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ΚΕΡΚΥΡΑ
1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΈΡΚΥΡΑ - ΙΈΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΣΣΩΠΙΤΡΑΣ 
- ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - CASA PARLANTE
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 07:00 
για την Κέρκυρα. Στην   Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο πλοίο 
και αναχώρηση για το νησί των Φαιάκων.Θα επισκεφτούμε 
το μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου Κασσωπίτρας 
που  είναι αναμφισβήτητα ένα από τα ωραιότερα και 
σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού. Από τα 
σημαντικότερα κειμήλια της μονής,  η θαυματουργή 
εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Κασσωπίτρας, άλλες 
ιερές εικόνες και αναρίθμητα Ιερά Λείψανα, τα οποία 
φυλάσσονται στο ναό και ο τάφος και το κελί του Οσίου 
γέροντος Γενναδίου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο γραφικό 
και κοσμοπολίτικο Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική 
θέα προς το ξακουστό Ποντικονήσι. Μπορείτε να κατεβείτε 
από το μονοπάτι που υπάρχει για να επισκεφθείτε τη 
Βλαχέρνα και καιρού επιτρέποντος να μεταβείτε με 
βαρκάκια που πραγματοποιούν πολλά και τακτικά 
δρομολόγια στο Ποντικονήσι με τη μονή Παντοκράτορα. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φωτογραφίες .Μετάβαση 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μαζί με 
τον σύνοδο μας θα κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία μτ 
την πόλη και προαιρετικά σας προτείνουμε μία επίσκεψη 
σ το βραβευμένο και μοναδικό στο είδος του μουσείο 
Casa Parlante, ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα το οποίο 
ζωντανεύει και διηγείται την ιστορία του. Στο μοναδικό 
αρχιτεκτονικό σκηνικό ενός νεοκλασικού κτιρίου στην 
ιστορική Παλιά Πόλη της Κέρκυρας αναπαριστάται η 
καθημερινότητα των ευγενών του νησιού σε όλες τις 
εκφάνσεις της. Οι παραδόσεις του νησιού ξεδιπλώνονται 
μπροστά σας ξυπνώντας όλες τις αισθήσεις σας, μέσα 
από μία αυθεντική εμπειρία από εικόνες, ήχους και 
μυρωδιές. Το σπίτι θα ζωντανέψει μπροστά στα μάτια 
σας. Οι κινούμενες ανθρώπινες φιγούρες ρομποτικής 
τεχνολογίας, αλλά και η πιστή διακόσμηση και επίπλωση 
θα σας προσφέρει την πραγματική εικόνα της Κέρκυρας 
μιας άλλης εποχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

2Η ΗΜΈΡΑ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ-ΓΈΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ- ΑΧΙΛΛΈΙΟ-ΜΠΈΝΙΤΣΈΣ
Πρωινό και μετάβαση στο κέντρο ,όπου θα ξεναγηθούμε 
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, ξεκινώντας από 
την εκκλησία του πολιούχου της πόλης Άγιου Σπυρίδωνα 
και θα περπατήσουμε προς τη μεγαλύτερη πλατεία των 
Βαλκανίων Σπιανάδα, την πλατεία Λιστόν και το παλιό 
Φρούριο, που είναι Βυζαντινής κατασκευής του 8ου μ.χ 
αιώνα και περιέκλειε ολόκληρη σχεδόν την τότε μικρή 
μεσαιωνική πόλη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας 
, θα μάθουμε πως οι Ενετοί ενίσχυσαν την άμυνα του 
φρουρίου, το άνοιγμα της Κόντρα Φόσσα, τα κτίσματα 
μέσα στο φρούριο και οι προμαχώνες, η φυλακή των 
Ενετών που επεκτάθηκε από τους Εγγλέζους, τι κτίρια 
υπήρχαν μέσα και σε τι χρησιμοποιείται σήμερα το Παλαιό 
φρούριο. Συνεχίζουμε για το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ \ 
υπέροχο κήπο με πολλά αγάλματα αρχαϊκού τύπου. Το πιο 
γνωστό άγαλμα είναι ο Θνήσκων Αχιλλέας του Herter που 
παρουσιάζει τον Αχιλλέα να σφαδάζει και να προσπαθεί 
να αφαιρέσει το βέλος μετά το χτύπημα που δέχτηκε στη 
φτέρνα. Το άγαλμα φτιάχτηκε το 1884.Εκτός από τον 
Θνήσκοντα Αχιλλέα εντύπωση προκαλεί το ορειχάλκινο 
άγαλμα που στέκεται στον κήπο και φέρει τον τίτλο, ο 
«Νικών Αχχιλεύς». Έχει ύψος περίπου 8 μέτρα και είναι 
εξαιρετικά μεγαλοπρεπές και επιβλητικό. Στη συνέχεια  
θα απολαύσουμε την βόλτα μας στις πολυτραγουδισμένες  
και κοσμοπολίτικες  Μπενίτσες .Όσοι θέλουν μπορούν  να 
κολυμπήσουν στα πεντακάθαρα και κρυστάλλινα νερά 
τους ή να απολαύσουν το ουζάκι τους σε μια από τις 
πολλές ταβέρνες της περιοχής .Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΈΣ 
(ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΗ)
Πρωινό και για σήμερα σας προτείνουμε μία ημερήσια 
κρουαζιέρα στον παράδεισο του Ιονίου! Σε ένα από τα 
ομορφότερα νησιά  του κόσμου, τους Παξούς Εδώ θα
έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας να περιηγηθείτε 

στα στενά σοκάκια του νησιού, να απολαύσετε τον καφέ 
σας με θέα το νησάκι του Αγίου Νικόλαου, τις απέναντι 
ακτές της Ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και τα νερά 
του ρομαντικού καναλιού. Μετά από την γνωριμία σας 
με το νησί των Παξών η όποια θα σας μείνει αξέχαστη 
η κρουαζιέρα μας συνεχίζει στον επόμενο προορισμό 
που είναι η απόκρημνη με κατακόρυφους γκρεμούς 
και θαλάσσιες σπηλιές (ΜΠΛΕ ΣΠΗΛΙΕΣ).Το καράβι 
εισέρχεται επιβλητικά και εντυπωσιακά μέσα στη σπηλιά 
όπου η εναλλαγή των νερών από μπλε ανοιχτό στο βαθύ 
τουρκουάζ και σμαραγδί θα σας εντυπωσιάσει. Μετά από 
αυτή την μοναδική εμπειρία και ομορφιά που θα σας μείνει 
χαραγμένη στην μνήμη. ο επόμενος προορισμός θα είναι 
το μαγευτικό νησί των Αντίπαξων με τις εξωτικές παραλίες 
που συγκρίνονται με εκείνες της Καραϊβικής. Θα φτάσουμε 
στην παράλια των Αντίπαξων όπου θα έχετε χρόνο για να 
κολυμπήσετε στις ασπρόχρυσες αμμώδεις παράλιες με τα 
κρυστάλλινα νερά .Μετά από την απόλυτη ευχαρίστηση 
των μαγευτικών νερών στην παραλία των Αντίπαξων 
,η κρουαζιέρα μας επιστρέφει στην Κέρκυρα. Κατά τη 
διάρκεια του ταξιδίου μπορείτε να απολαύσετε ανέμελα 
την ηλιοθεραπεία σας πίνοντας έναν καφέ, να φάτε, ή 
να δροσιστείτε με ένα αναψυκτικό το όποιο μπορείτε 
να βρείτε στο πλοίο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.
4H HMEPA ΚΈΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ -WINE&OILT-
ASTING ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΘΈΟΤΟΚΗ-ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αμέσως θα αναχωρήσουμε για την περίφημη 
Παλαιοκαστρίτσα, την πιο διάσημη ίσως περιοχή του 
νησιού, όπου σύμφωνα με κάποιους μελετητές ταυτίζεται 
με την ομηρική πόλη των Φαιάκων. Θα επισκεφθούμε 
το επιβλητικό μοναστήρι της Θεοτόκου πάνω στην 
κορυφή του ομώνυμου λόφου. Μεγάλη εντύπωση θα 
μας προκαλέσουν οι αγιογραφίες και οι εικόνες καθώς 
και τα οστά μιας γιγαντιαίας  φάλαινας, που φυλάσσονται 
στο μουσείο του μοναστηριού.. Χρόνος ελεύθερος  για 
βαρκάδα στις μαγευτικές σπηλιές  και τους κόλπους της 
Παλαιοκαστρίτσας, Στη συνέχεια επίσκεψη στο Κτήμα 
Θεοτόκη. Το Κτήμα Θεοτόκη, εκτάσεως 1200 στρεμμάτων, 
βρίσκεται στην πανέμορφη τοποθεσία Λιβάδι του Ρόπα στην 
Κέρκυρα και ο αμπελώνας του είναι περιτριγυρισμένος 
από δάση με πεύκα και αρχαίους ελαιώνες. Η οικογένεια 
Θεοτόκη είναι μία από τις πιο παλιές οικογένειες στην 
Ελλάδα και το κτήμα Θεοτόκη  ανήκει στην οικογένεια για 
πολλές γενιές. Ο Ιωάννης Θεοτόκης, πατέρας του τωρινού 
ιδιοκτήτη Γεωργίου Θεοτόκη, σπούδασε στο γνωστό Uni-
versitätfürBodenkultur στη Βιέννη και είχε δεθεί πάρα 
πολύ με τη γη και τις καλλιέργειες. Μετά τον θάνατο 
του αδελφού του, ο Ιωάννης αφιέρωσε τη ζωή του στην 
πολιτική, εκλέχθηκε και διετέλεσε τρεις φορές υπουργός 
γεωργίας και το 1950 έγινε Πρωθυπουργός της Ελλάδος. 
Θα περιηγηθούμε στις εγκαταστάσεις και το κελάρι του 
οινοποιείου με λεπτομερή περιγραφή της παραγωγής 
κρασιού και ελαιολάδου. Η περιοδεία ολοκληρώνεται 
με μια γεύση από τα κρασιά και το λάδι της εταιρείας ( 
τιμή 5€ / άτομο ). Μετάβαση στο λιμάνι όπου μετά τις 
απαραίτητες στάσεις άφιξη στην Θεσσαλονίκη

3 HMEPEΣ (26-28.10) | 4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

3

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Hellinis - Κανόνι 3* Πρωινό 109 89 45

Sunset - Kέρκυρα ( πόλη ) 3* Πρωινό 125 109 55

Hellinis - Κανόνι 3* Hμιδιατροφή 129 109 55

City Marina - Κέρκυρα ( πόλη) 3* Πρωινό 135 109 62

Magna Graecia ( Δασιά ) 4* Hμιδιατροφή 139 109 70

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Hellinis - Κανόνι 3* Πρωινό 145 125 65

Sunset - Kέρκυρα ( πόλη ) 3* Πρωινό 160 125 82

Hellinis - Κανόνι 3* Hμιδιατροφή 169 125 85

City Marina - Κέρκυρα ( πόλη) 3* Πρωινό 175 125 90

Magna Graecia ( Δασιά ) 4* Hμιδιατροφή 189 125 105

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ



ΟΡΕΙΝΗ ΑΧΑΪΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
4 HMEPEΣ (23-26.10  &  28-31.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ - ΙΤΈΑ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, 
Αλαμάνα,. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Ιτέα. Η Ιτέα 
κτισμένη στο βάθος του Κρισσαίου Κόλπου, κατά μήκος 
του παραθαλάσσιου χώρου της ομώνυμης κοιλάδας, 
του Κρισσαίου Πεδίου, αποτελεί την νότια απόληξη του 
φημισμένου Δελφικού τοπίου. Χρόνος ελεύθερος για 
φαγητό και περίπατο και συνεχίζουμε για Πάτρα. Άφιξη 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ, ελεύθερος 
χρόνος στην όμορφη πόλη.
2Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΧΑΧΛΩΡΟΥ - ΛΙΜΝΗ 
ΤΣΙΒΛΟΥ
Μετά το πρωινό μας προορισμός το Μέγα Σπήλαιο. Η 
αρχαιότερη μονή στην Ελλάδα (362 μ.Χ.) Εδώ συναντούμε 
μεταξύ άλλων την εικόνα της Παναγίας, φτιαγμένη 
από μαστίχα και κερί από τα χέρια του Ευαγγελιστή 
Λουκά. Συνεχίζουμε για τα ηρωικά Καλάβρυτα, τόπο 
μαρτυρίου όπου θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο, 
δοκιμάζοντας ντόπια προϊόντα. Κατευθυνόμαστε για 
την γραφική Ζαρούχλα, χτισμένη στους πρόποδες του 
Χελμού. Μας υποδέχεται ο κεντρικός πλακόστρωτος 
δρόμος με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα πάμπολλα βρυσάκια 
και τα ταβερνάκια με τα παραδοσιακά εδέσματα. Οι δύο 
διατηρητέοι πύργοι του Φωτήλα και του Χαραλάμπη, 
θυμίζουν μια άλλη εποχή. Βλέπουμε τον Άη Γιώργη, 
χτισμένο από το 1806, από τον οπλαρχηγό και τεχνίτη 
της πέτρας Ν. Σολιώτη. Μας ξαφνιάζουν οι πολεμίστρες, 
οι πλάκες με τις αρχαίες ονομασίες ανέμων και ζωδίων, 
καθώς και τα στέφανα του οπλαρχηγού που τα άφησε 
εκεί για τους άπορους μελόνυμφους. Αναχώρηση για 
την ονειρική λίμνη Τσιβλού. Θαυμάσιο οικοσύστημα 
γεμάτο πεύκα, έλατα και καστανιές. Επιστροφή στην 
Πάτρα, και το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφτείτε 
το Φάρο της Πάτρας. Στην βάση του Φάρου λειτουργεί 
ουζερί καφέ μπαρ ενώ στον χώρο μπροστά από τον Φάρο 
πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συναυλίες. 

