


Αεροπορικές οργανωµένες εκδροµές
Σελ. 3   ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 7 ηµέρες 
Σελ. 4   ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4, 5 ηµέρες, 
Σελ. 4   ΧΙΟΣ 5, 6 ηµέρες
Σελ. 5  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 ηµέρες
Σελ. 5  ΣΑΜΟΣ 5,6 ηµέρες    

Οδικές οργανωµένες εκδροµές
Σελ. 6   ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 7, 9 ηµέρες 
Σελ. 7   ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΟΝΙΟ 4, 5, 6 ηµέρες 
Σελ. 7   ΚΕΡΚΥΡΑ 4, 5, 6 ηµέρες 
Σελ  8 ΛΕΥΚΑ∆Α 5, 6 ηµέρες
Σελ. 8   ΕΥΒΟΙΑ 4, 5 ηµέρες
Σελ  9   ΠΑΤΜΟΣ 4, 5, 6 ηµέρες 
Σελ  9  ΛΗΜΝΟΣ 5 ηµέρες 
Σελ 10 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5,6 ηµέρες
Σελ 10 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 5, 6 ηµέρες 
Σελ 11 ΑΙΓΙΝΑ 5 ηµέρες
Σελ 11 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΗΛΙΟ 5 ηµέρες
Σελ 12 ΑΝ∆ΡΟΣ 3,4,5,6 ηµέρες
Σελ 12 ΤΗΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ 4,5,6 ηµέρες
Σελ 12 ΤΗΝΟΣ - ΑΝ∆ΡΟΣ 4,5,6 ηµέρες
Σελ 13  ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ 4,5,6 ηµέρες  
Σελ 14  ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 ηµέρες
Σελ 15 ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6 ηµέρες
Σελ 15 ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑ 5 ηµέρες
Σελ 16 ΚΥΘΗΡΑ 6 ηµέρες
Σελ 16 ΝΕΑΠΟΛΗ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ  6 ηµέρες 
Σελ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ 7 ηµέρες
Σελ 18 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  6 ηµέρες
Σελ 18 ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ 5,6 ηµέρες
Σελ 19 ΧΙΟΣ - ΣΜΥΡΝΗ 8 ηµέρες
Σελ 19 ΑΙΒΑΛΙ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6 ηµέρες

Οργανωµένες εκδροµές εξωτερικού
Σελ 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4 ηµέρες
Σελ 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 5 ηµέρες
Σελ 21 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 5,6 ηµέρες
Σελ 21 ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕ∆ΟΣ 4,5 ηµέρες
Σελ 22 ΑΚΤΕΣ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗΣ 4,5 ηµέρες 
Σελ 22 ∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 5,6 ηµέρες 
Σελ 23 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 6 ηµέρες
Σελ 23 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 6 ηµέρες 
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Ζητήστε το αναλυτικό extra έντυπό µας για τις
αναχωρήσεις προς το νησί της Μεγαλόχαρης

Ν Α Ξ Ο Σ  

Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α Δ Ι  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ  
ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ 
ΚΥΘΗΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  ΠΟΡΤΟ 

ΧΕΛΙ  ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ  ΛΕΥΚΑΔΑ 

KΡHTH ΛΗΜΝΟΣ 
EYBOIA ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α  
Π Α Τ

