5 μέρες

€ 645

+€ 175

€ 585

30/4

7 μέρες

€ 695

+€ 180

€ 635

6 μέρες

€ 695

+€ 225

€ 635

11/5, 1, 10, 16/6

7 μέρες

€ 645

+€ 190

€ 585

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
Αθήνα - Βαρκελώνη - Αθήνα • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο
και ξενοδοχείο Βαρκελώνης • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό ξεναγό • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης) Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων € 130 • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
• Είσοδοι στα μουσεία (περίπου € 20 Ισπανικό Χωριό και Μουσείο
Νταλί) Σημείωση: Το 5ήμερο και 6ήμερο πρόγραμμα έχουν 1 και 2
επιπλέον ελεύθερες μέρες αντίστοιχα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες

€ 585

+€ 160

€ 525

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο
4 * • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο και ξενοδοχείο Μαδρίτης • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Αρχηγός/συνοδός •
Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης) Δεν περιλαμβάνονται: •
Φόροι αεροδρομίων € 130 • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
• Είσοδοι στα μουσεία

Παιδί

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
Αθήνα - Μάλαγα - Αθήνα με Swiss • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό καθημερινά & 6 δείπνα στα ξενοδοχεία • Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • Ξεναγήσεις-περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για
όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Ασφάλεια ταξιδιού
(αστικής ευθύνης) Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων €
145 • Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

5 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4, 30/4

107

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13/4, 11/5, 25/5,
1/6, 8/6, 15/6

8 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για τη Λισσαβώνα,
την Πορτογαλική πρωτεύουσα, χτισμένη στους επτά λόφους του ποταμού Tagus. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φατίμα - Κοΐμπρα

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο
και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
περιοχή Calella. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Λισσαβώνα Πρωινό και ξενάγηση στη φιλόξενη
πόλη, με τον έντονα Λατινικό χαρακτήρα. Από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες
και το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών. Θα επισκεφθούμε το
μνημείο των Ανακαλύψεων, καθώς και το χαρακτηριστικό
Πύργο του Μπελέμ (UNESCO). Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια της Μεσαιωνικής συνοικίας
Αλφάμα ως το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, για να απολαύσετε πανοραμική θέα της Λισσαβώνας. Το βράδυ σας
προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά Πορτογαλικά
τραγούδια fado.

2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο Μετά το
πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο. Πρώτη μας στάση στο Εθνικό
Δάσος Μπουσάκο. Επόμενη στάση στην πόλη των καναλιών, το
Αβέιρο. Συνεχίζουμε για το Πόρτο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ

3η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων. Το Παλάθιο Ρεάλ δεσπόζει στην
κορυφή ενός καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που
αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα, και το Εστορίλ, το
θέρετρο όλων των εποχών, με ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το πιο ακραίο
δυτικό σημείο της Ευρώπης, το Cabo da Roca. Επιστροφή
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
4η μέρα: Λισσαβώνα - (προαιρετικά Φατίμα - Όμπιτους - Ναζαρέ) Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο μεγάλο κέντρο του
Καθολικισμού, την Φάτιμα, το πανέμορφο Μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών, Όμπιτους, και το τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού, την Ναζαρέ. Το απόγευμα επιστρέφουμε
στη Λισσαβώνα, όπου μπορείτε να απολαύσετε τις αγορές
σας στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της πόλης.
5η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση επιστροφής.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για τη Λισσαβώνα. Άφιξη στη Λισσαβώνα και αναχώρηση
οδικώς για την Κοΐμπρα. Πρώτη μας στάση το μεγάλο κέντρο
του Καθολικισμού, η Φατίμα. Άφιξη στην Κοΐμπρα, περιήγηση,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πόρτο Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή Μεσαιωνική πόλη, στις όχθες του ποταμού Douro. Θα
γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα κι έπειτα θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες Μετά το πρωινό
αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου.
Μπράγκα, Γκιμαράες (πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας).
Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους - Λισσαβώνα Αναχώρηση το πρωί με προορισμό τη Λισσαβώνα. Στη
διαδρομή θα δούμε το ναό της Μπατάλια (UNESCO), το Ναζαρέ,
το Μεσαιωνικό Όμπιτους. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Λισσαβώνα Ξενάγηση στη γραφική και φιλόξενη
πόλη. Το βράδυ σάς προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά Πορτογαλικά τραγούδια fado. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο ντα Ρόκα - Πάρκο των Εθνών Πρωινό στο ξενοδοχείο
και αναχωρούμε για μια εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Καταλήγουμε στο Cabo da Roca, το πιο ακραίο δυτικό σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Επιστροφή στη Λισσαβώνα και
βόλτα στο Πάρκο των Εθνών. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα Μετάβαση στο αεροδρόμιο για
την πτήση επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5 μέρες

€ 695

+€ 195

€ 635

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* αστέρων • Πρωινό
μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο ξενοδοχείο εξωτερικού • Ξεναγήσεις/περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες •
Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης) Δεν περιλαμβάνονται: •
Φόροι αεροδρομίων € 195 • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
• Είσοδοι στα μουσεία

Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

8 μέρες

€ 885

+€ 285

€ 825

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* στη Λισσαβώνα και το Πόρτο
και 4* στην Κοΐμπρα • Πρωινό καθημερινά • Μεταφορές από/προς
αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού • Ξεναγήσεις/περιηγήσεις/
μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν όπως αναφέρει το
πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα/
χάρτες • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης) Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων € 195 • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Είσοδοι στα μουσεία

2η μέρα: Βαρκελώνη Η ξενάγησή μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza Catalunia. Paseo de
Gracia με τα ακριβά καταστήματα, σπίτια του Gaudi, Sagrada
Familia, Porto Olympico, Barceloneta, ιστορικό κέντρο, γοτθική
συνοικία. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Βαρκελώνη - (προαιρετικά Φιγκέρες - Μουσείο
Νταλί - Χιρόνα) Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά
ξεκινάμε για τη γενέτειρα του μεγάλου Καταλανού ζωγράφου
Σαλβαδόρ Νταλί, την Φιγκέρες. Επίσκεψη στο Μουσείο Νταλί
και καφές στο ιστορικό κέντρο κι έπειτα αναχώρηση για την
Χιρόνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Δείπνο.
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια Μετά το πρωινό αναχώρηση
για την πιο τυπική Μεσογειακή πόλη της Ισπανίας, τη Βαλένθια.
Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη Μετά το πρωινό θα κάνουμε μια
πανοραμική περιήγηση στη Βαλένθια. Αναχωρούμε και φθάνουμε
το απόγευμα στη Μαδρίτη. Τακτοποίηση, δείπνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μαδρίτη Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει
ένα μικρό μέρος του πλούτου της πλέον σημαντικής Πινακοθήκης στον κόσμο (Πράδο). Θα γνωρίσουμε την μποέμ συνοικία
Barrio de las Letras και θα ολοκληρώσουμε με τη Μαδρίτη των
Αψβούργων. Ελεύθερο απόγευμα, δείπνο στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο Μετά το πρωινό αναχώρηση για
το Τολέδο. Περιήγηση και επιστροφή στη Μαδρίτη. Ελεύθερο
απόγευμα για βόλτα και δείπνο στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

2κλινο

1κλινο

Παιδί

8 μέρες

€ 685

+€ 190

€ 625

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
Αθήνα - Βαρκελώνη και Μαδρίτη - Αθήνα με την Aegean • Διαμονή
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 1 δείπνο καθημερινά (7 συνολικά) • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/
ξενοδοχεία εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες
τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα • Ξεναγήσεις/περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός •
Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 130 • Ποτά - αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων και των βραδινών εκδηλώσεων
στα ξενοδοχεία • Ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Σημείωση:
Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και αντιστρόφως.

108 ΑΝΟΙΞΗ & ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
από

1669€

9 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7/4, 26/4, 7/5, 28/5, 15/6, 25/6

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ DC
ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/4, 16/4, 27/4 , 7/5, 21/5
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

Αβάνα - Βινιάλες - Βαραδέρο - Γκουαμά - Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ Σάντα Κλάρα - Καρδένας - Γκουαμά
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα Συγκέντρωση στο
αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Κούβας, την Αβάνα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

10 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

από

1819€

5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά (κρουαζιέρα
με μίνι ταχύπλοο) - Φάρμα Κροκοδείλων
- Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ Πρώτος σταθμός
της σημερινής μας διαδρομής είναι η περιοχή
Γκουαμά, απ’ όπου θα φύγουμε για κρουαζιέρα
στην Laguna del Tesoro. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το κέντρο εκτροφής κροκόδειλων.
Άφιξη στο Σιενφουέγκος και πανοραμική περιήγηση. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στο Τρινιδάδ.
(Ανάλογα με την αναχώρηση, η διανυκτέρευση
μπορεί να μεταφερθεί στο Σιενφουέγκος.)

2η μέρα: Αβάνα (ξενάγηση - βόλτα με τα
παλιά αυτοκίνητα του ’50) Η ξενάγησή μας
ξεκινά από το σύγχρονο κέντρο της πόλης, το
Βεδάδο. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο της
Havana Club, την Πλατεία Αγίου Φραγκίσκου,
την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των Όπλων
και την Πλατεία του Καθεδρικού, αφού ξεναγηθούμε στο Μουσείο της Πόλης. Ελεύθερος 6η μέρα: Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Καρδέχρόνος και το βράδυ μάς επιφυλάσσει μια νας - Βαραδέρο Πρωινή ξενάγηση στο Τριεντυπωσιακή βόλτα με τα Αμερικανικά αυτο- νιδάδ (UNESCO). Αναχωρούμε για την Σάντα
κίνητα του ‘50 και δείπνο με μουσική.
Κλάρα. Με την άφιξή μας θα πάμε στο μνημείο
3η μέρα: Αβάνα (Βινιάλες, Πινάρ ντελ Ρίο) Τρεν Μπλιντάδο και στο Μαυσωλείο του Τσε.
Πρωινή αναχώρηση για την επαρχία Πινάρ ντελ Συνεχίζουμε για το Cardenas και καταλήγουμε
Ρίο, την κατεξοχήν καπνοπαραγωγό περιοχή της στο τροπικό Βαραδέρο.
Κούβας. Η κοιλάδα Βινιάλες (UNESCO) θα σας
7η μέρα: Βαραδέρο Ελεύθερη μέρα στο Βαεντυπωσιάσει. Θα επισκεφθούμε ένα εργοστάσιο πούρων, το σπήλαιο του Ινδιάνου (βαρκά- ραδέρο. Προτείνουμε κρουαζιέρα με καταμαδα), θα γευματίσουμε και θα δούμε από κοντά ράν στο Κάιο Μπλάνκο.
τη γιγαντιαία βραχογραφία της Προϊστορίας. 8η μέρα: Βαραδέρο - Αβάνα - πτήση για
Επιστροφή στην Αβάνα και απόγευμα ελεύθερο. Αθήνα Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
4η μέρα: Αβάνα Ημέρα ελεύθερη στην υπέ- με ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ

10 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα - Τορόντο - Ουάσιγκτον
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/4, 16/4, 27/4, 7/5, 21/5
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
από

2399€

9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.

ροχη πόλη της Αβάνας.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Ξενοδοχείο

Αεροπορική

2κλινο

1κλινο

7/4
26/4
7/5
28/5
15/6
25/6

NH Capri 4*
Melia Cohiba 5*
Melia Cohiba 5*
Melia Cohiba 5*
Melia Cohiba 5*
Melia Cohiba 5*

Swiss
Air France
Swiss
KLM
Swiss
KLM

€ 1369
€ 1589
€ 1459
€ 1459
€ 1459
€ 1459

+€ 350
+€ 330
+€ 330
+€ 330
+€ 330
+€ 330

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό • Διαμονή 4 νύχτες στην
Αβάνα στο υπερπολυτελές Melia Cohiba 5* ή στο επιλεγμένο NH Capri 4*, 2 νύχτες στο στο Βαραδέρο σε ξενοδοχείο 5* All Inclusive και 1 νύχτα στο Τρινιδάδ σε ξενοδοχείο 4* (ανάλογα με την αναχώρηση, η διανυκτέρευση
ενδέχεται να γίνει στο Σιενφουέγκος) • Πρωινό καθημερινά και 7 γεύματα συνολικά • Βόλτα με τα παραδοσιακά
αυτοκίνητα του ΄50, δείπνο και ποτό σε τοπικό εστιατόριο • Ξεναγήσεις/μεταφορές/περιηγήσεις σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα, με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν • Είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα όπως αναγράφονται
στο πρόγραμμα • Έμπειρος Έλληνας αρχηγός/ξεναγός • Τοπικός ξεναγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας & Βίζα
Κούβας 656 • Κατά την έξοδο από την Κούβα πληρώνετε τοπικά φόρο εξόδου CUC 25

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ

12 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας - Grand Canyon - Λος Άντζελες - Disneyland Universal Studios - Hollywood - Σαν Ντιέγκο
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/4, 16/4, 27/4, 7/5, 21/5
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

7, 8, 9, 10 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη Πτήση, άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην «καρδιά» του Μανχάταν.
Ακολουθεί περίπατος με τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη.
2η μέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση) Σήμερα πραγματοποιείται η
πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις στα αξιοθέατα για τα οποία φημίζεται η πόλη. Θα δούμε: Λίνκολν Σέντερ, Σέντραλ Παρκ, Πανεπιστήμιο Columbia, Χάρλεμ, Apollo Theater, Ροκφέλερ Σέντερ, Τάιμς
Σκουέρ, Μπρόντγουεϊ κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση και κρουαζιέρα) Δεύτερο
μέρος ξενάγησης: Γκρίνουιτς Βίλατζ, Ιστ Βίλατζ, NYU, Σόχο, Μικρή
Ιταλία, Τσάινα Τάουν, Γουόλ Στριτ, «Σημείο μηδέν» με το νέο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου κ.λπ. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μέγαρο
των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με
την κρουαζιέρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου μπορείτε
να δείτε το ιστορικό Έλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Στάτεν Άιλαντ και τη μεγάλη γέφυρα Βεραζάνο. Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί. Για το βράδυ προτείνουμε να δείτε μία από τις πολλές
παραστάσεις μιούζικαλ στα φημισμένα θέατρα του Μπρόντγουεϊ.
4η μέρα: Νέα Υόρκη - Αστόρια - Μητροπολιτικό Μουσείο
(ξενάγηση) Επιβιβαζόμαστε στο μετρό και αναχωρούμε με τον
ξεναγό μας για την Ελληνική συνοικία της Νέας Υόρκης, την Αστόρια. Θα δούμε με συγκίνηση τις επιχειρήσεις με τις Ελληνικές πινακίδες, τους συνδέσμους των μεγάλων Ελληνικών αθλητικών συλλόγων, ενώ θα έχουμε χρόνο για έναν καφέ ή φαγητό στα μαγαζιά
της περιοχής. Και πάλι με μετρό συνεχίζουμε για το Metropolitan
Museum of Art, το τρίτο σε επισκεψιμότητα μουσείο στον κόσμο,
μετά το Λούβρο και το Βρετανικό Μουσείο. Εκεί θα ξεναγηθούμε
από επίσημο ξεναγό στα πιο σημαντικά εκθέματα. Υπόλοιπο ημέ-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 3/4, 16/4, 27/4, 28/4, 7/5, 21/5