3H HMEPA ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΛΙΜΝΩΝ - ΚΛΈΙΤΟΡΙΑ - ΠΛΑΝΗΤΈΡΟ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε να διασχίσουμε με το 
τρενάκι του Οδοντωτού, (έξοδα ατομικά) το περίφημο 
φαράγγι του Βουραϊκού. Μια διαδρομή από τις ωραιότερες 
της Ευρώπης! Συνεχίζουμε για το επιβλητικό μοναστήρι 
της Αγίας Λαύρας, της οποίας η θέα ,το βαρύ όνομα 
και η ιστορία που τα συντροφεύει προκαλούν δέος και 
συγκίνηση. Κατόπιν θα πάμε στο Σπήλαιο Λιμνών, το 
διαμάντι του γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού μέσα από 
υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες, ξεναγούμαστε στις 13 
αλλεπάλληλες κλιμακωτές λίμνες με τους πανέμορφους 
σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Το μεσημέρι φτάνουμε στην 
γραφική Κλειτορία όπου θα πάρουμε το  γεύμα μας ( έξοδα 
ατομικά ) και συνεχίζουμε προς τον μικρό παράδεισο, το 
Πλανητέρο. Επιστροφή το απόγευμα στην Πάτρα .

4H HMEPA ΠΑΤΡΑ - WINETASTING στην ACHAIA-CLAUSS 
- ΡΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΒΟΛΟΣ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Οινοποιείο AchaiaClauss ( 
είσοδος εξ ιδίων ) . Τα πέτρινα κτίρια, το κάστρο, τα μεγάλα 
δρύινα σκαλιστά βαρέλια με Μαυροδάφνη ενός αιώνα, η 
παραδοσιακή Κάβα για την υποδοχή των επισκεπτών, 
ο νέος μουσειακός χώρος «Βαρελάτικο», αλλά και το 
μοναδικό τοπίο με την εκπληκτική θέα, προσελκύουν κάθε 
χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Θα γευτούμε και εάν θέλουμε 
θα αγοράσουμε τα κρασιά που επιλέξαμε και στη συνέχεια 
θα περάσουμε την μοναδική καλωδιωτή γέφυρα του Ρίου 
– Αντίρριου . Συνεχίζουμε για Βόλο. Άφιξη  περιήγηση 
στην όμορφη πόλη . Στην συνέχεια ελεύθεροι για καφέ ή 
φαγητό .  Αμέσως μετά αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας .

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Astir of Patra - Πάτρα 4* Πρωινό 149 109 75

4

4 ΗΜΕΡΕΣ



ΑΛΠΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 
νωρίς το πρωί για Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις, 
σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα. Άφιξη στο Καρπενήσι και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος με τη συνοδεία του συνοδού μας, στην κεντρική 
πλατεία για βόλτα και ψώνια, γλυκά κουταλιού, τυριά και 
φημισμένα αλλαντικά αλλά και επίσκεψη στον διατηρητέο 
Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας (17ος αι). Εδώ που 
κάποτε ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε από 
τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό η πρώτη σχολή στην 
Ευρυτανία για ανώτερη μόρφωση καθώς και σχολεία 
για κοινά γράμματα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας.
2Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΡΈΜΑΣΤΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΑ-
ΤΑΡΝΑ - SALOON PARK - ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ
Αναχωρούμε μετά το πρωινό για την όμορφη Λίμνη 
Κρεμαστών για να επισκεφτούμε το  Μοναστήρι της 
Παναγίας της Τατάρνας. Η διαδρομή είναι μοναδική. Η 
φύση θα μας αποζημιώσει με το παραπάνω για αυτά το 60 
χιλιόμετρα που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στην λίμνη 
των Κρεμαστών. Θα εκπλαγούμε από την ομορφιά της 
λίμνης, του τοπίου αλλά και του μοναστηριού. Θα μάθουμε 
την ιστορία του, θα προσκυνήσουμε , θα επισκεφτούμε το 
εξαιρετικό εκκλησιαστικό μουσείο της μονής  όπου θα 
μας ξεναγήσουν. Συνήθως μας κερνούν καφεδάκι και 
λουκούμι. Αφού απολαύσουμε την γαληνεμένη ομορφιά 
της περιοχής και πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
μας , θ επισκεφτούμε περίπατο ή ένα ζεστό ρόφημα 
στο Πάρκο Τουριστικής Ιππασίας & Περιπέτειας Saloon, 
που βρίσκεται λίγο έξω (4 χλμ) από το Καρπενήσι. Ένα 
ξύλινο καταφύγιο μέσα στο SALOON PARK, που συνδυάζει 
την ομορφιά της ελληνικής φύσηςκαι την παράδοση του 
αμερικανικού νότου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας.
3H HMEPA ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ - 
ΜΈΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ - ΚΟΡΥΣΧΑΔΈΣ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε  προς την Παναγία 
την Προυσσιώτισσα, αφού πρώτα περάσουμε από το 
Κεφαλόβρυσο και συζητήσουμε για την μεγάλη μάχη
όπου έπεσε ο Μάρκος Μπότσαρης. Φυσικά θα δούμε και 
το μνημείο που υπάρχει εκεί. Συνεχίζουμε κάνοντας μια

υπέροχη διαδρομή. Θα περάσουμε και από ένα σημείο
όπου έπεσε ο Μάρκος Μπότσαρης. Φυσικά θα δούμε και 
το μνημείο που υπάρχει εκεί. Συνεχίζουμε κάνοντας μια 
υπέροχη διαδρομή. Θα περάσουμε και από ένα σημείο 
όπου θα δούμε τα βήματα της Παναγίας χαραγμένα πάνω 
στον βράχο. Φτάνοντας στην ιερά μονή της Παναγίας , θα 
έχουμε χρόνο να προσκυνήσουμε , να πάρουμε Αγίασμα , 
να δούμε το μικρό μουσείο όπου βρίσκονται και τα άρματα 
του Καραϊσκάκη και θα αναχωρήσουμε για το Μεγάλο  
Χωριό  όπου εκεί μπορούμε να ψωνίσουμε τα  εκπληκτικά 
παραδοσιακά προϊόντα πχ, γλυκά, αυγά, χυλοπίτες μέχρι 
και κρέας. Συνεχίζουμε για Το Μικρό Χωριό είναι ένας 
από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς 
του νομού. Αποτελείται από το Παλαιό και Νέο Μικρό 
Χωριό, που βρίσκονται μέσα σ’ ένα σύμπλεγμα απίστευτης 
ορεινής ομορφιάς, στο σημείο όπου συναντιούνται τα 
βουνά Βελούχι, Καλιακούδα και Χελιδόνα. Το Παλαιό 
Μικρό Χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων, σε 
απόσταση 13 χιλιομέτρων από το Καρπενήσι και σε 
απόσταση 3 χιλιομέτρων από το Νέο Μικρό Χωριό. 
Συνεχίζουμε  για Κορυσχάδες που βρίσκονται μέσα σ’ 
ένα μαγευτικό τοπίο περιτριγυρισμένο από ελατοδάση. 
Αξιοθέατο του χωριού αποτελεί το Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης, όπου συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο της 
Ελεύθερης Ελλάδας στις 14 Μαΐου 1944. Στεγάζεται 

στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου το οποίο χτίστηκε το 
1901. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα παλιά αρχοντικά 
που σώζονται στο δήμο και η εκκλησία του Αγίου 
Αθανασίου που χρονολογείται από το 1865. Επιστροφή 
στο Καρπενήσι το μεσημέρι για να απολαύσουμε το 
Πασχαλινό εορταστικό μας γεύμα. Απόγευμα ελεύθερο να 
περπατήσετε στο παραδοσιακό Καρπενήσι.
4H HMEPA ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΑ - 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αναχώρηση για Υπάτη και Μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε 
για την ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου που βρίσκεται 
πάνω απ’ το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει τις δύο 
πλαγιές της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο 
κύριος Σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης. 
Στις 25 Νοεμβρίου του 1942 ,  αντιστασιακές οργανώσεις  
μαζί με Άγγλους  Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του 
συμμαχικού  στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν 
την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην 
διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην 
Αφρική, γράφοντας έτσι  μια από τις ενδοξότερες σελίδες 
της νεότερης ιστορίας μας. Γεύμα εξ ιδίων  και ξεκινούμε 
για Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεση στάση στη Λάρισα.  Άφιξη 
το βράδυ στη πόλη μας .

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Elvetia - Καρπενήσι 3* Πρωινό 99 79 45

Avaris - Καρπενήσι 3* Πρωινό 105 79 49

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Elvetia - Καρπενήσι 3* Πρωινό 135 99 75

Avaris - Καρπενήσι 3* Πρωινό 139 99 79

Σημαντική σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τρίτη μέρα του τετραήμερου προγράμματος.

3 HMEPEΣ (26-28.10) | 4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

5

4 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ



ΠΑΡΓΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
3 HMEPEΣ (26-28.10) | 4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΥΣΈΙΟ ΒΡΈΛΗ - ΑΡΤΑ - ΠΑΡΓΑ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.00 και αναχώρηση 
μέσω Εγνατίας οδού και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, 
άφιξη στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφτούμε το μοναδικό στο 
είδος του Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. 
Συνεχίζουμε για την Άρτα όπου θα θαυμάσουμε το περίφημο 
γιοφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική 
του και τον θρύλο του πρωτομάστορα. Άφιξη στην Πάργα 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην 
πόλη με το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. 
Αποστόλων με τα πολλά κειμήλια . Απολαύστε ένα μαγικό 
σούρουπο στο γραφικό λιμανάκι της πόλης.
2Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΓΑ - ΛΈΥΚΑΔΑ (ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για την Λευκάδας που είναι η 
πρωτεύουσα του ομώνυμου νησιού. Στην πόλη της Λευκάδας 
ξεχωρίζουν τα ξύλινα αντισεισμικά κτήρια, ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής, βαμμένα συνήθως σε έντονα χρώματα. Η 
πόλη της Λευκάδας είναι ανακηρυγμένος παραδοσιακός 
οικισμός. Στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας βρίσκεται 
το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης, χτισμένο από τον Βενετό 
Ιωάννη Ορσίνι στις αρχές του 14ου αιώνα. Το κάστρο πήρε 
την ονομασία του από το εκκλησάκι της Αγίας Μαύρας 
που βρισκόταν στην ίδια θέση. Η εκκλησία αυτή έδωσε 
το όνομά της και στο νησί της Λευκάδας για μια μεγάλη 
περίοδο της ιστορίας. Το κάστρο βρίσκεται στην άκρη του 
μικρού πορθμού που σχηματίζεται μεταξύ της Λευκάδας και 
της απέναντι ακτής της Ακαρνανίας και περιβάλλεται από 
τάφρο. Οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης ξεκινούν από την 
γέφυρα που συνδέει την πόλη με την απέναντι ακτή και έχουν 
ακτινωτή διάταξη. Κύριος δρόμος της πόλης είναι η οδός 
Ντέρπφελντ, πεζοδρομημένη σήμερα, που έχει το όνομα 
του διάσημου Γερμανού αρχαιολόγου Βίλελμ Ντέρπφελντ, 
ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές ανασκαφές στην 
Λευκάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Στην οδό Ντέρπφελντ 
βρίσκονται ορισμένα από τα πιο αξιόλογα κτίρια της πόλης 
καθώς και οι πιο καλά διατηρημένες παλιές εκκλησίες. 
Πολλές παλιές εκκλησίες της Λευκάδας είναι 
χτισμένες κατά την διάρκεια του 17ου αιώνα και είναι 
τεχνοτροπίας Μπαρόκ. Λόγω της μεγάλης σεισμικότητας της 
περιοχής όλα σχεδόν τα καμπαναριά είναι μεταλλικά. 
Στην πόλη ξεχωρίζουν τα αγάλματα τριών σημαντικών 
λογοτεχνών που γεννήθηκαν στην Λευκάδα, του Άγγελου 
Σικελιανού, του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και του Λευκάδιου 
Χερν. Από τους επισκέψιμους χώρους της πόλης ξεχωρίζει 
το αρχαιολογικό μουσείο με ευρήματα από τις ανασκαφές 
του Ντερπφελντ.. Χρόνος ελεύθερος στη πόλη για περίπατο, 
γεύμα και καφέ . Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΓΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΠΑΞΟΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ - ΠΡΈΒΈΖΑ 
(ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΝΈΚΡΟΜΑΝΤΈΙΟ ΑΧΈΡΟΝΤΑ)
Πρωινό και για σήμερα σας προτείνουμε μία ημερήσια 
κρουαζιέρα στον παράδεισο του Ιονίου! Σε ένα από τα 
ομορφότερα νησιά  του κόσμου, τους Παξούς Εδώ θα 
έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας να περιηγηθείτε στα 
στενά σοκάκια του νησιού, να απολαύσετε τον καφέ σας με 
θέα το νησάκι του Αγίου Νικόλαου, τις απέναντι ακτές της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και τα νερά του ρομαντικού 
καναλιού. Μετά από την γνωριμία σας με το νησί των 
Παξών η όποια θα σας μείνει αξέχαστη η κρουαζιέρα μας 
συνεχίζει στον επόμενο προορισμό που είναι η απόκρημνη 
με κατακόρυφους γκρεμούς και θαλάσσιες σπηλιές (ΜΠΛΕ 
ΣΠΗΛΙΕΣ).Το καράβι εισέρχεται επιβλητικά και εντυπωσιακά 
μέσα στη σπηλιά όπου η εναλλαγή των νερών από 
μπλε ανοιχτό στο βαθύ τουρκουάζ και σμαραγδί θα σας 
εντυπωσιάσει. Μετά από αυτή την μοναδική εμπειρία και 
ομορφιά που θα σας μείνει χαραγμένη στην μνήμη. ο επόμενος 
προορισμός θα είναι το μαγευτικό νησί των Αντίπαξων με 
τις εξωτικές παραλίες που συγκρίνονται με εκείνες της 
Καραϊβικής. Θα φτάσουμε στην παράλια των Αντίπαξων 
όπου θα έχετε χρόνο για να θαυμάσετε τις ασπρόχρυσες 
αμμώδεις παράλιες με τα κρυστάλλινα νερά .Μετά από την 
απόλυτη ευχαρίστηση των μαγευτικών νερών στην παραλία 
των Αντίπαξων ,επιστρέφουμε για να επισκεφτούμε τη 
Πρέβεζα με την όμορφη παραλία της και  τη παλιά πόλη με 
τα γραφικά σοκάκια , τα πολυσύχναστα καφέ και εστιατόρια. . 
Απολαύστε καφέ κ αι δείπνο στη γραφική πόλη και το βράδυ 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας ( Στη περίπτωση που ο καιρός 
δεν θα επιτρέψει την πραγματοποίηση της κρουαζιέρας , να 
επισκεφτούμε την Νικόπολη και το νεκρομαντείο Αχέροντα. 

4Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΓΑ - ΤΖΟΥΜΈΡΚΑ - ΜΈΤΣΟΒΟ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για να επισκεφτούμε 
τη γραφική Τζουμέρκα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και 
καφέ στα γραφικά πέτρινα χωριά που θα επισκεφτούμε και 
θα συνεχίσουμε για το Μέτσοβο . Βρίσκετεσε υψόμετρο 
1100 μέτρων όπου  θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην 
διάθεσή μας να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια 
του Μετσόβου και να επισκεφθούμε την ιστορική εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής με το εξαιρετικό ξυλόγλυπτο 
τέμπλο φιλοτεχνημένο από Μετσοβίτες ξυλογλύπτες το 
1730. Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε το Λαογραφικό 
Μουσείο Μετσόβου, το οποίο στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο 
αρχοντικό Τοσίτσα.  Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε 
την Πινακοθήκη Αβέρωφ, ένα μουσείο τέχνης που διαθέτει 
έκθεση με τα αντιπροσωπευτικότερα έργα σημαντικών 
Ελλήνων ζωγράφων, χαρακτών και γλυπτών του 19ου και 
του 20ού αιώνα . Η βόλτα μας μπορεί να ολοκληρωθεί με 
μια επίσκεψη στον Αβερώφειο Κήπο, ένα όμορφο πάρκο 10 
στρεμμάτων που περιλαμβάνει όλα τα είδη δέντρων της 
Πίνδου. Μην παραλείψετε να πιείτε τον καφέ σας σε μια από 
τις τοπικές καφετέριες και να γευτείτε τοπικά εδέσματα όπως 
η φορμαέλα Μετσόβου κατά το μεσημεριανό σας φαγητό. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη .

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Μaria Resort - Πάργα 3* Μόνο διαμονή 79 69 30

Parga Olympic - Πάργα 4* Πρωινό 99 79 45

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Μaria Resort - Πάργα 3* Μόνο διαμονή 105 89 45

Parga Olympic - Πάργα 4* Πρωινό 135 99 69

Σημαντική σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τρίτη μέρα του τετραήμερου προγράμματος.
6

4 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ



ΛΕΥΚΑΔΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ - ΙΘΑΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
3 HMEPEΣ (26-28.10) | 4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ANAΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΓΑ - ΛΈΥΚΑΔΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί  
για τη βορειοδυτική ακτή της Ηπείρου. Θα επισκεφθούμε την 
κουκλίστικη Πάργα για να απολαύσουμε το καφέ μας στο 
περίφημο λιμανάκι της γοητευτικής πόλης . Χρόνος για καφέ 
& γεύμα και για όσου επιθυμούν κολύμπι στη πλάζ μπροστά 
της πόλης.  Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Λευκάδα 
με τους γραφικούς οικισμούς, την πυκνή βλάστηση και τους 
εντυπωσιακούς όρμους με τα διάφανα γαλαζοπράσινα νερά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με την 
όμορφη πόλη.
2Η ΗΜΈΡΑ ΛΈΥΚΑΔΑ (ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη μονή της Παναγίας της 
Φανερωμένης. Πρόκειται για την πολιούχο του νησιού που 
γιορτάζει με λαμπρότητα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. 
Ο ναός χτίστηκε τον 19ο αιώνα και έχει επιρροές από τη 
ζακυνθινή αρχιτεκτονική. Η θέα από το μοναστήρι είναι 
μαγευτική. Επόμενη μας στάση το κάστρο της Αγίας Μαύρας, 
στην είσοδο της Λευκάδας κοντά στην Αμμογλωσσα. είναι 
ένα από τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά κτίσματα στην Ελλάδα 

από τα ωραιότερα σημεία της ενδοχώρας με σπάνια χλωρίδα, 
με ένα δάσος σπάνιου είδους δρυός, και εντυπωσιακή 
γεωλογική διαμόρφωση. Η περιοχή με την άγρια επιβλητική 
της ομορφιά προσφέρεται για περιπατητική περιπλάνηση 
Η κορυφή στο τέλος της διαδρομής θα μας ανταμείψει με 
μια μεγαλειώδη θέα προς τα νησάκια της Λευκάδας. Με 
εξαιρετικές εικόνες και εντυπώσεις θα απολαύσουμε γεύμα 
ή καφέ στη παραλία του Αγίου Ιωάννη και θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας για να ξεκουρασθούμε.
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΦΙΣΚΑΡΔΟ - ΙΘΑΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Πρόγευμα και  αναχώρηση προαιρετικάγια το κοσμοπολίτικο 
Νυδρί, το πιο τουριστικό μέρος του νησιού και γνωστό γιατί 
βρίσκεται απέναντι από τον Σκορπιό. Δυνατότητα για μια 
προαιρετική κρουαζιέρα στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς (εάν 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες), στη μυθική πατρίδα 
του Οδυσσέα, Ιθάκη, και στα Πριγκιπόννησα, το Μεγανήσι 
όπου βρίσκεται και η σπηλιά του θρυλικού υποβρυχίου 
«Παπανικολή» και τον Σκορπιό του Ωνάση που πλέον έχει 
αλλάξει ιδιοκτησία. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερο να περπατήσετε στη μαρίνα 
του νησιού με τα δεκάδες σκάφη αναψυχής.
4Η ΗΜΈΡΑ ΛΈΥΚΑΔΑ - ΠΡΈΒΈΖΑ - ΑΡΤΑ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχωρούμε για την Πρέβεζα, όπου θα έχουμε 
χρόνο για περίπατο στην όμορφη πόλη. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς την Άρτα με το ομώνυμο γεφύρι 
διάσημο για τη μοναδική αρχιτεκτονική του, που ενώνει 
τις όχθες του Άραχθου. Συνεχίζουμε για Γιάννενα. Γεύμα εξ 
ιδίων σε εστιατόριο με τοπικές σπεσιαλιτέ και στη συνέχεια 
αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ για την 
Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά το απόγευμα.

και αποτελεί πρότυπο οχυρωματικής τέχνης εκείνης της 
εποχής.υψώνεται εντυπωσιακό πρότυπο οχυρωματικής 
αρχιτεκτονικής του Μεσαίωνα με επτά προμαχώνες και 
τρία εξωτερικά προτειχίσματα. Σύμφωνα με την παράδοση, 
το πρώτο περιτείχισμα έγινε κοντά στα 1300 από τον Ενετό 
ηγεμόνα Ιωάννη Ορσίνι που πήρε τη Λευκάδα ως προίκα,  
όταν παντρεύτηκε την κόρη του Δεσπότη της Ηπείρου 
Νικηφόρου του Α΄ . Επόμενη στάση ο περίφημος Ενετικός 
Ελαιώνας.Μια ανεπανάληπτη εμπειρία αγαλλίασης και 
ανάτασης προσφέρει στον επισκέπτη της Λευκάδας «ο θείος, 
βαθύς, ελαιώνας» του λευκαδίτη ποιητή Άγγελου Σικελιανού 
που τον περιγράφει ως «το ωραιότερο δάσος που γνώρισε». 
Υπεραιωνόβιες ελιές, μπλέκουν τον ίσκιο τους με πλατάνια, 
σταματούν τον χρόνο και μεταφέρουν νοερά τον περιηγητή 
στην ενετική περίοδο του νησιού, τότε που οι Ενετοί 
(1684) υποχρέωσαν τους κατοίκους να φυτέψουν χιλιάδες 
ελαιόδεντρα που, το 1770, έφτασαν τις 44.169! Σήμερα ο 
Ελαιώνας με τα 4.000 δέντρα αποτελεί σημείο αναφοράς 
για ντόπιους και ξένους που απολαμβάνουν τους περιπάτους 
στα μονοπάτια του. Το δασος Σκαρών , ο επόμενος σταθμός

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Αngelos Apts 
Νυδρί - Λευκάδα

3* Μόνο διαμονή 89 69 40

Pegasos Νικιάνα - Λευκάδα 3* Πρωινό 99 79 45

Lefkadio Suites -  
Λευκάδα (πόλη)

4* Πρωινό 105 85 50

Lefkas - Λευκάδα (πόλη) 3* Πρωινό 109 89 55

Σημαντική σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τρίτη μέρα του τετραήμερου προγράμματος.

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Αngelos Apts 
Νυδρί - Λευκάδα

3* Μόνο διαμονή 119 89 60

Pegasos Νικιάνα - Λευκάδα 3* Πρωινό 145 109 78

Lefkadio Suites -  
Λευκάδα (πόλη)

4* Πρωινό 145 109 75

Lefkas - Λευκάδα (πόλη) 3* Πρωινό 149 109 83

7

4 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ



3Η ΗΜΈΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΟΝΑΣΤΗ-
ΡΙ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ
Πρόγευμα και μεταφορά στο κτιριακό συγκρότημα του Αγίου 
Διονυσίου που αποτελείται από τον ναό του Πολιούχου. 
Επίσκεψη στον Μητροπολίτη συνεχίζουμε για το καμπαναριό 
και το μοναστήρι Στροφάδων, όπου όσοι επιθυμούν θα 
έχουν τη δυνατότητα για προσκύνημα στο ιερό σκήνωμα 
του Αγίου Διονυσίου. Στη συνέχεια μετάβαση στη Μπόχαλη, 
λόφο Στράνη και ναυτικό μουσείο Επτανήσου (εφόσον είναι 
ανοικτό).  Το μεσημέρι πασχαλινό γεύμα στο ξενοδοχείο. 

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Αναχώρηση για τη Ζάκυνθο το πρωί και με ενδιάμεσες 
στάσεις φτάνουμε στο λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Ζάκυνθο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο .
2Η ΗΜΈΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΟΡΈΙΝΗ ΖΑΚΥΝ-
ΘΟΣ)
Πρόγευμα και περιήγηση στο κέντρο της πόλης και στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα όπως η πλατεία Σολωμού, Μουσείο 
Σολωμού, Κάλβου και επιφανών Ζακυνθινών και στο 
βυζαντινό μουσείο. Αναχώρηση για την ορεινή Ζάκυνθο, με 
ενδιάμεσες στάσεις, στην Αγία Μαρίνα (επίσκεψη στο μουσείο 
Χέλμη Φυσικής Ιστορίας και στην ομώνυμη εκκλησία της 
Αγίας Μαρίνας), στο Μαχαιράδο (εκκλησία Αγίας Μαύρας 
και Τιμόθεου) και περνώντας από Κοιλιωμένο, Άγιο Λέων 
και Μαριές, φθάνουμε στην Αναφωνήτρια, στο ομώνυμο 
μοναστήρι που διετέλεσε ηγούμενος ο Άγιος Διονύσιος. 
Εάν επιτρέπει ο καιρός, επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές 
(προαιρετικά). Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
αφού πρώτα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό εργαστήριο 
παστελιών.

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Mirabelle - Αργάσσι 3* Πρωινό 129 109 45

Varres - Zάκυνθος (πόλη) 3* Πρωινό 145 109 55

Maistrali - Τραγάκι 4* Πρωινό 159 109 65

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

8

Το απόγευμα ελεύθερο και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση 
με παραδοσιακές ζακυνθινές καντάδες.
4Η ΗΜΈΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Κυλλήνη. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για Πάτρα και προσκύνημα στον ναό 
του Αγίου Ανδρέα. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη 
μας το βράδυ.

4 ΗΜΕΡΕΣ



1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί και μέσω 
Λάρισας, Βόλου και Αλαμάνας, άφιξη στο όμορφο λιμάνι 
της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την 
Τήνο, σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο και νησί των ανέμων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΈΡΑ ΤΗΝΟΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΈΛΑΓΙΑΣ & ΓΥΡΟΣ  ΝΗΣΙΟΥ
2η ημέρα Τήνος- Μονή Αγίας Πελαγίας και γύρος του νησιού
Παρακολούθηση της λειτουργίας στον ναό της Μεγαλόχαρης, 
στη συνέχεια πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναστήρι της 
Αγίας Πελαγίας - Κοίμησης της Θεοτόκου, μεγάλο μνημειακό 
οικοδομικό συγκρότημα κτισμένο τον 10ο αιώνα. Μέσω του 
χωριού Βόλακα συνεχίζουμε για τον γύρο του νησιού. Αφού 
περάσουμε από τα χωριά Κτικάδος, Χατζηράδος, Κάμπος, 
Καρδιανή, Υστέρνια καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό της 
Τήνου, Πύργο, πατρίδα του περίφημου γλύπτη Γιαννούλη 
Χαλεπά. Επιστροφή στην Τήνο
3Η ΗΜΈΡΑ ΤΗΝΟΣ
Πρόγευμα και χρόνος για να απολαύσουμε τις ομορφιές του 
νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο

.4Η ΗΜΈΡΑ ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για έναν τελευταίο 
περίπατο στην αγορά της Τήνου. Μετάβαση στο λιμάνι και 
απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο 
και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Fedra Pension - Χώρα Μόνο Διαμονή 169 125 45

Οceanis Hotel - Χώρα 2* Πρωινό 195 146 70

Tinion Hotel - Χώρα 3* Πρωινό 195 146 70

Ageri Hotel - Χώρα 3* Πρωινό 195 146 70

Tinos Beach - Κιόνια 4* Πρωινό 215 160 75

THNΟΣ
4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)
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4 ΗΜΕΡΕΣ



ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΔΕΛΦΟΙ - ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ - 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΈΤΑΛΈΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ-ΙΤΈΑ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 
06:30 και μέσω Κατερίνης , Λάρισας θα συνεχίσουμε 
για το μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας. Στο Μεταλευτικό 
Πάρκο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεματικά Πάρκα 
της Ευρώπης, θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των 
μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα 
κοιτάσματα του βωξίτη. Με οπτικοακουστικά συστήματα 
ψηφιακής τεχνολογίας, θα γνωρίσουμε την ιστορία των 
μεταλλωρύχων και τις μεθόδους εξόρυξης μέσα σε ένα 
παλιό μεταλλείο στην καρδιά της Γκιώνας.Στη συνέχεια 
θα περάσουμε από την όμορφη Ιτέα και θα καταλήξουμε 
στη Ναύπακτο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
νωρίς το βράδυ αναχώρηση για το ενετικό λιμάνιμε τα 
Ενετικά τείχη.Εστιατόρια και καφετέριες είναι χτισμένα 
γύρω του και οι επιλογές είναι πολλές για να απολαύσει 
κανείς το γεύμα ή τον καφέ του με θέα στη θάλασσα και 
τις αραγμένες ψαρόβαρκες.
2Η ΗΜΈΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ & ΟΡΈΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Πρωινό και γνωριμία με τη Ναύπακτο. θα δούμε το 
καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο 
Μπότσαρη,  το κυκλικό λιμανάκι, τον ανδριάντα του 
πυρπολητή Ανεμογιάννη και κάτω από τον πλάτανο θα 
απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για την ορεινή Ναυπακτία διασχίζοντας γραφικά χωριά 
εκπληκτικής ομορφιάς. Περνώντας την Τερψιθέα, ορεινό 
χωριό σε υψόμετρο 750 μέτρων, θα φθάσουμε στην 
Ελατού η οποία είναι ακόμα ένα ορεινό Ρουμελιώτικο 
χωριό της ορεινής Αιτωλίας. Έπειτα συναντάμε την Άνω 
Χώρα, η οποία είναι το σημείο αναφοράς της ορεινής 
Ναυπακτίας. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και φαγητό 
σε κάποια από τις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής 
και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για 
ξεκούραση .
3H HMEPA ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΜΈΣΟΛΟΓΓΙ-ΣΤΈΝΟΠΑΖΑΡΟ- 
ΈΝΈΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΈΙΧΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των «Ελεύθερων 
πολιορκημένων» το Μεσολόγγι, όπου θα επισκεφτούμε 
τον κήπο των Ηρώων, το σπίτι - μουσείο του Γρηγορίου 
Παλαμά, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, 

τη μονή του Αγίου Συμεών, καθώς και την περίφημη 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Ελεύθερος χρόνος 
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας και το απόγευμα με συνοδεία του αρχηγού μας, 
σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το ‘’Στενοπάζαρο’’. 
Κάντε βόλτα στο πλακόστρωτο σοκάκι με τα διώροφα 
παραδοσιακά κτίρια που σφύζει από χρώμα και ζωή, με 
προσεγμένα μαγαζιά. Θα βρείτε επίσης την επιβλητική 
πέτρινη βρύση στη βάση του μεγάλου πλατάνου κοντά 
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Χρόνος ελεύθερος 
για δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .
4H HMEPA ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙ- ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΔΈΛΦΩΝ 
& ΜΟΥΣΈΙΟ - ΑΡΑΧΟΒΑ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Γαλαξίδι. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό 
χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, θαυμάσιες 
εκκλησίες και “ιστορικές γωνιές”. Χρόνος ελεύθερος για 
καφέ και αγορά αναμνηστικών . Συνεχίζουμε με επίσκεψη 
του αρχαιολογικού χώρου και του σημαντικού μουσείου 
των Δελφών. Οι Δελφοί, θεωρούνται μέχρι και σήμερα ο 
«ομφαλός της γης» και το κέντρο της σοφίας του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού. Ήταν ο πιο ιερός χώρος της αρχαίας 
Ελλάδας διότι εκεί βρισκόταν το μαντείο των Δελφών και 
η Πυθία, η πρωθιερέα του Θεού Απόλλωνα που μετέφερε 
τη χρησμοδότηση του θεού προς τον ενδιαφερόμενο. 
Διαθέτουμε 2 ώρες για να θαυμάσουμε τον αρχαιολογικό 
χώρο με τα μοναδικά ευρήματα όπως το Θόλο της Αθηνάς 
Προναίας, την Ιερά οδό με το Ναό του Απόλλωνα, τη Στοά

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Αkti - Ναύπακτος 2* Πρωινό 99 79 45

Flisvos - Ναύπακτος 3* Πρωινό 115 89 55

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Akti - Ναύπακτος 2* Πρωινό 130 109 65

Flisvos - Ναύπακτος 3* Πρωινό 149 119 80

Σημαντική σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τρίτη μέρα του τετραήμερου προγράμματος.

3 HMEPEΣ (26-28.10) | 4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)
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και το Θησαυρό των Αθηναίων, το Στάδιο και το Αρχαίο 
Θέατρο των Δελφών. Έπειτα επισκεπτόμαστε το σύγχρονο 
αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών όπου διαθέτουμε 
45΄ λεπτά για να περιηγηθούμε στους χώρους του. Στο 
μουσείο φυλάσσονται ευρήματα από την Αρχαϊκή έως 
και τη Ρωμαϊκή εποχή με χαρακτηριστικά εκθέματα 
όπως ο Ηνίοχος, η Σφίγγα των Ναξίων και το άγαλμα του 
Αντίνοου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το πανέμορφο 
χωριό της Αράχωβας για φωτογραφίες. Η Αράχοβα , στους 
πρόποδες του Παρνασσού αποτελεί δημοφιλές χειμερινό 
θέρετρο και εμείς θα απολαύσουμε γεύμα σε ένα από τα 
πάρα πολλά της εστιατόρια. Στη συνέχεια επιβίβαση στο 
λεωφορείο μας και επιστροφή στη πόλη.

4 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ



ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΔΕΛΦΟΙ - ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ - 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΈΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ - ΜΈΤ. 
ΠΑΡΚΟ - ΔΈΛΦΟΙ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, 
Βόλο, Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για το 
μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας. Στο Μεταλευτικό Πάρκο, 
ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεματικά Πάρκα της Ευρώπης, 
θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των μεταλλωρύχων μέσα 
στις υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του βωξίτη. Με 
οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, 
θα γνωρίσουμε την ιστορία των μεταλλωρύχων και τις 
μεθόδους εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην 
καρδιά της Γκιώνας. Συνεχίζουμε για Δελφούς. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με τη πόλη.
2Η ΗΜΈΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΔΈΛΦΩΝ & ΜΟΥΣΈΙΟ - 
ΑΡΑΧΟΒΑ
Συνεχίζουμε με επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του 
σημαντικού μουσείου των Δελφών. Οι Δελφοί, θεωρούνται 
μέχρι και σήμερα ο «ομφαλός της γης» και το κέντρο της 
σοφίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν ο πιο 
ιερός χώρος της αρχαίας Ελλάδας διότι εκεί βρισκόταν το 
μαντείο των Δελφών και η Πυθία, η πρωθιερέα του Θεού 
Απόλλωνα που μετέφερε τη χρησμοδότηση του θεού προς 
τον ενδιαφερόμενο. Διαθέτουμε 2 ώρες για να θαυμάσουμε 
τον αρχαιολογικό χώρο με τα μοναδικά ευρήματα όπως το 
Θόλο της Αθηνάς Προναίας, την Ιερά οδό με το Ναό του 
Απόλλωνα, τη Στοά και το Θησαυρό των Αθηναίων, το Στάδιο 
και το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών. Έπειτα επισκεπτόμαστε 
το σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών όπου 
διαθέτουμε 45΄ λεπτά για να περιηγηθούμε στους χώρους 
του. Στο μουσείο φυλάσσονται ευρήματα από την Αρχαϊκή 
έως και τη Ρωμαϊκή εποχή με χαρακτηριστικά εκθέματα 
όπως ο Ηνίοχος, η Σφίγγα των Ναξίων και το άγαλμα του 
Αντίνοου. 

3Η ΗΜΈΡΑ ΔΈΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ & ΟΡΈΙΝΗ ΝΑΥ-
ΠΑΚΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Γαλαξίδι. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, 
θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, θαυμάσιες εκκλησίες και 
“ιστορικές γωνιές”. Πρωινό και γνωριμία με τη Ναύπακτο. 
θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον 
πύργο Μπότσαρη,  το κυκλικό λιμανάκι, τον ανδριάντα 
του πυρπολητή Ανεμογιάννη και κάτω από τον πλάτανο θα 
απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για την ορεινή Ναυπακτία διασχίζοντας γραφικά χωριά 
εκπληκτικής ομορφιάς. Περνώντας την Τερψιθέα, ορεινό 
χωριό σε υψόμετρο 750 μέτρων, θα φθάσουμε στην Ελατού 
η οποία είναι ακόμα ένα ορεινό Ρουμελιώτικο χωριό της 
ορεινής Αιτωλίας. Έπειτα συναντάμε την Άνω Χώρα, η 
οποία είναι το σημείο αναφοράς της ορεινής Ναυπακτίας. 
Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και φαγητό σε κάποια από 
τις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής και το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση . 

4Η ΗΜΈΡΑ ΔΈΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟ - ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΘΗΒΑ 
- ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Μονή του Όσιου Λουκά,  αφού 
περάσουμε από το ιστορικό Δίστομο και να ξαναθυμηθούμε 
το αποτρόπαια εγκλήματα των Ναζί. Η Μονή είναι χτισμένη σε 
υψόμετρο 430 μ. στην πλαγιά του Ελικώνα. Θα ξεναγηθούμε 
στο μοναστήρι και αμέσως θα αναχωρήσουμε για τη Θήβα, 
τη γενέτειρα του Βασιλιά Οιδίποδα  και συγκεκριμένα για το 
ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη Θήβα οι Ηρακλής, 
Διόνυσος, Αντιγόνη, Οιδίποδας, Ιοκάστη, Πίνδαρος, Ησίοδος, 
και ο στρατηγός Επαμεινώνδας που την μετέτρεψε σε 
ισχυρή πόλη-κράτος, πέρασαν όλοι από εδώ. Τα χνάρια 
τους βρίσκονται σε αυτό το υπέροχο Μουσείο. Στη συνέχεια 
ελεύθερο χρόνο στη πόλη για καφέ και γεύμα. Μπορείτε 
ακόμη να επισκεφτείτε την Οιδιπόδεια κρήνη στην οποία 
ξεπλύθηκε ο Οιδίποδας μετά το φόνο του πατέρα του και 
τον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστή Λουκά όπου σώζεται και 
η Ρωμαϊκή λάρνακα με το ιερό λείψανό του. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ .

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Castri - Δελφοί 3* Πρωινό 99 79 40

Parnassos Delphi - Δελφοί 3* Πρωινό 110 89 50

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Castri - Δελφοί 3* Πρωινό 130 109 65

Parnassos Delphi - Δελφοί 3* Πρωινό 149 109 80

Σημαντική σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τρίτη μέρα του τετραήμερου προγράμματος.

3 HMEPEΣ (26-28.10) | 4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΟΒΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΘΗΒΑ - 
ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
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4 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ



6 HMEPEΣ (23-28.10 & 26-31.10) 

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΡΙΝΘΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓ. 
ΛΑΒΡΑ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί μέσω 
Ιωαννίνων για Ρίο Αντίρριο. Μετά το πέρασμα της εκπληκτικής 
αρχιτεκτονικής γέφυρα συνεχίζουμε για τα πανέμορφα Καλά
βρυτα, όπου υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης του 1821.
Συνεχίζουμε για την ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας και 
στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Πάτρα. Άφιξη και 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.
2Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - KYΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΚΑΛΑ-
ΜΑΤΑ
Πρωινό και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση 
μας στη πόλη. Επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα και 
αναχώρηση για την Αρχαία Ολυμπία που είναι χτισμένη σε 
έναν μικρό λόφο επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο,  στον 
οποίο δεσπόζουν οι ναοί του Δία και της Ήρας γύρω από 
το  ιερό άλσος της Άλτης καθώς και το Πρυτανείο με 
το Βουλευτήριο όπου στεγάζονταν οι διοικητικές αρχές 
των Ολυμπιακών Αγώνων οι οποίοι λάμβαναν χώρα 
στο   Αρχαίο στάδιο , το Μουσείο όπου φιλοξενούνται τα 
περίφημα γλυπτά των ανασκαφών όπως αυτό του Ερμή 
του Πραξιτέλη και της Νίκης του Παιωνίου. Συνεχίζουμε για 
την Κυπαρισσία  που είναι αγροτικό και εμπορικό κέντρο της 
Μεσσηνίας. Η πόλη είναι χωρισμένη στην παλαιά Ανω Πόλη, 
η οποία έχει κηρυχθεί παραδοσιακός διατηρητέος οικισμός, 
και στη Νέα (ή Κάτω) Πόλη, μία πρόσφατα χτισμένη περιοχή, 
που φθάνει μέχρι την ακτή.  Καταλήγουμε στην Καλαμάτα τη 
Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία της πόλης, 
συνοδεία του συνοδού μας .
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΈΘΩΝΗ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πρωτεύουσα 
της Μεσσηνίας, Καλαμάτα. Η πόλη αποτελεί σημαντικό 
εμπορικό και διοικητικό κέντρο με μουσεία, πινακοθήκη, 
βιβλιοθήκη. Θα επισκεφτούμε την εκκλησίατων Αγίων 
Αποστόλων και θα προσκυνήσουμε τον Μητροπολιτικό ναό 
της, πολιούχου Υπαπαντής. Συνεχίζουμε για την   το Ν.Δ άκρο 
της Πελοποννήσου, τη γραφική και γοητευτική κωμόπολη 
Πύλο, με το επιβλητικό μνημείο των «Τριών Ναυάρχων» 
κτισμένη αμφιθεατρικά στο νότιο άκρο του κόλπου του 
Ναβαρίνου, βλέποντάς την από το λιμάνι σου δίνει την 
αίσθηση του νησιού. Ακολουθεί η Μεθώνη, η πόλη με 
το Βενετσιάνικο Κάστρο, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης 
της Μεσογείου, με το θαυμάσιο ακρόπυργο. Καταλήγουμε 
στην Σπάρτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία της πόλης, συνοδεία του 
συνοδού μας .