TRAVEL



7

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΕΚ∆ΡΟΜΗ
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Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α  Κ Ρ Η Τ Η Σ
7ηµ.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΗΡΑΚΛΕΙΟ –ΚΝΩΣΟΣ - ΓΟΥΒΕΣ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» και αναχώρηση µε απευθείας πτήση για 
Ηράκλειο. Άφιξη στην όµορφη Κρήτη, και ξεκινάµε την ξενάγηση µας στην Κνωσό, την 
µεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Μινωικής Κρήτης , που   ιδρύθηκε από τον 
µυθικό Μίνωα και έγινε το κέντρο του λαµπρού Μινωικού πολιτισµού. Το 1910 
περίπου ο άγγλος Έβανς απεκάλυψε τεράστιο συγκρότηµα ερειπίων της πόλης, που 
περιλαµβάνει ανάκτορα, αποθήκες, οικίες, τάφους, ναούς µε έξοχες τοιχογραφίες 
αγγεία και ποικίλα ευρήµατα. Στη συνέχεια περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης του 
Ηρακλείου. Στην πλατεία Ελευθερίας δεσπόζουν το άγαλµα του Ελ. Βενιζέλου και η 
προτοµή του Καζαντζάκη, θα δούµε την παλιά Ενετική Κρήνη του Μοροζίνη µε τα 
λιοντάρια, το ναό του Αγίου Τίτου (µαθητής του Αποστόλου Παύλου), το µητροπολιτικό 
ναό του Αγίου Μηνά και την Ενετική Λότζια. Καταλήγουµε στο ξενοδοχείο µας. 
Τακτοποίηση στα δωµάτια και ξεκούραση.  ∆είπνο. Προαιρετική διασκέδαση στις 
Γούβες µε ζωντανή µουσική. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΜΟΝΗ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ µπάνιο -  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΦΟ∆ΕΛΕ 
Πρωινό και αναχώρηση προς την Μονή Αρκαδίου, περιήγηση της Μονής. Συνεχίζουµε 
για Ρέθυµνο µε το Ενετικό φρούριο Φορτέζα  στο λιµάνι όπου θα έχετε χρόνο για 
βόλτα στα γραφικά στενά και για καφέ. Αναχώρηση για Αργυρούπολη (πηγές), εξωτική 
τοποθεσία µε οργιώδη βλάστηση από υπεραιωνόβιους πλάτανους, µικρούς 
πανέµορφους καταρράκτες πολλά τρεχούµενα νερά. Γεύµα εξ’ ιδίων. Επόµενος 
σταθµός µας το Φόδελε. Τόπος, που κατά την παράδοση χάρισε το φως της µέρας στον 
µεγαλύτερο σγουράφο ( ζωγράφο) τον  EL GRECO. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας, 
ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ µπάνιο – ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΝΗΣΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιεράπετρα, χτισµένη στην Αρχαία Ιεράπυτνα, µε τα 
πολλά θερµοκήπια γνωριµία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και καφέ. 
Αναχώρηση για την όµορφη Ελούντα, άφιξη στην γραφική Πλάκα  ελεύθερος χρόνος 
για προαιρετική επίσκεψη µε καραβάκι απέναντι στο Νησί Σπιναλόγκα (το νησί των 
λεπρών), χρόνος για γεύµα εξ ιδίων. Συνεχίζουµε για τον Άγιο Νικόλαο γνωριµία µε 
την πόλη και χρόνος ελεύθερος για καφέ στην Βουλισµένη Λίµνη που είναι 
περιτριγυρισµένη από εστιατόρια, καφετερίες και τουριστικά καταστήµατα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆είπνο -  διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ µπάνιο - ΚΑΛΥΒΙΑΝΗ - ΑΝΩΠΟΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟ 
ΓΛΕΝΤΙ
Πρωινό και Αναχώρηση για την Φαιστό, διανύουµε το κάθετο τµήµα της Κρήτης και το 
πιο εύφορο (σταφύλια, κρασί, σταφίδα)  και τον µεγαλύτερο κάµπο Μεσαρά. Περνάµε 
από το χωριό Άγιοι ∆έκα, όπου µαρτύρησαν δέκα χριστιανοί και στάση στην Παναγία 
Καλυβιανή (µοναστήρι µε κοινωνικό έργο). Μέσω Γόρτυνας άφιξη στην Φαιστό, την 
δεύτερη πόλη της Μινωικής εποχής και πρωτεύουσα του κράτους του Ραδάµανθου 
(αδελφού του Μίνωα) και επίσκεψη στις αρχαιότητες. Στη συνέχεια αναχώρηση για τις 
µαγευτικές αµµουδιές µε τις Σπηλιές στα Μάταλα. Χρόνος ελεύθερος για µπάνιο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύµα και  ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση 
στην Ανώπολη για Ελληνοκρητικό γλέντι - σόου µε 22 χορευτές (καλλιτέχνες). 
∆ιανυκτέρευση

5η ηµέρα: ΧΑΝΙΑ µπάνιο - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό, και αναχωρούµε για τα υπέροχα Χανιά. Το βενετσιάνικο λιµάνι µε το Φάρο και 
η παλιά πόλη στο κέντρο έχουν χαρίσει στα Χανιά τη φήµη της πιο γραφικής πόλης 
στην Κρήτη. Θα επισκεφθούµε τους τάφους των Βενιζέλων που βρίσκονται σε µια 
έξοχη τοποθεσία  επάνω στο λόφο του προφήτη Ηλία µε πανοραµική θέα στα Χανιά και 
την ευρύτερη περιοχή. Χρόνος αρκετός για την περιήγηση και γνωριµία µε την πόλη. 
Από την κεντρική πλατεία στο Σιντριβάνι, το Γιαλί Τζαµί, την Μητρόπολη, την Μονή 
Φραγκισκανών που στεγάζει το αρχαιολογικό µουσείο, το φρούριο Φιρκά, αλλά και τα 
Νεώρια. Γεύµα εξ ιδίων . Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζοντας το πολύ όµορφο 
πρόγραµµα της µέρας µας θα πιούµε τον καφέ µας στην εξαιρετικής οµορφιάς 
παραλία της Γεωργιούπολης, µε σήµα κατατεθέν ένα κατάλευκο εκκλησάκι που είναι 
κτισµένο σε ένα βραχώδες νησάκι µέσα στη θάλασσα σε απόσταση 200 µ. από την 
ακτή.  Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. ∆είπνο –διανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΑΝΩΓΕΙΑ – ΖΩΝΙΑΝΑ 
Πρωινό, και ξεκινάµε για τα Ζωνιανά, το ένοπλο άντρο του Ψηλορείτη. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ στη δροσερή πλατεία του χωριού, και όσοι θέλετε µπορείτε να 
επισκεφθείτε το ιδιαίτερο µουσείο κέρινων οµοιωµάτων που φιλοξενεί  όλη την 
Κρητική ιστορία. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούµε το σπήλαιο Σφενδόνη, ένα από τα 
οµορφότερα στην Ελλάδα µε πολύ πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγµιτικό διάκοσµο. 
Ανήκει στο φυσικό πάρκο Ψηλορείτη που έχει ενταχθεί στα Γεωπάρκα της UNESKO. 
Επόµενος σταθµός µας το υπέροχο χωριό του Ξηλούρη, όπου θα επισκεφθούµε το 
σπίτι – µουσείο του. Στη συνέχεια καταλήγουµε στην Αµµουδάρα για µπάνιο και 
προαιρετικό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Ξεκούραση – δείπνο – 
διανυκτέρευση. 