ρας ελεύθερο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο πεζή ή με συγκοινωνία.
5η μέρα: Νέα Υόρκη - (προαιρετικά Woodbury Commons
Outlets) Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε επίσκεψη στο εκπτωτικό
χωριό Woodbury Commons, 1 ώρα περίπου έξω από τη Νέα
Υόρκη. Εκεί θα βρείτε 200 και πλέον ονόματα της μόδας σε πολύ
προσιτές τιμές, ενώ θα πάρετε και ένα VIP Coupons Book αξίας $
20, για επιπλέον προνόμια και εκπτώσεις.
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικά) Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα
Ουάσινγκτον DC, την πόλη που διάλεξαν να είναι η πρωτεύουσα
της Ομοσπονδίας και να εντυπωσιάζει με τη μεγαλόπρεπη και
ήρεμη δύναμή της, δίπλα στον ποταμό Πότομακ και τον παραπόταμό του Ανακόστια. Κυριότερα αξιοθέατα το Καπιτώλιο και
το Κογκρέσο, το National Mall, το DuPont Circle. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο το βράδυ.
7η-8η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα Περίπατος με τον ξεναγό μας
στη γέφυρα Μπρούκλιν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το μετρό και
μεταφορά το στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Αναχώρηση

Διάρκεια

2κλινο

2κλινο

Παιδί

28/4

7 μέρες

€ 1269

+€ 655

€ 1189

3/4

8 μέρες

€ 1089

+€ 790

€ 989

16/4

8 μέρες

€ 1219

+€ 790

€ 1119

28/4*

8 μέρες

€ 1349

+€ 790

€ 1269

7/5, 21/5

8 μέρες

€ 1409

+€ 815

€ 1319

16/4

9 μέρες

€ 1279

+€ 915

€ 1179

27/4*

9 μέρες

€ 1459

+€ 915

€ 1359

7/5, 21/5

9 μέρες

€ 1589

+€ 975

€ 1489

27/4

10 μέρες

€ 1589

+€ 1040

€ 1469

*Απευθείας πτήσεις
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
με Delta / Lufthansa / Swiss / Airfrance / Turkish / Alitalia • 5,
6, 7 ή 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείo 4* • Ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Κρουαζιέρα στο Άγαλμα
της Ελευθερίας (Ellis Island) • Εισιτήριο εισόδου και Ελληνόφωνη ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan • Περίπατος στη γέφυρα
του Μπρούκλιν • Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Μεταφορές
από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής • Ταξιδιωτικά έντυπα
• Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης-ΗΠΑ • 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s Δεν περιλαμβάνονται: •
Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια
€ 475 • Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά, τα οποία καταβάλλονται
υποχρεωτικά στον ξεναγό της εκδρομής $ 50 • Εισιτήρια συγκοινωνιών (μετρό κ.λπ.) κατά τις περιηγήσεις • 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.

Το 7ήμερο πρόγραμμα έχει 1 λιγότερη (ελεύθερη) μέρα
Το 9ήμερο και 10ήμερο πρόγραμμα έχουν 1 ή 2 επιπλέον
(ελεύθερες) μέρες αντίστοιχα.
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ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΑΚΡΙΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ
www.smileacadimos.gr

από

από

890€

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

10 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Πεκίνο - Χαντσόου - Σουτσόου - Σαγκάη

690€

ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ
ΓΑΓΓΗΣ - ΚΑΤΖΟΥΡΑΧΟ

8 & 11 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Τζαϊπούρ Αμπέρ - Φατεχπούρ Σικρί - Άγκρα - Ταζ Μαχάλ - Κόκκινο
Φρούριο - Tζανσί - ‘Oρτσα - Kαζουράχο - Βαρανάσι - Σαρνάθ - Δελχί

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4, 29/4, 27/5, 3/6, 17/6, 8/7
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* & 5* ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
από

από

990€

ΠΕΡΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

8 & 11 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Σιράζ - Γιαζντ - Ναΐν - Ισφαχάν - Κασάν - Τεχεράνη - Ταμπρίζ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* & 5* ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1290€

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΙΕΤΝΑΜ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ

11 & 14 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Ανόι - Χα Λόνγκ - Ταμ Κοκ - Ντανάνγκ - Χόι Αν - Χουέ - Σαϊγκόν Σπήλαια Κου Τσι - Κάι Μπε - Βιν Λονγκ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/4
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* & 5* ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από

από

1195€

2090€

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ - ΠΟΥΕΜΠΛΑ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ

Πόλη του Μεξικού - Παναγία Γουαδελούπης - Πυραμίδες Τεοτιχουακάν
Τάξκο - Κουερνβάκα - Χολούλα - Πουέμπλα - Ακαπούλκο

Ρίο Ντε Τζανέιρο - Καταρράκτες Ιγκουασού Μπουένος Άιρες - Δέλτα του Τίγκρε

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/4, 29/4
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/4, 27/5, 16/6, 7/7, 19/7, 3/8, 12/8, 22/9, 6/10, 18/10, 7/11
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* & 5*