Πελαγονίας έπεσε στα χέρια των βυζαντινών για να χτιστεί 
εκεί ο Μυστράς, που ήταν η πρωτεύουσα του Δεσποτάτου.
Συνεχίζουμε για να επισκεφτούμε τα πανέμορφα και γραφικά 
χωριά της Ορεινής Αρκαδίας . Πρώτα θα επισκεφτούμε 
τη Στεμνίτσα που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός 
και για την Δημητσάνα. Στη Δημητσάνα θα βρείτε την ιστορική
βιβλιοθήκη με τις σπάνιες εκδόσεις και το μικρό 
εκκλησιαστικό μουσείο που στεγάζεται στο ανακαινισμένο 
σπίτι του πατριάρχη Γρηγορίου Ε’. Γεύμα εξ ιδίων σε τοπικό 
εστιατόριο και στην συνέχεια αναχώρηση για τη Βυτίνα ένα 
ακόμη παραδοσιακό οικισμό μέσα στα πεύκα τα έλατα 
και τις καστανιές. Θαυμάστε την ποικιλία των τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων και φωτογραφηθείτε καθώς 
ξεκινάμε γρήγορα για το πανέμορφο Ναύπλιο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και το απόγευμα επίσκεψη με τον 
συνοδό μας στη πλατεία Συντάγματος μια από τις πιο 
διάσημες πλατείες της Ευρώπης. Εδώ θα θαυμάσουμε 
φωτισμένα,  το Βουλευτήριο, όπου στεγαζόταν και η πρώτη 
Βουλή των Ελλήνων, το Τριανόν, το Παλαιό Τζαμί δηλαδή , 
το ανάκτορο του ΙωάννηΚαποδίστρια, το σπίτι του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και 
το Αρχαιολογικό Μουσείο. Χρόνος για βόλτα ή δείπνο 
στα γραφικά σοκάκια με τα αρχοντικά και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση
6Η ΗΜΈΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΥΚΗΝΈΣ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμα περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο το 
οποίο είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο χτισμένο 
σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό 
φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία 
έτερο ενετικό φρούριο, επί της ομώνυμης χέρσο - νησίδας. 
Χρόνος ελεύθερος στη πανέμορφη πόλη και το μεσημέρι 
αναχωρούμε  για να περάσουμε από τις  Μυκήνες και να 
συνεχίσουμε με ενδιάμεσες στάσεις στον ισθμό της Κορίνθου, 
Αλαμάνα, Βόλο και  άφιξη στην πόλη μας το βράδυ

4Η ΗΜΈΡΑ ΣΠΑΡΤΗ - ΑΡΈΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ - ΜΟΝΈΜ-
ΒΑΣΙΑ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό και περιήγηση κατά μήκος της κεντρικής 
λεωφόρου Παλαιολόγου της Σπάρτης και στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε την κεντρική πλατεία με το νεοκλασικό 
δημαρχείο. Αμέσως αναχώρηση για την Αρεόπολη, χωριό 
της δυτικής Μάνης που έχει κριθεί διατηρητέο κρατώντας το 
παραδοσιακό χρώμα της περιοχής. Αποτελεί ιστορικό οικισμό 
που διατήρησε την ανεξαρτησία του επί οθωμανικών χρόνων  
θα δούμε τον Ναό ΠαμμεγίστωνΤαξιαρχών και την πλατεία 
της 17ης Μαρτίου που ξεκίνησε η Επανάσταση του1821.  
Συνεχίζουμε  για τα σπήλαια του Δυρού. Το Σπήλαιο 
Γλυφάδα (ή Βλυχάδα) είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια 
στον κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση για την Μονεμβασιά. 
Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο, επί 
του ομώνυμου «Βράχου της Μονεμβασιάς». Μπαίνοντας 
στην καστροπολιτεία ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό 
καλντερίμι οδηγεί στην κεντρική πλατεία με το παλιό 
κανόνι και τον ναό του Ελκόμενου Χριστού. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ και φωτογραφίες και στη συνέχεια 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .
5Η ΗΜΈΡΑ ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΤΈΜΝΙΤΣΑ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - 
ΒΥΤΙΝΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρωινό και αναχωρούμε για τον Μυστρά, έξι χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά της Σπάρτης, σ’ έναν βραχώδη λόφο, βόρεια 
του Ταϋγέτου, βρίσκεται το κάστρο του Μυστρά με την 
ερειπωμένη σήμερα πολιτεία του. Ο λόφος, με την απότομη 
και κωνοειδή μορφή του, λεγόταν Μυστράς ή Μυζυθράς και 
λόγω της στρατηγικής του θέσης, αποτελούσε από μόνος του 
σπουδαίο φυσικό οχυρό. Η ιστορία του Μυστρά αρχίζει από 
τα μέσα του 13ου αι. όταν συμπληρώθηκε η κατάκτηση της 
Πελοποννήσου από τους Φράγκους. Το κάστρο χτίστηκε το 
1249, από τον Γουλιέλμο Β΄ Βιλλεαρδουίνο στην κορυφή του 
λόφου της βυζαντινής καστροπολιτείας και μετά τη μάχη της 

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Astir of Patra 4* - Πάτρα
Galaxy 3* - Καλαμάτα
Dioskouri 2* - Σπάρτη
Pitsakis 3* - Τολό

3* Πρωινό 239 179 119
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6 ΗΜΕΡΕΣ



ΝΑΥΠΛΙΟ - ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ - ΥΔΡΑ 
ΣΠΕΤΣΕΣ
4 HMEPEΣ (23-26.10 & 28-31.10) 
1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΈΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟ - 
ΛΑΜΙΑ - ΈΠΙΔΑΥΡΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για 
μία διαδρομή που θα περάσει από Βόλο, Αλαμάνα και ισθμό 
Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση για Τολό. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.
2Η ΗΜΈΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΑΛΑΜΗΔΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό Παλαμίδι, ένα 
ενετικό φρούριο από τα ωραιότερα κάστρα της Ελλάδας 
και το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο φρουριακό 
συγκρότημα της Ενετοκρατίας. Από το Παλαμήδι ξεκίνησε 
η απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους. Έπειτα από 
πολύμηνη πολιορκία, τη νύχτα της 29ης Nοεμβρίου του 
1822, μια ομάδα από 350 παλικάρια με αρχηγό τον Στάικο 
Σταϊκόπουλο κατέλαβε με αιφνιδιασμό το Παλαμήδι. Στα 
χρόνια του Όθωνα και όχι μόνο λειτούργησε ως μια από 
τις σκληρότερες φυλακές. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
τον Άγιο Σπυρίδωνα για να δούμε που δολοφονήθηκε ο 
Καποδίστριας , τον Άγιο Γεώργιο , όπου βρίσκεται το πιστό 
αντίγραφο του ‘’Μυστικού Δείπνου ‘’ του Λ. Ντα Βίντσι και 
τέθηκαν σε λαϊκό προσκύνημα οι σωροί των Καποδίστρια 
και Υψηλάντη. Στη συνέχεια επίσκεψη στο πρώτο φαρμακείο 
της χώρας , όπου έγινε και η ταρίχευση του Καποδίστρια, 
το πρώτο Γυμνάσιο της χώρας και θα καταλήξουμε στη  
περίφημη πλατείαΣυντάγματος όπου βρίσκεται το πρώτο 
Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Χρόνος για καφέ και ξεκούραση 
και στη συνέχει αναχώρηση με καραβάκι ( εισιτήρια εξ ιδίων 
) για το Μπούρτζι . Ένα μικρό φρούριο χτισμένο σε νησίδα 
μέσα στο λιμάνι, που στα τουρκικά σημαίνει “Νησί-φρούριο” 
, διατηρείτε πολύ καλά και μας προσφέρει εκπληκτική θέα . 
Θα συνεχίσουμε με τη συνοδεία του ‘’συνοδού ‘’ μας για να 
κάνουμε σιγά-σιγά το γύρο της Ακροναυπλίας έτερο ενετικό 
φρούριο, επί της ομώνυμης χέρσο – νησίδας μια βόλτα στο 
χρόνο και με εκπληκτικές εικόνες που θα αποτυπώσετε στην 
μνήμη σας ή σε φωτογραφία. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

3Η ΗΜΈΡΑ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΥΔΡΑ - ΣΠΈΤΣΈΣ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε, για την προαιρετική μας 
ολοήμερη κρουαζιέρα στο ομορφότερο και πιο γραφικό νησί 
του Αργοσαρωνικού, την Ύδρα. Τα επιβλητικά σπίτια και τα 
καλοδιατηρημένα αρχοντικά, κτισμένα αμφιθεατρικά κάτω 
από τα γυμνά βράχια μαζί με τα τουριστικά καταστήματα και 
κοσμηματοπωλεία, τα εστιατόρια και τα καφέ, τις βάρκες, τα 
θαλάσσια ταξί και τα μεγάλα γιοτ, συνθέτουν την πανέμορφη 
εικόνα του λιμανιού της Ύδρας. Στη συνέχεια επίσκεψη 
στις πανέμορφες Σπέτσες. Πρώτα θα επισκεφτούμε το 
τριακοσίων ετών Αρχοντικό της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, 
με το μοναδικό σκαλιστό ταβάνι στη μεγάλη σάλα του, το 
οποίο από το 1992 λειτουργεί ως μουσείο. Θα θαυμάσουμε 
κειμήλια του Αγώνα, προσωπικά αντικείμενα της ηρωίδας 
και άλλα αξιόλογα εκθέματα. Έπειτα θα επισκεφτούμε το 
Μουσείο Σπετσών το οποίο στεγάζεται σε ένα επιβλητικό 
κτίριο, χτισμένο ανάμεσα στο 1795 και το 1798. Εδώ 
φιλοξενούνται αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν  
περισσότερα από 4000 χρόνια πολιτιστικής ιστορίας του

νησιού που καλύπτουν όλες τις μορφές εκδήλωσης της 
τέχνης. Η υπόλοιπη παραμονή μας στο νησί έχει να κάνει 
με ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στα σοκάκια της 
Ντάπιας ή να περπατήσουμε πλάι στη θάλασσα έως το παλιό 
λιμάνι. Επίσης, μια βόλτα με άμαξα αξίζει τον κόπο με το 
παραπάνω! Χρόνος ελεύεθρος για γεύμα και καφέ και το 
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
ελεύθερο στη διάθεσή σας . Σημείωση : Σε περίπτωση που ο 
καιρός δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση της κρουαζιέρας , 
θα εκτελεστεί ολοήμερη εκδρομή στην Ορεινή Αρκαδία ( βλ. 
5ήμερο πρόγραμμα ) 
6Η ΗΜΈΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΥΚΗΝΈΣ - ΛΑΜΙΑ - ΒΟΛΟ - ΛΑΡΙΣΑ - 
ΚΑΤΈΡΙΝΗ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα δούμε 
το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο 
της επιστροφής για Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στην 
πόλη μας.

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Pitsakis 3* - Τολό 3* Πρωινό 139 109 60

Pitsakis 3* - Tολό 3* Hμιδιατροφή 155 119 75

REX - Ναύπλιο 3* Πρωινό 189 129 100

13

4 ΗΜΕΡΕΣ



Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Αlexiou - Καλαμπάκα 3* Πρωινό 125 99 40

Ντίνα - Τρίκαλα 3* Πρωινό 129 99 40

Kosta Famissi - Καλαμπάκα 4* Πρωινό 139 109 50

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΈΤΈΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΟΥ-
ΣΈΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ - CASA DI CALO 
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση 
– ανάβαση για τα Μετέωρα. Είναι το σπάνιο και μοναδικό 
γεωλογικό φαινόμενο, όπου υψώνονται βράχοι, σχεδόν 
κάθετοι στη γη και το οποίο αποτελεί καταφύγιο ερημιτών 
από το 12ο μ.Χ. αιώνα. Επίσκεψη στα μοναστήρια .Στη 
συνέχεια θα μεταβούμε στη Καλαμπάκα για να επισκεφθούμε 
το μοναδικό στο είδος του, μουσείο φυσικής ιστορίας και 
μανιταριών. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Το απόγευμα σας προτείνουμε επίσκεψη στο σαλέ casa 
di calo για ιππασία ή καφεδάκι σε ένα μοναδικό τοπίο . Το 
βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
2Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - 
TAVROPOS ACTIVITIES
Μετά το πρωινό αναχώρηση και αμέσως μετά θα 
αναχωρήσουμε  για τα Τρίκαλα  . Θα επισκεφτούμε το 
Κουρσούμ Τζαμί, το μοναδικό έργο του μεγάλου Σινάν στον 
ελλαδικό χώρο, το Ληθαίο ποταμό με την μεταλλική γαλλική 
γέφυρα, τον πεζόδρομο, την παλιά γειτονιά και το φρούριο 
με το ρολόι σήμα κατατεθέν της πόλης. Χρόνος για καφέ 
στα καφέ δίπλα στο ποτάμι . Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε 
για τη Λίμνη Πλαστήρα. Ένα μικρό θαύμα του ανθρώπου και 
της φύσης .Το εντυπωσιακό φράγμα στη θέση Κακαβάκια, 
«γέννησε» τη λίμνη Πλαστήρα, που την πλαισιώνουν

4Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΧΩ-
ΡΙΑ ΚΟΖΙΑΚΑ  
Μετά το πρωινό Στην συνέχεια αναχώρηση για το Περτούλι 
και την Ελάτη. Παραδοσιακά χωριά μέσα σε πυκνά δάση   με 
πετρόχτιστα σπίτια και  πολλά νερά χαρακτηρίζουν το τοπίο. 
Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το μοναδικό τοπίο και 
νωρίς το μεσημέρι γεύμα εξ ιδίων σε παραδοσιακή ταβέρνα 
με γίδα βραστή , παιδάκια, λουκάνικα και χωριάτικες 
πίτες. Στη συνέχεια αξίζει να κάνουμε μια μικρή στάση 
για να θαυμάσουμε το Μονότοξο Γεφύρι της Πόρτας, λίγο 
έξω από το χωριό Πύλη το οποίο έχτισε το 1512 ο Άγιος 
Βησσαρίων Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με ενδιάμεσες 
στάσεις για τη Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά το απόγευμα.

ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
3 HΜΕΡΕΣ (26-28.10) |  4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

με εντυπωσιακό τρόπο οι ελατό σκεπαστές κορυφές 
των Αγράφων. Θα συναντήσουμε γραφικά χωριουδάκια
όπως τον Μεσενικόλα, τη Νεράιδα, ενώ η διαδρομή 
μας μέχρι το Φράγμα και την Πλαζ του Λαμπερού, με τη 
φύση να δείχνει μεγαλόπρεπα τη μοναδική της ομορφιά 
είναι εντυπωσιακή. Γεύμα εξ ιδίων σε εστιατόριο της 
περιοχής  και στη συνέχεια επίσκεψη στο Tavropos activ-
ities που βρίσκεται πάνω στη λίμνη για να απολαύσετε 
καφέ αλλά και το μαγευτικό τοπίο. Μπορείτε φυσικά να 
συμμετέχετε σε μία μοναδική εμπειρία δραστηριοτήτων 
επιλέγοντας αυτή που σας ταιριάζει (έξοδα εξ ιδίων). 
Μπορείτε να κάνετε ποδηλασία, υδροποδήλατο, 
κανό – καγιάκ ή πιρόγα στα γαλαζοπράσινα νερά της 
Λίμνης Πλαστήρα, τοξοβολία.Εκτός από τον άριστο 
εξοπλισμό, σας παρέχονται τζάκετ- σωσίβια, οδηγίες 
αλλά και υποστήριξη με το σωστικό σκάφος μας. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .
3Η ΗΜΈΡΑ KΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΈΤΣΟΒΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μέτσοβο με τα 
φημισμένα τοπικά προϊόντα , πλούσια ιστορία και 
γενέτειρα γνωστών ευεργετών .Χρόνος ελεύθερος για 
καφέ και αγορές των φημισμένων τοπικών προϊόντων 
. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Το 
απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Αlexiou - Καλαμπάκα 3* Πρωινό 95 75 40

Ντίνα - Τρίκαλα 3* Πρωινό 99 79 40

Kosta Famissi - Καλαμπάκα 4* Πρωινό 105 89 50

Σημαντική σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τρίτη μέρα του τετραήμερου προγράμματος.
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4 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ



1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΈΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ - ΠΟΡ-
ΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο. Άφιξη και 
ελεύθεροι στην όμορφη πόλη και αμέσως μετά συνεχίζουμε 
για τη Πορταριά . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι 
του Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό . Γεύμα 
και καφέ εξ ιδίων και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στη 
Πορταριά για να περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια και 
να γνωρίσουμε καλύτερα το μοναδικό αυτό χωριό με τα 
μοναδικά πέτρινα σπίτια .
2Η ΗΜΈΡΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΑΝΩ ΛΈΧΩΝΙΑ (ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ) - ΜΗΛΙ-
ΈΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΓΈΥΣΙΓΝΩΣΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ανάβαση στις όμορφες πλαγιές 
του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές εφόσον το επιτρέπουν οι 
συνθήκες! Μια από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές 
στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του 
«Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τραινάκι του Πηλίου, 
για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε 
στο πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές με 
το τοπικό λαογραφικό μουσείο, τη Βιβλιοθήκη η διαδρομή 
είναι ορεινή. Διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την 
πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Επόμενος 
σταθμός η Βυζίτσα ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα 
παραδοσιακά χωριά Επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε επίσκεψη 
σε παραδοσιακή ταβέρνα για να γευτείτε την παραδοσιακή 
κουζίνα και ειδικότερα σπεντζοφάι και
μπουμπάρι Πηλίου.
3Η ΗΜΈΡΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΧΑΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΒΟ-
ΛΟΣ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρωινό και ξεκινάμε για τα Χάνια, ένα όμορφο χωριό με 
καταπληκτική θέα και με πλούσια αγορά τοπικών προϊόντων. 
θα συνεχίσουμε για τη Ζαγορά με την υπέροχη θέα στο Αιγαίο 
και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα. Πρώην μεγάλο 
μεταξοπαραγωγό κέντρο και νυν μεγάλο κέντρο παραγωγής 
μήλων, συνεχίζουμε για την γραφική Τσαγκαράδα με 
την μοναδική θέα και την όμορφη πλατεία. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Βόλο. Ελεύθερος χρόνος στην μαρίνα 
της πόλης με ταεκατοντάδες ιστιοπλοϊκά σκάφη αναψυχής 
και στη συνέχεια θα ζήσουμε ένα γαστρονομικό ταξίδι σε 
τσιπουράδικο της πόλης για να γευτούμε τις θαλασσινές 
λιχουδιές που έχουν γίνει γνωστές σε όλη την Ευρώπη. Το 
απόγευμα ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη όπου θα φθάσουμε 
νωρίς το βράδυ.

ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
3 HΜΕΡΕΣ (26-28.10)

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Παραδοσιακοί Ξενώνες 
Πορταριάς

2* Πρωινό 105 89 50

Δεσποτικό - Πορταριά 3* Πρωινό 125 99 70
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3 ΗΜΕΡΕΣ



1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΈΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ - ΠΟΡ-
ΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο. Άφιξη και 
ελεύθεροι στην όμορφη πόλη και αμέσως μετά συνεχίζουμε 
για τη Πορταριά . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι 
του Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό . Γεύμα 
και καφέ εξ ιδίων και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στη 
Πορταριά για να περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια και 
να γνωρίσουμε καλύτερα το μοναδικό αυτό χωριό με τα 
μοναδικά πέτρινα σπίτια.
2Η ΗΜΈΡΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΑΝΩ ΛΈΧΩΝΙΑ (ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ) - ΜΗΛΙ-
ΈΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΓΈΥΣΙΓΝΩΣΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ανάβαση στις όμορφες πλαγιές 
του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές εφόσον το επιτρέπουν οι 
συνθήκες! Μια από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές 
στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του 
«Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τραινάκι του Πηλίου, 
για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε 
στο πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές με 
το τοπικό λαογραφικό μουσείο, τη Βιβλιοθήκη η διαδρομή 
είναι ορεινή. Διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την 
πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Επόμενος 
σταθμός η Βυζίτσα ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα 
παραδοσιακά χωριά Επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε επίσκεψη 
σε παραδοσιακή ταβέρνα για να γευτείτε την παραδοσιακή 
κουζίνα και ειδικότερα σπεντζοφάι και μπουμπάρι Πηλίου.
3Η ΗΜΈΡΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΧΑΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Πρωινό και ξεκινάμε για τα Χάνια, ένα όμορφο χωριό 
με καταπληκτική θέα και με πλούσια αγορά τοπικών 
προϊόντων. Θα συνεχίσουμε για τη Ζαγορά με την υπέροχη 
θέα στο Αιγαίο και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα. 
Πρώην μεγάλομεταξοπαραγωγό κέντρο και νυν μεγάλο 
κέντρο παραγωγής μήλων, συνεχίζουμε για την γραφική 
Τσαγκαράδα με την μοναδική θέα και την όμορφη πλατεία.

16

ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
4 HΜΕΡΕΣ (23-26.10 & 28-31.10)

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Παραδοσιακοί Ξενώνες 
Πορταριάς

2* Πρωινό 139 109 75

Δεσποτικό - Πορταριά 3* Πρωινό 185 119 110

Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν ιππασία ή πεζοπορία στο 
χωρίο ή να απολαύσουν το γεύμα και τον καφέ τους στη 
γραφική πλατεία. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας
4Η ΗΜΈΡΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΒΟΛΟΣ - ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΑ - ΘΈΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ
Πρωινό ελεύθερος χρόνος για αγορές παραδοσιακών 
προϊόντων και αναχώρηση για το Βόλο. Ελεύθερος χρόνος 
στην μαρίνα της πόλης με τα εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά σκάφη 
αναψυχής και στη συνέχεια θα ζήσουμε ένα γαστρονομικό 
ταξίδι σε τσιπουράδικο της πόλης για να γευτούμε τις 
θαλασσινές λιχουδιές που έχουν γίνει γνωστές σε όλη την 
Ευρώπη. Το απόγευμα ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη όπου θα 
φθάσουμε νωρίς το βράδυ

4 ΗΜΕΡΕΣ



1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΟΥΣΈΙΟ ΒΡΈΛΛΗ - ΓΙΑΝΝΈΝΑ - ΞΈ-
ΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και στις 07:00 αναχώρηση 
για τα Ιωάννινα . Λίγο έξω από τα Γιάννενα επίσκεψη στο 
Μουσείο Π.Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά 
κέρινα ομοιώματα.Άφιξηστην πόλη των Ιωαννίνων για να 
περιηγηθούμε στο βυζαντινό κάστρο και το εκπληκτικό 
(2016) Μουσείο Αργυροτεχνίας (έξοδα ατομικά).Στην 
συνέχεια μετάβαση στην λίμνη της πόλης . Για όσους 
επιθυμούν, πέρασμα με τα βαρκάκια (έξοδα ατομικά) στο 
νησάκι της λίμνης με τον γραφικό οικισμό και το σπίτι-
μουσείο του Αλή Πασά. Χρόνος για γεύμα και επόμενος 
σταθμός, πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων, θα είναι 
οι Λυγγιάδες με την πανοραμική θέα και το μνημείο του 
ολοκαυτώματος του 1943. Στη συνέχεια μετάβαση στο 
ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη. 
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την παλιά πόλη για να 
ζήσετε την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής .
2Η ΗΜΈΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΜΈΓ. ΠΑΠΙΓΚΟ - ΚΟΝΙΤΣΑ
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ξακουστό 
Καλπάκι. Επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο όπου θα 
ενημερωθούμε με προβολή σλαιντς για την βαριά ιστορία 
της περιοχής, στο ΟΧΙ του 1940. Μέσω μιας καταπληκτικής 
διαδρομής θα ανεβούμε στο Μεγάλο Πάπιγκο (καιρού 
επιτρέποντος). Σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, το Μεγάλο 
και Μικρό Πάπιγκο, έχουν να επιδείξουν παράδοση 
εξαιρετικής φιλοξενίας και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. 
Συνεχίζουμε για την αμφιθεατρική κωμόπολη της Κόνιτσα, 
η οποία σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του λόφου κάτω από 
το βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο ποταμό, σφύζει 
από ζωή και ομορφιά. Χρόνος για να δοκιμάσουμε τοπικές 
γεύσεις και λιχουδιές και στη συνέχεια επιστροφή στα 
Ιωάννινα για ξεκούραση και δείπνο.

3Η ΗΜΈΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΚΗΠΟΙ - 
ΜΟΝΟΔΈΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ
Πρωινό  και ακολουθεί επίσκεψη στο ιερό της Δωδώνης 
το οποίο έχει συνδεθεί από αρχαιότατα χρόνια με 
τη λατρεία του Δία. Το αρχαιότερο στην ελληνική 
επικράτεια μαντείο, που όπως μας επιβεβαιώνει ο 
Ηρόδοτος, πως από τη Θήβα της Αιγύπτου ξεκίνησαν 
δύο μαύρα περιστέρια από τα οποία το ένα πήγε στη 
Λιβύη, όπου ιδρύθηκε το ιερό του Άμονα Δία και το άλλο 
ήρθε στη Δωδώνη και κάθισε πάνω σε μια βελανιδιά (το 
ιερό δέντρο του Δία) και με ανθρώπινη λαλιά υπέδειξε 
το σημείο που πρέπει να ιδρυθεί το μαντείο του 
Θεού. Μένουμε κατάπληκτοι από τη φοβερή ενέργεια 
του χώρου και αφού περιπλανηθούμε σε αυτόν, θα 
ξεκινήσουμε για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του 
Κόκορη και το τρίτοξο του Καλογήρου με προορισμό 
τους Κήπους (ή Μπάγια Ζαγορίου). Θα γοητευτούμε 
από τα περίφημα αρχοντικά χτισμένα από τεχνίτες της 
πέτρας, θα έχουμε χρόνο για περπάτημα, καφέ και θα 
επισκεφθούμε και το Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου 
Τόλη (ιδιωτική συλλογή). Μπάγια (σλάβικη λέξη) 
σημαίνει “λουτρό” και ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακό 
περιβάλλον με τις οβίρες που δημιουργούν τα ποτάμια 
γύρω από το χωριό. Συνεχίζουμε για επίσκεψη 
στο Μονοδένδρι. Εκεί, από την εκκλησία της Αγ. 
Παρασκευής, θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του 
Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου (Guinness 1997). 
Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια, για να δείτε 
τα αρχοντικά,το βιωματικό σχολείο και τα πανέμορφα 
παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Το 
απόγευμα αναχώρηση με ενδιάμεσους σταθμούς για 
καφέ για τη Θεσσαλονίκη.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
3 HMEPEΣ (26-28.10)

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Palladion - Ιωάννινα (πόλη) 3* Πρωινό 109 89 55

Epirus Palace 
(7ο χλμ Ιωαννίνων - Θάνας)

5* Ημιδιατροφή 155 109 90
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3 ΗΜΕΡΕΣ



ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
4 HMEPEΣ (23-26.10  & 28-31.10)

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΟΥΣΈΙΟ ΒΡΈΛΛΗ - ΓΙΑΝΝΈΝΑ - 
ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και στις 07:00 αναχώρηση 
για τα Ιωάννινα . Λίγο έξω από τα Γιάννενα επίσκεψη στο 
Μουσείο Π.Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά 
κέρινα ομοιώματα.Άφιξηστην πόλη των Ιωαννίνων για να 
περιηγηθούμε στο βυζαντινό κάστρο και το εκπληκτικό 
(2016) Μουσείο Αργυροτεχνίας (έξοδα ατομικά).Στην 
συνέχεια μετάβαση στην λίμνη της πόλης . Για όσους 
επιθυμούν, πέρασμα με τα βαρκάκια (έξοδα ατομικά) στο 
νησάκι της λίμνης με τον γραφικό οικισμό και το σπίτι-
μουσείο του Αλή Πασά. Χρόνος για γεύμα και επόμενος 
σταθμός, πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων, θα είναι 
οι Λυγγιάδες με την πανοραμική θέα και το μνημείο του 
ολοκαυτώματος του 1943. Στη συνέχεια μετάβαση στο 
ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη. 
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την παλιά πόλη για να 
ζήσετε την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής .
2Η ΗΜΈΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΜΈΓ. ΠΑΠΙΓΚΟ - ΚΟΝΙΤΣΑ 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ξακουστό 
Καλπάκι. Επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο όπου θα 
ενημερωθούμε με προβολή σλαιντς για την βαριά ιστορία 
της περιοχής, στο ΟΧΙ του 1940. Μέσω μιας καταπληκτικής 
διαδρομής θα ανεβούμε στο Μεγάλο Πάπιγκο (καιρού 
επιτρέποντος). Σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, το Μεγάλο 
και Μικρό Πάπιγκο, έχουν να επιδείξουν παράδοση 
εξαιρετικής φιλοξενίας και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.
Συνεχίζουμε για την αμφιθεατρική κωμόπολη της Κόνιτσα, 
η οποία σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του λόφου κάτω από 
το βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο ποταμό, σφύζει 
από ζωή και ομορφιά. Χρόνος για να δοκιμάσουμε τοπικές 
γεύσεις και λιχουδιές και στη συνέχεια επιστροφή στα 
Ιωάννινα για ξεκούραση χρόνος ελεύθερος.