7η ηµέρα: ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ -  ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ -  WATER CITY 
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο γνωστό Ενυδρείο της Κρήτης, ένα από τα 
µεγαλύτερα στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια αναχώρηση για το θεµατικό υδάτινο πάρκο 
(δωρεάν είσοδο)που βρίσκεται στην Άνω πόλη και υπόσχεται µια συναρπαστική 
εµπειρία δίνοντας την ευκαιρία σε µικρούς και µεγάλους να απολαύσουν διακοπές 
γεµάτες παιχνίδι ήλιο και διασκέδαση και την αδρεναλίνη στα ύψη. Επόµενος 
σταθµός µας το Κοκκίνη  Χάνι, ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και προαιρετικό 
καφέ/φαγητό. Αναχώρηση για το αεροδρόµιο του Ηρακλείου. Με απευθείας πτήση 
επιστρέφουµε στην πόλη µας. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη – Ηράκλειο – Θεσ/νίκη. 
-∆ιανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο. 
-Ηµιδιατροφή 
-Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Αρχηγός – συνοδός του γραφείου µας. 
-Επίσηµος τοπικός ξεναγός. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, καραβάκια, είσοδοι µουσείων και 
νυχτερινών κέντρων. Φόρο διαµονής
 



1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης και απευθείας πτήση για 
Μυτιλήνη. Άφιξη και µεταφορά µε πούλµαν στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. To απόγευµα µεταφορά στην πόλη 
για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη της Μυτιλήνης. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – ΠΕΤΡΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουµε το νησί. Πρώτη µας 
στάση στο θαυµατουργό µοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Παραµονή για 
προσκύνηµα. Κατόπιν θα συνεχίσουµε για το Μανταµάδο και την Ι.Μ. Ταξιαρχών, 
προστάτης του νησιού όπου µεταξύ άλλων υπάρχει η ανάγλυφη εικόνα του Αγίου 
φτιαγµένη από αίµα και πυλό. Στάση για προσκύνηµα και συνεχίζουµε για τον 
Μόλυβο. Επίσκεψη στο επιβλητικό βυζαντινό κάστρο και ελεύθερος χρόνος για 
καφέ και για να περπατήσουµε στα πλακόστρωτα σοκάκια. Συνεχίζουµε για την 
Πέτρα παραλιακό χωριό µε την Παναγία την Γλυκοφιλούσα να δεσπόζει πάνω σε 
βράχο ύψους 30 µέτρων. Ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και φαγητό. Συνεχίζουµε 
για την Καλλονή, έδρα της Μητρόπολης Μηθύµνης µε 1600 κατοίκους, µε επίνειο 
τη Σκάλα Καλλονής στο µυχό του οµώνυµου κόλπου, γνωστό για την νόστιµη 
σαρδέλα. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΑΓΙΑΣΟ - ΚΑΡΗΝΗ - ΠΛΩΜΑΡΙ
Μετά το πρωινό ξεκινάµε για την Αγιάσο γραφική κωµόπολη του νησιού χτισµένη 
στη ρίζα του όρους Όλυµπος, θρησκευτικό κέντρο και κέντρο λαϊκής 
ξυλογλυπτικής και αγγειοπλαστικής τέχνης του νησιού. Επίσκεψη στην εκκλησία 
της Παναγίας (1170), µε την Παναγία Βρεφοκρατούσα του ευαγγελιστή Λουκά, 
πλασµένη µε κερί και µαστίχα. Παραµονή για προσκύνηµα και ελεύθερος χρόνος. 
Συνεχίζουµε για την Καρήνη, µικρή στάση για να δούµε την σπηλιά του Θεόφιλου. 
Κατόπιν για Παππάδο, Άγιο Ισίδωρο και το Πλωµάρι, που είναι η µεγαλύτερη 
κωµόπολη του νησιού, παραµονή για γεύµα. Στην συνέχεια επίσκεψη στο 
εργοστάσιο παραγωγής ούζου Βαρβαγιάννη. Το απόγευµα θα περάσουµε από το 
χωριό Σκόπελος όπου θα επισκεφτούµε τις κατακόµβες της Αγίας Μαγδαληνής. 
Στην γραφική προκυµαία της Μυτιλήνης θα απολαύσουµε τον καφέ µας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ  - ΑΙΒΑΛΙ – ΠΕΡΓΑΜΟ
Πρωινό και προαιρετική εκδροµή για το Αϊβαλί και την αρχαία Πέργαµο, µια από 
τις λαµπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στη Μυτιλήνη. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Πρωινό και µεταφορά στην πρωτεύουσα της Λέσβου την Μυτιλήνη, όπου θα έχετε 
ελεύθερο χρόνο για την αγορά.Αναχώρηση για το αεροδρόµιο της Μυτιλήνης µε 
απευθείας πτήση και άφιξη στην Θεσσαλονίκη. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη - Θεσσαλονίκη.
-Τις µεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον τιµοκατάλογο.
-∆ιατροφή.
-Αρχηγό - συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-ΦΠΑ. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο 
πρόγραµµα. Φόρος διανυκτέρευσης

Σηµείωση: Στην 4ηµερη εκδροµη δεν περιλαµβάνεται το 
προγραµµα της 4ης ηµέρας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Χίο – Θεσσαλονίκη.
-∆ιατροφή.
-∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-Περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Αρχηγό συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο 
πρόγραµµα. Φόρος διανυκτέρευσης.