10 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

12, 13 & 14 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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Ταξίδι στο «όγδοο θαύμα του κόσμου»

ΝΤΟΥΜΠΑΪ

7 ΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Άμπου Ντάμπι - «Σαφάρι» με τζιπ 4x4 στην έρημο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/4

Αφεθείτε στην απόλαυση της χλιδής, θαυμάστε τα μεγάλα αρχιτεκτονικά «θαύματα» που αποτελούν ορόσημα του Ντουμπάι διεθνώς και καταγράψτε στη μνήμη -και την κάμερά σας- εικόνες και εμπειρίες από
την πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη στη Γη. Αν και τείνει στην υπερβολή, θα σας γοητεύσει, θα σας
«μεθύσει» με την υλική αφθονία, την εντυπωσιακή όψη και τη μεταχείριση VIP που σας επιφυλάσσει…
1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι Πτήση για
Ντουμπάι.
2η μέρα: Ντουμπάι (ξενάγηση) Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για λίγη ξεκούραση. Αναχωρούμε για να γνωρίσουμε
το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι: Λαογραφικό
Μουσείο, Μπαστακία, παζάρια του Χρυσού
και των Μπαχαρικών με το τοπικό ταξί του
Creek, την Abra. Συνεχίζουμε την ξενάγησή
μας με την περιοχή της Τζουμέιρα και τη μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο
του Σεΐχη Ζάιεντ, με τους 250 ουρανοξύστες,
κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα και
στο ξενοδοχείο Burj al Arab για φωτογραφίες. Ακολουθεί επίσκεψη στο Palm Island,
το νησί-φοίνικα. Περιήγηση στο downtown,
πέρασμα από το παλάτι του Σεΐχη και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο Dubai
Mall προαιρετικά όσοι το επιθυμούν θα επισκεφθούν το Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο
στον κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Ντουμπάι (προαιρετική μεταφορά στην Ανάσταση - Global Village)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Το απόγευμα
προαιρετικά θα μεταφερθούμε στον ιερό ναό
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Πατριαρχείου Αντιοχείας, στην περιοχή Τζαμπέλ Αλί, για
τη λειτουργία της Ανάστασης. Επιστρέφοντας
επισκεπτόμαστε το Global Village, με περίπτερα από όλες τις χώρες του κόσμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ντουμπάι - «Σαφάρι» 4x4
Πρωινό και νωρίς το απόγευμα με τζιπ 4x4
θα ξεκινήσουμε για μια περιπέτεια μέσα στην
έρημο, με παιχνίδια στους αμμόλοφους και
παραδοσιακό τσάι στις Βεδουίνικες τέντες.
Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια
μικρή βόλτα με καμήλες! Το δείπνο απόψε είναι barbeque κάτω από τον ουρανό της ερήμου, συνοδεία παραδοσιακών χορών. Αργά
το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο ξεκινάμε για να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα

των Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι.
Κάνουμε στάση στο περίφημο τζαμί του
Σεΐχη Ζάιεντ, σταματάμε για φωτογραφίες
στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο Emirates
Palace και περνάμε από το παλάτι του
Σεΐχη. Ας σημειώσουμε ότι το τζαμί είναι
αρκετά μεγάλο ώστε να φιλοξενήσει 40.000
προσκυνητές, 9.000 εκ των οποίων στην
κεντρική αίθουσα προσευχής, ενώ έχει
κατακτήσει το ρεκόρ του μεγαλύτερου χαλιού στον κόσμο, έκτασης 5.627 τ. μέτρων,
αποτελούμενο από 2.268.000.000 κόμπους!
Γεύμα σε επιλεγμένο πολυτελές εστιατόριο

και επιστροφή στο ξενοδοχείο νωρίς το
απόγευμα.
6η μέρα: Ντουμπάι Πρωινό και ημέρα
ελεύθερη. Ευκαιρία για τους τολμηρούς να
κάνουν μια βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο, ελικόπτερο ή και υδροπλάνο. Όλη η πόλη
από ψηλά! Χαλαρώστε στο μοναδικό Wild
Wadi, το υδάτινο πάρκο, ή κολυμπήστε με
τα δελφίνια και φυσικά κάντε θαλάσσιο σκι
ή καταδύσεις. Μία ακόμη όμορφη πρόταση
είναι να επισκεφθείτε τους πανέμορφους
κήπους με τα λουλούδια στο Miracle Garden.
7η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα Πρωινό και
αναχώρηση για το αεροδρόμιο και επιστροφή στην Αθήνα.
ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)
ΝΤΟΥΜΠΑΪ: HILTON GARDEN INN DUBAI
MALL OF THE EMIRATES 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Διάρκεια

Early Booking

2κλινο

1κλινο

8 μέρες

€ 755

€ 855

+€ 130

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Gulf Air • Διαμονή στο Hilton Garden
Inn Mall of the Emirates 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού • Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι • Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι •
«Σαφάρι» 4x4 - Βεδουίνικο πάρτι • Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Ασφάλεια αστικής & επαγγελματικής
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα • Φόροι αεροδρομίων, φιλοδωρήματα € 320
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Εξωτικά ατομικά και γαμήλια ταξίδια
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΠΟΥΝΤΑ
ΚΑΝΑ,

8 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις από 1/3 - 31/10

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ

LE MAURICIA 4*

9 ημέρες / 7 νύχτες
Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα έως 31/10
ΠΛΗΡΕΣ πακέτο All Inclusive!