3Η ΗΜΈΡΑ ΚΗΠΟΙ - ΜΟΝΟΔΈΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΚΑΣΤΡΟ 
- ΝΗΣΙ
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για τα 
πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη και το τρίτοξο 
του Καλογήρου με προορισμό τους Κήπους (ή Μπάγια 
Ζαγορίου). Θα γοητευτούμε από τα περίφημα αρχοντικά 
χτισμένα από τεχνίτες της πέτρας, θα έχουμε χρόνο για 
περπάτημα, καφέ και θα επισκεφθούμε και το Λαογραφικό 
Μουσείο Αγαπίου Τόλη (ιδιωτική συλλογή). Μπάγια 
(σλάβικη λέξη) σημαίνει “λουτρό” και ανταποκρίνεται στο 
εντυπωσιακό περιβάλλον με τις οβίρες που δημιουργούν τα 
ποτάμια γύρω από το χωριό. Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο 
Μονοδένδρι. Εκεί, από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, 
θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του 
κόσμου (Guinness 1997). Περπατήστε στα πλακόστρωτα 
δρομάκια, για να δείτετα αρχοντικά,το βιωματικό σχολείο 
και τα πανέμορφα παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης
αρχιτεκτονικής. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην πόλη.
4Η ΗΜΈΡΑ ΓΙΑΝΝΈΝΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - 
ΠΗΓΈΣ ΑΩΟΥ - ΜΈΤΣΟΒΟ 
Πρωινό  και ακολουθεί επίσκεψη στο ιερό της Δωδώνης το 
οποίο έχει συνδεθεί από αρχαιότατα χρόνια με τη λατρεία 
του Δία. Το αρχαιότερο στην ελληνική επικράτεια μαντείο, 
που όπως μας επιβεβαιώνει ο Ηρόδοτος, πως από τη Θήβα 
της Αιγύπτου ξεκίνησαν δύο μαύρα περιστέρια από τα οποία 
το ένα πήγε στη Λιβύη, όπου ιδρύθηκε το ιερό του Άμονα 
Δία και το άλλο ήρθε στη Δωδώνη και κάθισε πάνω σε μια 
βελανιδιά (το ιερό δέντρο του Δία) και με ανθρώπινη λαλιά 
υπέδειξε το σημείο που πρέπει να ιδρυθεί το μαντείο του 
Θεού. Μένουμε κατάπληκτοι από τη φοβερή ενέργεια του 
χώρου και αφού περιπλανηθούμε σε αυτόν, αναχωρούμε για 
την τεχνητή λίμνη των πηγών του ποταμού Αώου. Υπέροχη

διαδρομή μέχρι το φράγμα για μοναδικές φωτογραφίες 
στο απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο. Συνεχίζουμε για το 
πανέμορφο Μέτσοβο με επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα, την Πινακοθήκη 
Αβέρωφ και το Λαογραφικό Μουσείο Αρχοντικό Τοσίτσα 
(έξοδα ατομικά) κ.α. Χρόνος για γεύμα , καφέ και βόλτες στο 
πανέμορφο και γραφικό χωριό και στη συνέχεια αναχώρηση 
για τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Palladion - Ιωάννινα (πόλη) 3* Πρωινό 155 109 85

Epirus Palace 
(7ο χλμ Ιωαννίνων - Θάνας)

5* Ημιδιατροφή 219 149 135
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στην άγρια φύση φροντίζονται σε ένα ορεινό καταφύγιο, ένα 
κλειστό τμήμα δασικής γης, μόλις 1,5 χλμ. από το Νυμφαίο. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε προαιρετικά το κτήμα ΑΛΦΑ . Το 
Κτήμα ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 1997 και βρίσκεται στην τοποθεσία 
Αμπέλια, στην καρδιά του Αμυνταίου, μόλις 25 λεπτά με το 
αυτοκίνητο από το Νυμφαίο. Ένας ιδιόκτητος αμπελώνας 
750.000 m² αφιερωμένος στην παραγωγή κρασιού, καθώς 
και επαγγελματική τεχνογνωσία και εμπειρία σε συνδυασμό 
με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές καλλιέργειας 
διεθνών προτύπων, καθιστούν το Κτήμα ΑΛΦΑ ένα από τα 
πιο σημαντικά οινοποιεία στην Ελλάδα. Θα κάνουμε την 
ξενάγηση στους χώρους της παραγωγής , εμφιάλωσης και 
αποθήκευσης και θα γευτούμε 3 ποτήρια κρασί ( τιμή 5€ ) 
από διαφορετικές ποικιλίες ώστε να έχουμε μια γνώση των 
ποικιλιών που προσφέρει η εταιρεία . Στη συνέχεια γεύμα 
εξ ιδίων σε εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και αμέσως μετά 
αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις 
επιστροφή στη πόλη μας αργά το απόγευμα.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΙΣΠΗΛΙΟ - ΜΟΥΣΈΙΟ ΚΈΡΙΝΩΝ 
ΟΜΟΙΟΜΑΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και άμεση 
αναχώρηση. Πριν φτάσουμε στη όμορφη πόλη της 
Καστοριάς  θα επισκεφτούμε τον λιμναίο οικισμό Δισπηλιό 
για να θαυμάσουμε τον ηλικίας 7.000 ετών τρόπο ζωής. 
Συνεχίζουμε για το Μαυροχώρι για να επισκεφτούμε το 
καινούργιο και πρωτοπόρο μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. 
Στη συνέχεια μετάβαση στην εκπληκτική πόλη των 
γουναράδων τη Καστοριά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα μετάβαση στο Ντολτσό για να περπατήσουμε στις 
όχθες της λίμνης και να πιούμε καφέ σε ένα από τα πολλά 
café και ζαχαροπλαστεία της. Το βραδάκι επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.
2Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΥ - ΠΡΈΣΠΈΣ
Πρωινό και περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, την 
Ιερά Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας στη βόρεια πλευρά 
της χερσονήσου, και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
γνωρίσουμε την πόλη της Καστοριάς, την πόλη με τα 
αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες και την πανέμορφη 
λίμνη της πόλης, είναι μία πόλη που δραστηριοποιείται 
στην τέχνη της γουναρικής για περισσότερο από 500 χρόνια, 
σύμβολο αρχοντιάς και κοινωνικής προβολής, χτισμένη 
703 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα κάνουμε βόλτα 
στο Ντολτσό την παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας 
άλλης εποχής. Στη συνέχεια επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ 
ΔΡΑΚΟΥ που σύμφωνα με το μύθο φύλαγε άγρυπνος το 
χρυσορυχείο που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Επίσης 
μέσα στην σπηλιά υπάρχει πλωτή γέφυρα από την οποία 
μπορούμε να δούμε τις 7 λίμνες γλυκού νερού. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για ένα από τους  προστατευόμενους Εθνικούς 
Δρυμούς της χώρας μας, τις Πρέσπες. Η Μικρή και η Μεγάλη 
Πρέσπα,  είναι τα υγρά σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας 
και πρώην Γιουγκοσλαβίας και χωρίζονται μεταξύ τους από

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Κέλετρον - Πόλη 2* Πρωινό 99 79 40

Aναστασίου - Πόλη 3* Πρωινό 109 89 45

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ - Wine-
Tasting
3 HMEPEΣ (26-28.10)

μια στενή λωρίδα προσχώσεων που έχει δημιουργηθεί από 
το ρεύμα του Αγίου Γερμανού. Στη Μικρή Πρέσπα με νερά 
ρηχά και ήρεμα διαβιούν οι αργυροπελεκάνοι. Ξεκινάμε 
με πρώτη μας επίσκεψη στον ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ κεφαλοχώρι 
με πέτρινα αρχοντικά, σε υψόμετρο 1.100 μέτρα στο όρος 
Βαρνούντα όπου θα δούμε τον ομώνυμο ναό με τις υπέροχες 
τοιχογραφίες του 11ου αιώνα. Στη Μικρή Πρέσπα στο κέντρο 
της βρίσκεται το μικροσκοπικό νησί του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 
που επί πολλά χρόνια όταν πάγωνε η λίμνη οι δυσκολίες 
των λιγοστών κατοίκων ήταν τεράστιες ενώ τώρα με τη νέα 
πλωτή γέφυρα είναι καλύτερα.Εμείς θα πάμε στο νησάκι με 
τις είκοσι τρεις βυζαντινές εκκλησίες και θα επισκεφθούμε 
αυτήν που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ερειπωμένη 
εκκλησία του Αγίου Αχίλλειου του 11ου αιώνα. Στη συνέχεια 
θα πάμε στο τελευταίο και μοναδικό ελληνικό χωριό στις 
όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, πριν τα’ Αλβανικά σύνορα, 
τους ΨΑΡΑΔΕΣ για επίσκεψη στην εκκλησία της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, του 19ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος για να γευτείτε 
τοπικό φρέσκο ψάρι της λίμνης και εκλεκτούς μεζέδες και 
όσοι θέλουν να απολαύσουν mini κρουαζιέρα στη γραφική 
λίμνη. Το απόγευμα επιστροφή στη Καστοριά.
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - WINETASTING 
- ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό Νυμφαίο που 
θεωρείτε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης . Η 
αμφιθεατρική δομή του Νυμφαίου δίνει στους επισκέπτες τη 
δυνατότητα να θαυμάσουν κάθε γωνιά του χωριού καθώς 
και τα πανέμορφα τοπία του όπως η λίμνη Βεγορίτιδα. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στον Αρκτούρο Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μια 
οικολογική οργάνωση που επικεντρώνει τις προσπάθειές της 
στην προστασία της καφέ αρκούδας. Η οργάνωση φροντίζει 
αρκούδες και λύκους που θεωρούνταν πολύ αδύναμοι για 
να επιβιώσουν στην άγρια φύση και αναλαμβάνει επίσης 
τη διάσωση αρκούδων που κρατούνταν αιχμάλωτες σε 
απάνθρωπες συνθήκες. Τα ζώα φροντίζονται ώσπου 
να είναι υγιή και μέχρι να γίνουν ικανά να επιστρέψουν
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1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΙΈΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση. 
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα επισκεφτούμε τα 
αμφιθεατρικά χτισμένα Σιάτιστα με τα όμορφα αρχοντικά για 
καφέ και βόλτα στην κεντρική πλατεία της και στη συνέχεια 
επίσκεψη  στην Ιστορική Μονή της Παναγίας Μικροκάστρου. 
Προσκύνημα και σε λίγα χιλιόμετρα θα φτάσουμε στην 
εκπληκτική πόλη των γουναράδων τη Καστοριά. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μετάβαση στο Ντολτσό για να 
περπατήσουμε στις όχθες της λίμνης και να πιούμε καφέ σε 
ένα από τα πολλά café και ζαχαροπλαστεία της. Το βραδάκι 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
2Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΈΣΠΈΣ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τους  προστατευόμενους 
Εθνικούς Δρυμούς της χώρας μας, τις Πρέσπες. Η Μικρή και 
η Μεγάλη Πρέσπα,  είναι τα υγρά σύνορα μεταξύ Ελλάδας 
και Αλβανίας και πρώην Γιουγκοσλαβίας και χωρίζονται 
μεταξύ τους από μια στενή λωρίδα προσχώσεων που έχει 
δημιουργηθεί από το ρεύμα του Αγίου Γερμανού. Στη Μικρή 
Πρέσπα με νερά ρηχά και ήρεμα διαβιούν οι αργυροπελεκάνοι. 
Ξεκινάμε με πρώτη μας επίσκεψη στον ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ 
κεφαλοχώρι με πέτρινα αρχοντικά, σε υψόμετρο 1.100 
μέτρα στο όρος Βαρνούντα όπου θα δούμε τον ομώνυμο ναό 
με τις υπέροχες τοιχογραφίες του 11ου αιώνα. Στη Μικρή 
Πρέσπα στο κέντρο της βρίσκεται το μικροσκοπικό νησί του 
ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ που επί πολλά χρόνια όταν πάγωνε η λίμνη 
οι δυσκολίες των λιγοστών κατοίκων ήταν τεράστιες ενώ 
τώρα με τη νέα πλωτή γέφυρα είναι καλύτερα.Εμείς θα πάμε

στο νησάκι με τις είκοσι τρεις βυζαντινές εκκλησίες και θα 
επισκεφθούμε αυτήν που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
την ερειπωμένη εκκλησία του Αγίου Αχίλλειου του 11ου 
αιώνα. Στη συνέχεια θα πάμε στο τελευταίο και μοναδικό 
ελληνικό χωριό στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, πριν 
τα’ Αλβανικά σύνορα, τους ΨΑΡΑΔΕΣ για επίσκεψη στην 
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, του 19ου αιώνα. 
Χρόνος ελεύθερος για να γευτείτε τοπικό φρέσκο ψάρι και 
εκλεκτούς μεζέδες και όσοι θέλουν να απολαύσουν mini 
κρουαζιέρα στη γραφική λίμνη. Το απόγευμα επιστροφή στη 
Καστοριά.
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΥ - ΔΙΣΠΗΛΙΟ - ΜΟΥ-
ΣΈΙΟ ΚΈΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΜΑΤΩΝ
Πρωινό και περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, την 
Ιερά Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας στη βόρεια πλευρά 
της χερσονήσου, και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
γνωρίσουμε την πόλη της Καστοριάς, την πόλη με τα 
αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες και την πανέμορφη 
λίμνη της πόλης, είναι μία πόλη που δραστηριοποιείται 
στην τέχνη της γουναρικής για περισσότερο από 500 χρόνια, 
σύμβολο αρχοντιάς και κοινωνικής προβολής, χτισμένη 703 
μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα κάνουμε βόλτα στο 
Ντολτσό την παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, 
τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης 
εποχής. Στη συνέχεια επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 
που σύμφωνα με το μύθο φύλαγε άγρυπνος το χρυσορυχείο 
που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Επίσης μέσα στην σπηλιά 
υπάρχει πλωτή γέφυρα από την οποία μπορούμε να δούμε 
τις 7 λίμνες γλυκού νερού. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τον 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ - Wine-
Tasting
4 HMEPEΣ (23-26.10 & 28-31.10)