Σηµείωση: Στην 5ηµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται το πρόγραµµα 
της 5ης ηµέρας.

1η ηµέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΧΙΟΣ – ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Συγκέντρωση στo αεροδρόµιο και αναχώρηση για Χίο. Άφιξη και ξεκινάµε την 
περιήγηση µας περνώντας τη Βολισσό γενέτειρα της Αγ. Μαρκέλλας αµέσως µετά 
φτάνουµε για προσκύνηµα  στο µοναστήρι της Χιοπολίτιδας Αγίας. Συνεχίζουµε  για 
µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων στον κολπίσκο της Λήµνου. Επιστρέφοντας θα κάνουµε 
στάση για καφέ στη Λαγκάδα καθώς επίσης θα περάσουµε από τη Βρύση του Πασά για 
να δούµε την Πέτρα του Όµηρου. ∆ιανυκτέρευση.                 

2η ηµέρα: ΧΙΟΣ – ΝΕΑ ΜΟΝΗ – ΑΝΑΒΑΤΟΣ - ΛΙΘΙ
 Πρόγευµα και αναχώρηση για προσκύνηµα στη Νέα Μονή η οποία είναι κτισµένη στις 
αρχές του 11ου αιώνα από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μονοµάχο. 
Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας καταλήγουµε στον Ανάβατο , όπου κάνουµε στάση για 
καφέ και περιπλάνηση στα στενά δροµάκια του. Κατηφορίζοντας φτάνουµε στη 
παραλία  Λιθί για µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων. Επιστρέφοντας από τα Καµποχώρια 
φτάνουµε στο ξενοδοχείο µας . Βόλτα στη Χώρα της Χίου. ∆ιανυκτέρευση.   

3η ηµέρα: ΧΙΟΣ – ΤΣΕΣΜΕ - ΣΜΥΡΝΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρόγευµα και αναχώρηση για το λιµάνι .Τελωνιακός έλεγχος και απόπλους για Τσεσµέ. 
Επιβίβαση στο πούλµαν και από Αλάτσατα , Βουρλά ,Κάτω Παναγιά, Λυθρί (αρχ. 
Ερυθραί), Γκιουζελµπαχτσέ, φτάνουµε στον  κόλπο της Σµύρνης. Στην περιήγηση µας 
(µε ελληνόφωνο ξεναγό) βλέπουµε το Καρατάς , τη πλατεία Κονάκ, το Αλσαντσακ, το 
Μπουρνόβα, το Κορδελιό και επιστρέφουµε στη Σµύρνη . Ελεύθεροι στην σκεπαστή 
αγορά. Χρόνος για γεύµα εξ ιδίων σε παραδοσιακό ρεστοράν και επίσκεψη στα 
ελληνικά αρχοντικά. Αναχώρηση για Τσεσµέ. Ελεύθερος χρόνος στα Duty Free και 
απόπλους για Χίο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ – ΜΕΓΑΣ ΛΗΜΝΙΩΝΑΣ 
Πρόγευµα και αναχώρηση για τη Χώρα. Θα περιηγηθούµε στο Κάστρο της Χίου µε το 
παλατάκι των Γενοβέζων Ιουστινιάνι, τη Σκοτεινή Φυλακή ,το οθωµανικό νεκροταφείο 
κ.α. .Θα επισκεφτούµε την Βιβλιοθήκη Κοραή, το Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη ,το 
ναό της Μητρόπολης και θα καταλήξουµε στο Βυζαντινό µουσείο και τον Εθνικό Κήπο. 
Συνεχίζουµε για την παραλία του Μ. Ληµνιώνα για µπάνιο και γεύµα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΟΙΝΟΥΣΣΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρόγευµα και αναχώρηση για το νησάκι των Οινουσσών. Θα επισκεφτούµε το ναυτικό 
Μουσείο και τον Αγ. Νικόλαο των ναυτικών. Προαιρετική επίσκεψη στη Μονή 
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου. Χρόνος για µπάνιο και γεύµα. Επιστροφή στη Χίο. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: Μαστιχοχώρια (ΜΕΣΤΑ – ΠΥΡΓΙ – ΜΑΥΡΑ ΒΟΛΙΑ - ΚΩΜΗ)
Πρόγευµα και αναχώρηση για το µοναστήρι του Αγ. Μηνά. Συνεχίζοντας θα 
επισκεφτούµε τα Αρµόλια ,τα Μέστα και το Πυργί όπου θα κάνουµε στάση για να δούµε 
τις ξυστές προσόψεις των σπιτιών. Περνώντας από Μαύρα Βόλια καταλήγουµε στην 
παραλία της Κώµης για µπάνιο και φαγητό εξ ιδίων. Αναχώρηση για το αεροδρόµιο µε 
απευθείας πτήση άφιξη αργά στην πόλη µας.

4

ΧΙΟΣ

4&5 ηµ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

5&6 ηµ.