από €855

SHANDRANI RESORT & SPA 5*
από €975

SIRENIS PUNTA CANA AQUALAND & CASINO 5*

TROU AUX BICHES RESORT & SPA 5*

από €1495 με όλους τους φόρους!

σε Junior Suite από €1175

GRAND PALLADIUM BAVARO RESORT & SPA 5*
από €1710 με όλους τους φόρους!

Τιμές Early Booking έως και 30 ημέρες πριν

ΡΙΒΙΕΡΑ
ΜΑΓΙΑ,

ΚΑΝΚΟΥΝ,
ΜΕΞΙΚΟ

9 ημέρες / 7 νύχτες
Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα έως 31/10
ΠΛΗΡΕΣ All Inclusive!

ΜΕΞΙΚΟ

9 ημέρες / 7 νύχτες
Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα έως 31/10
ΠΛΗΡΕΣ πακέτο All Inclusive!

RIU CARIBE 5*

από €1610 με όλους τους φόρους!

RIU LUPITA 5*

RIU PALACE PENINSULA 5*

από €1505 με όλους τους φόρους!

σε Junior Suite std balcony
από €1885 σε J.Suite με όλους τους φόρους!

GRAND SIRENIS RESORT & SPA 5*

από €1625 σε J.Suite με όλους τους φόρους!

ΠΟΥΚΕΤ,

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

8 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις από 1/3 - 31/10

8 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις από 1/3 - 31/10

CHALETS COTE MER 3*

DEEVANA PATONG RESORT 3*

από €1302

CENTARA VILLAS PHUKET 4*

από €1333

LE MERIDIEN BEACH RESORT 5*

από €1688

CORAL STRAND 4*

από €853

LE MERIDIEN FISHERMAN’S COVE 5*

από €1044
από €1147

ΣΑΜΟΥΙ,

ΜΠΑΛΙ,

8 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις από 1/3 - 31/10

8 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις από 1/3 - 31/10

CENTRA COCONUT BEACH 4*

CENTRA TAUM SEMINYAK 4*

CENTARA GRAND BEACH RESORT 5*

MELIA BALI 5*

MUANG SAMUI RESORT 5*

ANANTARA ULUWATU 5*

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

από €707

από €752

από €991

από €952

από €1092

σε Ocean View Suite από €1417

ΜΑΛΔΙΒΕΣ
8 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις από 1/3 - 31/10

HOLIDAY ISLAND 4*

με ημιδιατροφή από €1334

VELASSARU MALDIVES 5*

σε Deluxe Bungalow πό €1847

PARADISE ISLAND 5*

σε Water Villa από €1860
Σε όλους τους προορισμούς της Ασίας και του Ινδικού Ωκεανού έχετε τη δυνατότητα για επέκταση του ταξιδιού σας σε Ντουμπάι, Σιγκαπούρη, Μπανγκόκ ή
Ουμπούντ με διαμονή ή και περισσότερες νύχτες με πρωινό, σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Άνοιξη-Καλοκαίρι

3ΗΜΕΡΗ από €276

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Μύκονος - Σαντορίνη - Ανάσταση στην Πάτμο
Δώρο εκδρομή στο Κουσάντασι (Έφεσος)

3ΗΜΕΡΗ από €295

«ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Με το κρουαζιερόπλοιο «Celestyal Olympia»
3 διανυκτερεύσεις σε καμπίνα της επιλογής σας

Πειραιάς → Μύκονος → Κουσάντασι → Πάτμος → Ηράκλειο (Κρήτη)
→ Σαντορίνη → Πειραιάς

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 29/4
Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Πειραιάς

-

11:00

1

Μύκονος

18:00

23:00

2

Κουσάντασι

07:00

13:00

2

Πάτμος

16:00

02:00*

3

Σαντορίνη

10:00

21:00

4

Πειραιάς

06:00

-

Περιλαμβάνονται: • Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας • Πλήρης διατροφή καθημερινά στο
κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) • Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας •
Ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης • Λιμενικά & λοιπά έξοδα
Δεν περιλαμβάνονται: • Η κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών • Η χρέωση παροχής υπηρεσιών
κρουαζιεροπλοίου • Προαιρετικές εκδρομές • Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης (Spa) • Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Γενικές σημειώσεις: • Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 30% προκαταβολή 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 απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα
νέου τύπου με Λατινικούς χαρακτήρες.
Χρέωση παροχής υπηρεσιών: • Ενήλικες: € 8,5 το άτομο/την ημέρα • Παιδιά & νέοι 4-14 ετών:
50% • Παιδιά έως 4 ετών: Δωρεάν • Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο.