ηλικίας 7.000 ετών λιμναίο οικισμό Δισπηλιό. Συνεχίζουμε 
για το Μαυροχώρι για να επισκεφτούμε το καινούργιο 
μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Σε δύο κτίρια τοπικής 
αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού βίου 
αναβιώνοντας ήθη και έθιμα. Επιστροφή στη Καστοριά το 
απόγευμα και ελεύθερος χρόνος στη πόλη . Σας προτείνουμε 
βόλτα στα παράλια της λίμνης σε κάποιο από τα πολλά café.
4Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - WINETASTING 
- ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό Νυμφαίο που 
θεωρείτε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης . Η 
αμφιθεατρική δομή του Νυμφαίου δίνει στους επισκέπτες τη 
δυνατότητα να θαυμάσουν κάθε γωνιά του χωριού καθώς 
και τα πανέμορφα τοπία του όπως η λίμνη Βεγορίτιδα. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στον Αρκτούρο Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μια 
οικολογική οργάνωση που επικεντρώνει τις προσπάθειές της 
στην προστασία της καφέ αρκούδας. Η οργάνωση φροντίζει 
αρκούδες και λύκους που θεωρούνταν πολύ αδύναμοι για 
να επιβιώσουν στην άγρια φύση και αναλαμβάνει επίσης 
τη διάσωση αρκούδων που κρατούνταν αιχμάλωτες σε 
απάνθρωπες συνθήκες. Τα ζώα φροντίζονται ώσπου να είναι 
υγιή και μέχρι να γίνουν ικανά να επιστρέψουν στην άγρια 
φύση φροντίζονται σε ένα ορεινό καταφύγιο, ένα κλειστό 
τμήμα δασικής γης, μόλις 1,5 χλμ. από το Νυμφαίο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε προαιρετικά το κτήμα ΑΛΦΑ . Το 
Κτήμα ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 1997 και βρίσκεται στην τοποθεσία 
Αμπέλια, στην καρδιά του Αμυνταίου, μόλις 25 λεπτά με το 
αυτοκίνητο από το Νυμφαίο. Ένας ιδιόκτητος αμπελώνας 
750.000 m² αφιερωμένος στην παραγωγή κρασιού, καθώς 
και επαγγελματική τεχνογνωσία και εμπειρία σε συνδυασμό 
με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές καλλιέργειας 
διεθνών προτύπων, καθιστούν το Κτήμα ΑΛΦΑ ένα από τα 
πιο σημαντικά οινοποιεία στην Ελλάδα. Θα κάνουμε την 
ξενάγηση στους χώρους της παραγωγής , εμφιάλωσης και 
αποθήκευσης και θα γευτούμε 3 ποτήρια κρασί ( τιμή 5€ ) 
από διαφορετικές ποικιλίες ώστε να έχουμε μια γνώση των 
ποικιλιών που προσφέρει η εταιρεία . Στη συνέχεια γεύμα 
εξ ιδίων σε εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και αμέσως 
μετά αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Γεμάτοι όμορφες 
αναμνήσεις επιστροφή στη πόλη μας αργά το απόγευμα

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Κέλετρον - Πόλη 2* Πρωινό 119 99 60

Aναστασίου - Πόλη 3* Πρωινό 129 109 65 20

4 ΗΜΕΡΕΣ



1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟΡΤΟ 
ΛΑΓΟΣ - ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση 
για τη Καβάλα . Άφιξη στην γραφική πόλη και θα έχουμε 
χρόνο ελεύθερο για βόλτα και καφέ στη παραλία της πόλης 
. . Συνεχίζουμε  για το Πόρτο Λάγος. Στη διαδρομή μας θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μαγευτικό Αγιορείτικο 
μετόχι του Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό ναό του Αγίου 
Νικολάου & της Παναγίας Παντάνασσας μέσα στη Λίμνη 
Βιστωνίδα. Εδώ υπάρχουν πολλά είδη πουλιών, καθότι η 
περιοχή προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar. 
Πολύ κοντά πλέον η Κομοτηνή όπου ακολουθώντας την 
γραφική οδό Ιωαννίνων θα βρεθούμε στα πλακόστρωτα 
σοκάκια της Ερμού με τα διάφορα μικρομάγαζα. Εκεί θα 
συναντήσουμε τα εργαστήρια λευκοσιδήρου και χαλκού, 
γνωστά σαν τενεκετζίδικα, τα παλαιοπωλεία με τις πολλές 
αντίκες που διαθέτουν, τα καφεκοπτεία, τα στραγαλάδικα 
τα εργαστήρια σουτζούκ λουκούμ, τα ζαχαροπλαστεία με 
τα τοπικά γλυκά (σαραγλάκια, χανούμ μπορέκ ( με κρέμα ), 
κανταΐφι, πλάκες σοκολάτας με καβουρντισμένο αμύγδαλο, 
σεκέρ παρέ και καζάν ντιπί, κλπ). Πίσω από την οδό Ερμού 
θα συναντήσουμε τη σκεπαστή Δημοτική Αγορά στη στοά 
της οποίας στήνουν τους πάγκους τους οι ψαράδες και οι 
οπωροπώλες.  Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και μετάβαση 
στο ξενοδοχείο μας στην Αλεξανδρούπολη. Τακτοποίηση και 
χρόνος ελεύθερος για μια γνωριμία με τη πόλη, συνοδεία του 
αρχηγού μας.

3Η ΗΜΈΡΑ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΞΑΝΘΗ - 
ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για τα Πομακοχώρια, αυτά τα 
ζωντανά χωριά που απλώνονται σαν δίχτυ πάνω στο 
πλούσιο ανάγλυφο της οροσειράς της Ροδόπης. Άνθρωποι 
αυθεντικοί τα κατοικούν, ακούραστοι ξωμάχοι που παλεύουν 
εδώ και αιώνες την τραχιά αλλά όμορφη γη τους. Πομάκοι 
αποκαλούνται οι (κυρίως) μουσουλμάνοι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών, οι ίδιοι ωστόσο έχουν περισσότερες 
ονομασίες για να ορίζουν την ταυτότητά τους, όπως οι 
Αλεβίτες, κυρίως στην ανατολική πλευρά της περιοχής 
και προς τον Έβρο. Για πάρα πολλά χρόνια η περιοχή των 
Πομακοχωρίων ήταν όχι απλώς απομονωμένη αλλά σχεδόν 
αποκλεισμένη από την υπόλοιπη επικράτεια. Σήμερα οι 
έλεγχοι που κάποτε υπήρχαν ανήκουν πλέον στο παρελθόν, 
και τα χωριά των Πομάκων αναπτύσσονται με αργά βήματα 
αλλά σταθερά. Ο επισκέπτης εδώ πρέπει να σέβεται την 
ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα των κατοίκων, ωστόσο θα 
πρέπει επίσης να έχει κατά νου πως δεν επισκεπτόμαστε 
τα χωριά για τη γραφικότητά τους, δεν είναι αυτό το 
δέλεαρ. Μην ξεχνάμε πως για πολλά χρόνια, όπως είπαμε, 
υπήρξαν εντελώς απομονωμένα. Εδώ δεν ερχόμαστε ως 
τουρίστες αλλά ως περιηγητές, με σεβασμό και πραγματικό 
ενδιαφέρον για να δούμε τον τρόπο ζωής των κατοίκων. 
Αφού διασχίσουμε τα χωριά θα κάνουμε στάση στον Εχίνο 
για καφεδάκι.Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο μας και 
μετάβαση στη Ξάνθη. Μία πόλη γεμάτη χρώματα, ήχους και 
ζωή. Αναπαλαιωμένα σπίτια καπνεμπόρων και πλακόστρωτοι 
δρόμοι, συνθέτουν τη σκηνή όπου διαδραματίζεται η 
ρομαντική ιστορία της Παλιάς Πόλης με τα εντυπωσιακά 
αρχοντικά και τους μοναδικούς πλακόστρωτους δρόμους 
. Χρόνος για γεύμα σε μια απο τις δεκάδες παραδοσιακές 
ταβέρνες στη παλιά πόλη και το απόγευμα αναχώρηση για το 
δρόμο της επιστροφής .

2Η ΗΜΈΡΑ ΞΑΝΘΗ - ΔΈΛΤΑ ΈΒΡΟΥ - ΦΈΡΈΣ - ΣΟΥΦΛΙ - ΔΙΔΥ-
ΜΟΤΟΙΧΟ - ΟΡΈΣΤΙΑΔΑ
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την εξερεύνησή 
μας στον Έβρο (καιρού επιτρέποντος). Το Δέλτα του 
Έβρου είναι ένας σημαντικός υγροβιότοπος σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι εδώ και πολλά 
χρόνια προστατευόμενη περιοχή, καθώς έχει πολύ μεγάλη 
αξία για την άγρια ζωή και τον άνθρωπο. Εδώ βρίσκουν 
καταφύγιο και τροφή χιλιάδες πουλιά όλες τις εποχές του 
χρόνου. Με τοπικό ξεναγό θα προσεγγίσουμε το ποτάμι 
και θα φτάσουμε στο Δέλτα. Μοναδικές εικόνες μάς 
περιμένουν. Εκεί ζουν και φωλιάζουν πολλά σπάνια είδη 
πουλιών. Θα συνεχίσουμε για τις βυζαντινές Φέρες, όπου 
θα ξεναγηθούμε στη σπάνια εκκλησία της Παναγίας της 
Κοσμοσώτηρας. .Η ημέρα μας θα συνεχίσει με μια εκδρομή 
στο Σουφλί, ξακουστό για τα μεταξωτά του και την πλούσια 
εθνική και λαογραφική παράδοςή του. Η ιστορία του είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με το μετάξι, που έπαιξε αποφασιστικό 
ρόλο στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
περιοχής. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Μουσείο Μεταξιού. 
Επόμενος σταθμός το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, χτισμένο στη συμβολή 
Έβρου και Ερυθροπόταμου, δύο μόνο χιλιόμετρα από τα 
Ελληνοτουρκικά σύνορα και λίγο βορειότερα η ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
η δεύτερη μετά την Αλεξανδρούπολη πόλη του νομού σε 
πληθυσμό. Η Νέα Ορεστιάδα είναι η νεότερη πόλη της 
Ελλάδας αφού ιδρύθηκε μόλις το 1923, από Έλληνες 
πρόσφυγες που κατάγονταν από την Αδριανούπολη και 
κυρίως από το προάστιό της Καραγάτς μετά τη Συνθήκη της 
Λωζάνης. Το απόγευμα θα κλείσουμε την περιήγηση μας με 
περιήγση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της  Αλεξανδρούπολη

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Ramada Plazza - 
Αλεξανδρούπολη

5* Πρωινό 139 109 70

Αlexander Beach - 
Αλεξανδρούπολη

5* Πρωινό 149 109 80

ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΘΡΑΚΗ - ΕΒΡΟΣ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ
3 HMEPEΣ (24-26.10 , 26-28.10  & 28-30.10)
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3 ΗΜΕΡΕΣ



ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΈΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Τέμπη, Βόλο, 
Αλαμάνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. 
Άφιξη στη Χαλκίδα αργά το μεσημέρι .. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στη πόλη όπου 
θα γνωρίσουμε από κοντά το ασύνηθες και μοναδικό 
φαινόμενο των ρευμάτων στη γέφυρα. 
2Η ΗΜΈΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΈΡΈΤΡΙΑ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ
Πρωινό και περιήγηση στην σύγχρονη πόλη που 
συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος, το κάστρο, οι 
μεγαλοπρεπείς ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά 
αρχοντικά και είναι γνωστή για το ιδιόμορφο παλιρροϊκό 
φαινόμενο στον πορθμό του Ευρίπου στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Ερέτρια όπου μπορείτε να απολαύσετε 
ένα καταπληκτικό τοπίο στη μέση του Ευβοϊκού κόλπου. 
Περιοχή με ένδοξο παρελθόν, συνδυάζει το ορεινό 
στοιχείο με τη θάλασσα. Κοντά στο λιμάνι της Ερέτριας 
βρίσκονται δύο μικρά νησιά, το Πεζονήσι ή «νησί των 
Ονείρων», το οποίο συνδέεται με τη στεριά με γέφυρα και 
η Αγία Τριάδα. Θα περάσουμε από το Βέλος και Λέπουρα, 
για να επισκεφτούμε το χωριό Αυλωνάρι. Ελεύθεροι να 
δούμε τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου και τη βυζαντινή 
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Επιστροφή στη Χαλκίδα 
στο ξενοδοχείο.
3Η ΗΜΈΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑ
Πρωινό και περιήγηση στην σύγχρονη πόλη που 
συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος, το κάστρο, οι 
μεγαλοπρεπείς ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά 
αρχοντικά και είναι γνωστή για το ιδιόμορφο παλιρροϊκό 
φαινόμενο στον πορθμό του Ευρίπου. Το απόγευμα 
ελεύθερο στην Χαλκίδα όπου θα γνωρίσουμε από κοντά 
το ασύνηθες και μοναδικό φαινόμενο των ρευμάτων στη 
γέφυρα.
4Η ΗΜΈΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΡΤΑΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΙΔΗΨΟΣ - ΓΛΥΦΑ 
- ΒΟΛΟΣ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για Αρτάκη που οφείλει 
την ονομασία της στην Αρτάκη της Προποντίδας, τόπο 
καταγωγής των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εδώ 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Συνεχίζουμε για 
Προκόπι, όπου θα επισκεφθούμε τον Αϊ-Γιάννη τον Ρώσο. 
Επόμενοι σταθμοί η Λίμνη και η Αιδηψός που η φύση 
προίκισε απλόχερα με ιαματικά νερά πολύτιμα για τη 
σωματική υγεία και ευεξία του επισκέπτη, αλλά και με 
τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στάση για φαγητό

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Filoxenia - Λευκαντί 4* Πρωινό 139 109 45

Paliria - Χαλκίδα 3* Πρωινό 155 119 50

John’s - Χαλκίδα 3* Πρωινό 159 119 55

Σημαντική σημείωση: Στην τριήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η τρίτη μέρα του τετραήμερου προγράμματος.

3 HMEPEΣ (26-28.10) | 4 ΗΜΕΡΕΣ (23-26.10 & 28-31.10)

Ξενοδοχείο - Τοποθεσία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Filoxenia - Λευκαντί 4* Πρωινό 99 79 45

Paliria - Χαλκίδα 3* Πρωινό 109 89 50

John’s - Χαλκίδα 3* Πρωινό 119 99 55
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4 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

και απόπλους από Αγιόκαμπο για τη Γλύφα, από όπου με 
το λεωφορείο μας συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη 
αργά το βράδυ.
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