1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης και απευθείας πτήση για 
Μυτιλήνη. Άφιξη και µεταφορά µε πούλµαν στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. To απόγευµα µεταφορά στην πόλη 
για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη της Μυτιλήνης. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – ΠΕΤΡΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουµε το νησί. Πρώτη µας 
στάση στο θαυµατουργό µοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Παραµονή για 
προσκύνηµα. Κατόπιν θα συνεχίσουµε για το Μανταµάδο και την Ι.Μ. Ταξιαρχών, 
προστάτης του νησιού όπου µεταξύ άλλων υπάρχει η ανάγλυφη εικόνα του Αγίου 
φτιαγµένη από αίµα και πυλό. Στάση για προσκύνηµα και συνεχίζουµε για τον 
Μόλυβο. Επίσκεψη στο επιβλητικό βυζαντινό κάστρο και ελεύθερος χρόνος για 
καφέ και για να περπατήσουµε στα πλακόστρωτα σοκάκια. Συνεχίζουµε για την 
Πέτρα παραλιακό χωριό µε την Παναγία την Γλυκοφιλούσα να δεσπόζει πάνω σε 
βράχο ύψους 30 µέτρων. Ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και φαγητό. Συνεχίζουµε 
για την Καλλονή, έδρα της Μητρόπολης Μηθύµνης µε 1600 κατοίκους, µε επίνειο 
τη Σκάλα Καλλονής στο µυχό του οµώνυµου κόλπου, γνωστό για την νόστιµη 
σαρδέλα. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΑΓΙΑΣΟ - ΚΑΡΗΝΗ - ΠΛΩΜΑΡΙ
Μετά το πρωινό ξεκινάµε για την Αγιάσο γραφική κωµόπολη του νησιού χτισµένη 
στη ρίζα του όρους Όλυµπος, θρησκευτικό κέντρο και κέντρο λαϊκής 
ξυλογλυπτικής και αγγειοπλαστικής τέχνης του νησιού. Επίσκεψη στην εκκλησία 
της Παναγίας (1170), µε την Παναγία Βρεφοκρατούσα του ευαγγελιστή Λουκά, 
πλασµένη µε κερί και µαστίχα. Παραµονή για προσκύνηµα και ελεύθερος χρόνος. 
Συνεχίζουµε για την Καρήνη, µικρή στάση για να δούµε την σπηλιά του Θεόφιλου. 
Κατόπιν για Παππάδο, Άγιο Ισίδωρο και το Πλωµάρι, που είναι η µεγαλύτερη 
κωµόπολη του νησιού, παραµονή για γεύµα. Στην συνέχεια επίσκεψη στο 
εργοστάσιο παραγωγής ούζου Βαρβαγιάννη. Το απόγευµα θα περάσουµε από το 
χωριό Σκόπελος όπου θα επισκεφτούµε τις κατακόµβες της Αγίας Μαγδαληνής. 
Στην γραφική προκυµαία της Μυτιλήνης θα απολαύσουµε τον καφέ µας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ  - ΑΙΒΑΛΙ – ΠΕΡΓΑΜΟ
Πρωινό και προαιρετική εκδροµή για το Αϊβαλί και την αρχαία Πέργαµο, µια από 
τις λαµπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στη Μυτιλήνη. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Πρωινό και µεταφορά στην πρωτεύουσα της Λέσβου την Μυτιλήνη, όπου θα έχετε 
ελεύθερο χρόνο για την αγορά.Αναχώρηση για το αεροδρόµιο της Μυτιλήνης µε 
απευθείας πτήση και άφιξη στην Θεσσαλονίκη. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη - Θεσσαλονίκη.
-Τις µεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον τιµοκατάλογο.
-∆ιατροφή.
-Αρχηγό - συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-ΦΠΑ. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο 
πρόγραµµα. Φόρος διανυκτέρευσης

Σηµείωση: Στην 4ηµερη εκδροµη δεν περιλαµβάνεται το 
προγραµµα της 4ης ηµέρας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Χίο – Θεσσαλονίκη.
-∆ιατροφή.
-∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-Περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Αρχηγό συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο 
πρόγραµµα. Φόρος διανυκτέρευσης.

Σηµείωση: Στην 5ηµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται το πρόγραµµα 
της 5ης ηµέρας.

1η ηµέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΧΙΟΣ – ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Συγκέντρωση στo αεροδρόµιο και αναχώρηση για Χίο. Άφιξη και ξεκινάµε την 
περιήγηση µας περνώντας τη Βολισσό γενέτειρα της Αγ. Μαρκέλλας αµέσως µετά 
φτάνουµε για προσκύνηµα  στο µοναστήρι της Χιοπολίτιδας Αγίας. Συνεχίζουµε  για 
µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων στον κολπίσκο της Λήµνου. Επιστρέφοντας θα κάνουµε 
στάση για καφέ στη Λαγκάδα καθώς επίσης θα περάσουµε από τη Βρύση του Πασά για 
να δούµε την Πέτρα του Όµηρου. ∆ιανυκτέρευση.                 