Με το κρουαζιερόπλοιο «Celestyal Olympia»
3 διανυκτερεύσεις σε καμπίνα της επιλογής σας
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΕΙΣ: Απρίλιος 1, 8, 15, 22, Μάιος 6, 13, 20, 27
Ιούνιος 3, 10, 17, 24/6

4ΗΜΕΡΗ από €412

«ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Πειραιάς → Μύκονος → Κουσάντασι → Πάτμος → Ρόδος →
Ηράκλειο (Κρήτη) → Σαντορίνη → Πειραιάς
Με το κρουαζιερόπλοιο «Celestyal Olympia»
4 διανυκτερεύσεις σε καμπίνα της επιλογής σας
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΕΙΣ: Απρίλιος 4, 11, 18, 25, Μάιος: 2, 9, 16, 23, 30

7ΗΜΕΡΗ από €799

«ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Λαύριο → Κωνσταντινούπολη → Κουσάντασι → Σαντορίνη →
Αγ. Νικόλαος → Ρόδος → Σύμη → Χίος → Μύκονος → Λαύριο
Με το κρουαζιερόπλοιο «Celestyal Crystal»
7 διανυκτερεύσεις σε καμπίνα της επιλογής σας
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΕΙΣ: Μάιος: 6, 13, 20
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Κρουζιέρες στην Ευρώπη με αναχώρηση από Πειραιά!
Για την άνοιξη και το καλοκαίρι σας προτείνουμε κρουαζιέρες,
σε όλη τη Μεσόγειο με αναχωρήσεις από Πειραιά. Κλείστε έγκαιρα
και επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές!
από

599€

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ
ΡΑΨΩΔΙΑ

από

828€

Πειραιάς → Κέρκυρα → Κότορ (Μαυροβούνιο) →
Βενετία → Μπάρι → Κατάκολο → Σαντορίνη → Πειραιάς

Πειραιάς → Σαντορίνη → Κουσάντασι → Βαλέτα
(Μάλτα) → Μεσίνα (Σικελία) → Νάπολη → Τσιβιταβέκεια (Ρώμη)

με το κρουαζιερόπλοιο MSC Orchestra
8 μέρες / 7 νύχτες

με το κρουαζιερόπλοιο Royal Princess
8 μέρες / 7 νύχτες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Κάθε Πέμπτη
από

1089€

ΕΛΛΑΔΑ και ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 11/6, 30/7, 17/9
από

1847€

Πειραιάς → Κουσάντασι → Σαντορίνη → Ναύπλιο
Γύθειο → Κέρκυρα → Ντουμπρόβνικ → Ανκόνα →
Βενετία

με το κρουαζιερόπλοιο Azamara Journey
11 μέρες / 10 νύχτες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 12/5
από

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
από ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/6
από

739€

Πειραιάς → Σμύρνη → Ρόδος → Βαλέτα (Μάλτα) →
Μεσίνα (Σικελία) → Νάπολη → Τσιβιταβέκια (Ρώμη) →
Λιβόρνο → Μασσαλία → Βαρκελώνη

με το ΝΕΟ κρουαζιερόπλοιο Carnival Vista
10 μέρες / 9 νύχτες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 24/5, 21/6, 19/7
από

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και ΑΙΓΑΙΟ Ι
Πειραιάς → Σαντορίνη → Κουσάντασι → Βαλέτα (Μάλτα) →
Μεσίνα (Σικελία) → Νάπολη → Τσιβιταβέκεια (Ρώμη) →
Λιβόρνο → Μόντε Κάρλο → Τουλόν → Γιβραλτάρ →
Βαλένθια → Βαρκελώνη
με το κρουαζιερόπλοιο Royal Princess
15 μέρες / 14 νύχτες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 11/6, 30/7

...αλλά και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
από ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Βαρκελώνη → Μασσαλία → Λιβόρνο → Τσιβιταβέκια (Ρώμη) → Νάπολη → Ηράκλειο → Ρόδος →
Σμύρνη → Πειραιάς

με το ΝΕΟ κρουαζιερόπλοιο Carnival Vista
10 μέρες / 9 νύχτες

1546€

ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
Πειραιάς → Μύκονος → Πάρος → Σαντορίνη →
Χανιά → Κατάκολο → Κότορ (Μαυροβούνιο) →
Ντουμπρόβνικ → Βενετία

με το κρουαζιερόπλοιο Riviera-Oceania Cruises
10 μέρες / 9 νύχτες

710€

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και ΑΙΓΑΙΟ ΙΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/5, 11/6, 9/7, 3/9
από

4499€

ΟΔΥΣΣΕΙΑ του ΑΙΓΑΙΟΥ
Πειραιάς → Άγιος Νικόλαος → Μαρμαρίδα → Κουσάντασι →
Πάτμος → Μύκονος → Τένεδος → Κων/πολη → Λήμνος →
Τσεσμέ → Μπόντρουμ → Σαντορίνη → Σπέτσες → Πειραιάς
με το κρουαζιερόπλοιο Odyssey Seabourn
15 μέρες / 14 νύχτες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 28/5, 25/6, 23/7, 20/8

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΚΥΡΏΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΆΘΕ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ.
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Club Senior 50+
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΧΡΥΣΗ ΗΛΙΚΙΑ»

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ!
από

740€

ΜΑΔΡΙΤΗ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ

Σεβιλλη - Φάρο - Ολιχάο - Κάντιζ - Μάλαγα Χέρες Ντε Λα Φροντέρα - Γρανάδα - Κόρδοβα Μαδρίτη - Τολέδο
8 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/4, 27/5
από

650€

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

790€

από

ΓΑΛΛΟΪΣΠΑΝΙΚΗ
ΡΙΒΙΕΡΑ

7 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/5

740€

ΜΑΔΡΙΤΗ
ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ
Μπιλμπάο - Σαν Σεμπαστιαν - Μπιαριτζ Μπουργος - Εσκοριαλ - Σεγκόβια - Τολέδο

8 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 8/4, 15/4, 20/5, 27/5

780€

από

550€

Λισσαβονα - Πορτο - Σαντιαγο Ντε Κομποστελλα - Κοϊμπρα - Φατιμα - Σιντρα - Καμπο
Ντα Ροκα - Κασκαϊς - Εστοριλ - Φαρο - Ολιχαο

Μαδριτη - Βαλενθια - Βαρκελωνη - Σαραγοσα Μαδριτη - Τολεδο

από

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

από

8 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ & 4 ΓΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/5
από

780€

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΑΔΡΙΤΗ

ΙΣΡΑΗΛ
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
Βηθλεέμ - Ιεροσόλυμα
5 & 6 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12/4, 15/5

από

620€

ΣΜΥΡΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Εφεσος - Κουσαντασι - Κιρκιντζε - Περγαμος Αϊβαλι - Τσανακαλε -Τροια - Κωνσταντινουπολη
- Πριγκηπονησα
7 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ & 3 ΓΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/5
από

550€

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Βαρκελώνη - Καρκασόν - Τουλούζη - Μπορντό - Λιμοζ - Λυών - Αβινιόν - Εξ Εν Προβανς
- Μασσαλία

Σαλαμανκα - Πορτο - Κοιμπρα - Φατιμα Λισσαβονα - Σιντρα - Καμπο Ντα Ροκα - Κασκαϊς - Εστοριλ - Καθερες - Μαδριτη - Τολεδο

Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε Ικόνιο - Αφιόν

8 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ & 2 ΓΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/4

8 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 13/4, 25/5

5 & 8 ΜΕΡΕΣ • ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4, 8/4, 15/4, 16/5, 20/5, 27/5

Λουτρόπολη Eforie Nord
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΗ BLUE AIR

Φέτος το πρόγραμμα μας πραγματοποιείται με απευθείας μετάβασηεπιστροφή στο αεροδρόμιο της Κωστάντζα, αποφεύγοντας έτσι τη
διαδρομή μέσω Βουκουρεστίου με πούλμαν.
Φυσιοθεραπείες :
Προφύλαξη απο το γήρας και αντιγήρανση (ANA ASLAN)
Αρθρίτιδες και ρευματισμοί
Μασάζ και αισθητική προσώπου και σώματος
Ζητήστε πρόγραμμα και ανταγωνιστικές τιμές στο γραφείο μας .
ΑΝΑΛΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΣ ΕΝΤΥΠΟ!

Αναχωρήσεις μεμονωμένων κάθε Τρίτη από 07 Ιουνίου και με γκρουπ από 23 Αυγούστου.

Όροι Συμμετοχής

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

και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι Ταξιδιώτες
ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν
την αναχώρηση με τις τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που
ενέγραψαν στο ταξίδι. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων
ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή
τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τους
τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του
νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-17:00).
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική
συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες
παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή
η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα
επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την
επανασύνδεση. Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει
ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.
Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση.
Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις
ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να βεβαιώνει ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι,
terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η μετακίνησή του. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή οικιοθελούς διακοπής του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού,
εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας αλλά
με δικά του έξοδα (άλλο εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν
παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι μεταφορείς,
ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη
να ασφαλιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαιολογητικά που παρασχεθούν. Αν ο Ταξιδιώτης αδυνατεί
να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την
κράτησή του σε άλλο δικό του άτομο, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο
έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του
ταξιδιού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ιδιαίτερα στην περίπτωση
των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά
μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή
επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική
ακύρωση της κράτησης θα γίνει σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.
6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους πιθανόν να µην
πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα, λόγω αργιών και µη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς
χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/
εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζονται οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας
μίνιμουμ αριθμός συμμετοχής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και είναι στην απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή άλλες
εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και καθορίζεται από τους
τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες
με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων,
η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο
κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι
ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα
δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως
τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o
διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία
μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης
άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο μας, το
ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της
κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η
εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα
στη χώρα υποδοχής.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας από
τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που κλείνονται είναι απλά
(standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό
με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων
ξενοδοχείων κατασκευάζονται για δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα
δωμάτια είναι ουσιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 της ημέρας αναχώρησης.
Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει
τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση
καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση
και να διαθέσει σε άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων
κρατήσεων (οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής. Στα ταξίδια
της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με πούλμαν οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας
ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την
ώρα της αναχώρησης από το ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως

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