2η ηµέρα: ΧΙΟΣ – ΝΕΑ ΜΟΝΗ – ΑΝΑΒΑΤΟΣ - ΛΙΘΙ
 Πρόγευµα και αναχώρηση για προσκύνηµα στη Νέα Μονή η οποία είναι κτισµένη στις 
αρχές του 11ου αιώνα από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μονοµάχο. 
Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας καταλήγουµε στον Ανάβατο , όπου κάνουµε στάση για 
καφέ και περιπλάνηση στα στενά δροµάκια του. Κατηφορίζοντας φτάνουµε στη 
παραλία  Λιθί για µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων. Επιστρέφοντας από τα Καµποχώρια 
φτάνουµε στο ξενοδοχείο µας . Βόλτα στη Χώρα της Χίου. ∆ιανυκτέρευση.   

3η ηµέρα: ΧΙΟΣ – ΤΣΕΣΜΕ - ΣΜΥΡΝΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρόγευµα και αναχώρηση για το λιµάνι .Τελωνιακός έλεγχος και απόπλους για Τσεσµέ. 
Επιβίβαση στο πούλµαν και από Αλάτσατα , Βουρλά ,Κάτω Παναγιά, Λυθρί (αρχ. 
Ερυθραί), Γκιουζελµπαχτσέ, φτάνουµε στον  κόλπο της Σµύρνης. Στην περιήγηση µας 
(µε ελληνόφωνο ξεναγό) βλέπουµε το Καρατάς , τη πλατεία Κονάκ, το Αλσαντσακ, το 
Μπουρνόβα, το Κορδελιό και επιστρέφουµε στη Σµύρνη . Ελεύθεροι στην σκεπαστή 
αγορά. Χρόνος για γεύµα εξ ιδίων σε παραδοσιακό ρεστοράν και επίσκεψη στα 
ελληνικά αρχοντικά. Αναχώρηση για Τσεσµέ. Ελεύθερος χρόνος στα Duty Free και 
απόπλους για Χίο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ – ΜΕΓΑΣ ΛΗΜΝΙΩΝΑΣ 
Πρόγευµα και αναχώρηση για τη Χώρα. Θα περιηγηθούµε στο Κάστρο της Χίου µε το 
παλατάκι των Γενοβέζων Ιουστινιάνι, τη Σκοτεινή Φυλακή ,το οθωµανικό νεκροταφείο 
κ.α. .Θα επισκεφτούµε την Βιβλιοθήκη Κοραή, το Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη ,το 
ναό της Μητρόπολης και θα καταλήξουµε στο Βυζαντινό µουσείο και τον Εθνικό Κήπο. 
Συνεχίζουµε για την παραλία του Μ. Ληµνιώνα για µπάνιο και γεύµα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΟΙΝΟΥΣΣΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρόγευµα και αναχώρηση για το νησάκι των Οινουσσών. Θα επισκεφτούµε το ναυτικό 
Μουσείο και τον Αγ. Νικόλαο των ναυτικών. Προαιρετική επίσκεψη στη Μονή 
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου. Χρόνος για µπάνιο και γεύµα. Επιστροφή στη Χίο. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: Μαστιχοχώρια (ΜΕΣΤΑ – ΠΥΡΓΙ – ΜΑΥΡΑ ΒΟΛΙΑ - ΚΩΜΗ)
Πρόγευµα και αναχώρηση για το µοναστήρι του Αγ. Μηνά. Συνεχίζοντας θα 
επισκεφτούµε τα Αρµόλια ,τα Μέστα και το Πυργί όπου θα κάνουµε στάση για να δούµε 
τις ξυστές προσόψεις των σπιτιών. Περνώντας από Μαύρα Βόλια καταλήγουµε στην 
παραλία της Κώµης για µπάνιο και φαγητό εξ ιδίων. Αναχώρηση για το αεροδρόµιο µε 
απευθείας πτήση άφιξη αργά στην πόλη µας.

4

ΧΙΟΣ

4&5 ηµ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

5&6 ηµ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τα αεροπορικά  Θεσσαλονίκη - Σάµο - Θεσσαλονίκη.
-Την διαµονή σε επιλεγµένο  ξενοδοχείο.
-∆ιατροφή.
-Τις ξεναγήσεις - περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Αρχηγό - συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στις παροχές του 
προγράµµατος.

1η µέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΜΟ - ΠΟΤΟΚΑΚΙ - ΗΡΑΙΩΝ 
Αναχώρηση από το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, άφιξη στη Σάµο. Θα επισκεφτούµε 
το αρχαιολογικό µουσείο µε τα πολλά ευρήµατα αρχαϊκής εποχής, είδωλα και γλυπτά, 
κυρίως από τις ανασκαφές του Ηραίου, (στο µουσείο θα δούµε   τον   µεγαλύτερο   
κούρο   της Ελλάδος). Στην συνέχεια θα επισκεφτούµε το Ευπαλήνιο όρυγµα (ένα από 
τα µεγαλύτερα έργα της αρχαιότητας) και το Ηραίων το σηµαντικότερο ιερό του νησιού, 
στο οποίο λατρευόταν η θεά Ήρα. Γεύµα στο Ποτοκάκι. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
Καρλόβασι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα ελεύθερο στους εκδροµής στο 
Καρλόβασι. ∆ιανυκτέρευση.

2η µέρα: ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ – (ΦΟΥΡΝΟΙ) - ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Πρόγευµα   και   αναχώρηση   για  προαιρετική εκδροµή στους Φούρνους µε καράβι. 
Επιβίβαση από τον όρµο του Μαραθόκαµπου και αναχώρηση για τους Φούρνους, 
άφιξη στο νησί και χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και γεύµα. Επιστροφή στην Σάµο. 
Επίσκεψη στο χωριό Πλάτανος   540 µέτρα υψόµετρο, από όπου θα απολαύσουµε την 
θέα. Χρόνος ελεύθερος στην πλατεία για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση.

3η µέρα: ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ – ΕΦΕΣΟΣ ή  ΣΜΥΡΝΗ
Πρωινό και προαιρετική εκδροµή στο Κουσάντασι (ένα από τα  κορυφαία θέρετρα της 
τουρκικής ακτογραµµής του Αιγαίου)  και την Έφεσο, όπου θα θαυµάσουµε ένα από τα 
επτά θαύµατα του κόσµου ,το ναό της Αρτέµιδος. Επιστροφή στη Σάµο. ∆ιανυκτέρευση. 

4η µέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙOΝ 
Πρόγευµα και αναχώρηση για ξενάγηση. Θα επισκεφθούµε το µοναστήρι του Τιµίου 
Σταυρού, (προσκύνηµα), το χωριό Μυτιληνιούς, το Παλαιοντολογικό µουσείο. Έπειτα 
επίσκεψη στο Πυθαγόρειο (Τηγάνι). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το 
απόγευµα θα επισκεφτούµε το Κοκκάρι (τουριστικό κέντρο του νησιού). 
∆ιανυκτέρευση.

5η µέρα: ΠΑΤΜΟ 
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδροµή στην Πάτµο επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους. Αµέσως µε την άφιξη επιβίβαση στο πούλµαν και µετάβαση στο µοναστήρι 
του Αγ.Ιωάννη. Στην συνέχεια θα πάµε για προσκύνηµα στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης 
(όπου ο  Αγ. Ιωάννης  ο Ευαγγελιστής  έγραψε  την  Αποκάλυψη κατά   τη διάρκεια της 
εξορίας του). Γοητευµένοι από τις συγκλονιστικές αυτές εντυπώσεις µας, επιστρέφουµε 
στο λιµάνι  όπου θα γευµατίσουµε και  απ' όπου µε το πλοίο θα γυρίσουµε στην Σάµο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

6η µέρα: ΣΑΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόµιο για την επιστροφή µας στην Θεσσαλονίκη.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  -  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συγκέντρωση  στο αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης  και µε απ’ ευθείας πτήση  φτάνουµε 
στη χιλιοτραγουδισµένη  Καλαµάτα, την πόλη που αποτελεί την καλύτερη αφετηρία 
για οδοιπορικό στο χρόνο και στο παρελθόν της Ελλάδος. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. Γνωριµία µε την πόλη.  ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΧΑΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΗ -  ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΑ (120χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη- την Ποµπηία της Ελλάδας. Χτισµένη 
στο νοτιοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου στους πρόποδες του όρους Ιθώµη, είναι µια 
από τις πιο καλοδιατηρηµένες πόλεις του αρχαίου κόσµου. Επίσκεψη στον 
καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο και συνεχίζουµε για την Αγία 
Θεοδώρα µέσα σ’ ένα δάσος από καστανιές που κόβει την ανάσα. Μνηµείο και 
µαρτυρία µιας άλλης εποχής. Η διαδροµή αποζηµιώνει απλόχερα. Όσο πιο πολύ 
πλησιάζει κανείς, τόσο πιο έντονα ακούγεται το βουητό των νερών που αναβλύζουν 
από τα θεµέλια της εκκλησιάς και το µυστήριο του µύθου κάνοντας τον να αισθάνεται 
δέος µπροστά στο θέαµα που αντικρίζει. Τα πελώρια δένδρα που µεγαλώνουν στη 
στέγη της εκκλησίας δηµιουργούν δέος στον επισκέπτη. Θα γευµατίσουµε εξ ιδίων και 
θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ – ΚΟΡΩΝΗ
(150χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για Πυλία (Νοτιοδυτικά).Η φύση σ’ αυτό το κοµµάτι της 
Μεσσηνιακής γης στάθηκε απλόχερη. Η πριγκίπισσα του Νότου η Πύλος, η ξακουστή 
οικοδέσποινα της Πελοποννήσου. Τίποτε δεν προδίδει το πολυτάραχο παρελθόν της 
πόλης που είναι ταυτισµένη µε τη Ναυµαχία του Ναβαρίνου. Σήµερα αναπαύεται 
ήρεµη, κτισµένη αµφιθεατρικά κάτω από το Νιόκαστρο και θυµίζει νησιώτικο οικισµό. 
Η Καστροπολιτεία της Μεθώνης µε το εντυπωσιακό κάστρο της, φρουρός του 
λιµανιού της πόλης. Η Κορώνη, αρχοντική µε καλοδιατηρηµένα παλιά πέτρινα σπίτια 
και στενά, αναδύει µια ατµόσφαιρα που θυµίζει χωριό Κάτω Ιταλίας και η λιλιπούτεια 
υπάνεµη και φιλόξενη Φοινικούντα µας περιµένουν. Θα κάνουµε µπάνιο σε µια απο 
τις όµορφες παραλίες της διαδροµής µας, θα γευµατίσουµε εξ ίδιων και θα 
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ  ΜΑΝΗ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ 
∆ΥΡΟΥ (205χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση. Μια ιδιαίτερη διαδροµή µας επιφυλάσσει η σηµερινή µέρα, 
αφού θα διασχίσουµε τη Μεσσηνιακή Μάνη. Πέτρινα  πυργόσπιτα, άγρια τοπία, ψηλές 
και απότοµες βουνοκορφές, αλλά και εκπληκτικές παραλίες. Τοπίο ανεπανάληπτο. 
Σταθµός µας το σπουδαιότερο σπήλαιο της χώρας µας το σπήλαιο του ∆υρού. Στιγµές 
θαυµασµού και δέους µας επιφυλάσσει η επίσκεψη µας σε αυτό το σπήλαιο. Στάση για 
µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων κατά την επιστροφή µας στην γραφικότατη Καρδαµύλη. 
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος στην όµορφη 
παραλία της Καλαµάτας. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα. ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ – 
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ (170 χλµ.)
Πρωινό. Σήµερα θα γνωρίσουµε την πέτρινη αρχόντισσα της Αρκαδίας. Την 
Ανδρίτσαινα. Η ηρωική Ανδρίτσαινα µε µακρά ιστορία που χάνεται στα αρχαία χρόνια, 
σήµερα είναι από τα πιο γραφικά µέρη της Πελοποννήσου. Είναι χτισµένη 
αµφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και 
εντυπωσιάζει για την αρχιτεκτονική της, τα µεγαλοπρεπή αρχοντικά της, τα 
λιθόστρωτα δροµάκια και το λαογραφικό µουσείο της. Στην τοποθεσία Βάσισες 
βρίσκεται ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, έργο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα 
των Αθηνών Ικτίνου (420 – 410π.Χ.), ο επονοµαζόµενος και Παρθενώνας της 
Πελοποννήσου. Θα γευµατίσουµε όπου βολέψει το πρόγραµµα µας και θα 
καταλήξουµε στη γραφικότατη Καρύταινα. Τα διώροφα πετρόκτιστα σπίτια, το κάστρο 
και οι βυζαντινές εκκλησίες της, δίνουν στο χωριό ένα µεσαιωνικό χαρακτήρα για τον 
οποίο και ξεχωρίζει. Αφού απολαύσουµε τον καφέ µας, επιστρέφουµε στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα : ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΧΩΡΑ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ(100χλµ.) -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό. Σήµερα θα επισκεφτούµε στη Χώρα το µουσείο όπου φυλάσσονται τµήµατα 
από τις περίφηµες τοιχογραφίες του ανακτόρου του Νέστωρα, καθώς και ευρήµατα 
Μυκηναϊκής περιόδου από όλη την Τριφυλία. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και βόλτα 
στην Καλαµάτα µέχρι την ώρα της πτήσης για Θεσσαλονίκη. Με απ’ ευθείας πτήση 
επιστέφουµε στην πόλη µας. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τα αεροπορικά εισιτήρια  Θεσσαλονίκη – Καλαµάτα – Θεσσαλονίκη. 
-Τις  διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-∆ιατροφή.
-Τις  περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ΦΠΑ. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι α Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό . Φόρος διαµονής.

6 ηµ. 5,6 ηµ.

5

Αρχαία Μεσσήνη - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΟΡΩΝΗ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ - ΔΥΡΟΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ ΠΑΤΜΟ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

Σημείωση: Στο 5ήμερο πρόγραμμα παραλείπεται η 3η μέρα.
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΕΚ∆ΡΟΜΗ

6

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΗΣI ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

7&9 ηµ.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (540χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας το βράδυ για Πειραιά δια µέσου Λάρισας και Λαµίας

2η ηµέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άφιξη στον Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ηράκλειο, µετά από 6 
ώρες άφιξη στο λιµάνι του Ηρακλείου. Αποβίβαση και µε το πούλµαν φτάνουµε στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΝΩΣΟΣ - ΓΟΥΒΕΣ  
Πρωινό και ξεκινάµε για την ξενάγηση µας στην Κνωσό, την µεγαλύτερη και 
πλουσιότερη πόλη της Μινωικής Κρήτης , που   ιδρύθηκε από τον µυθικό Μίνωα και 
έγινε το κέντρο του λαµπρού Μινωικού πολιτισµού. Το 1910 περίπου ο άγγλος Έβανς 
απεκάλυψε τεράστιο συγκρότηµα ερειπίων της πόλης, που περιλαµβάνει ανάκτορα, 
αποθήκες, οικίες, τάφους, ναούς µε έξοχες τοιχογραφίες αγγεία και ποικίλα 
ευρήµατα. Στη συνέχεια περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης του Ηρακλείου. Στην 
πλατεία Ελευθερίας δεσπόζουν το άγαλµα του Ελ. Βενιζέλου και η προτοµή του 
Καζαντζάκη, θα δούµε την παλιά Ενετική Κρήνη του Μοροζίνη µε τα λιοντάρια, το ναό 
του Αγίου Τίτου (µαθητής του Αποστόλου Παύλου), το µητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Μηνά και την Ενετική Λότζια. Καταλήγουµε στο ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα 
δωµάτια και ξεκούραση. ∆είπνο. Προαιρετική διασκέδαση στις Γούβες µε ζωντανή 
µουσική. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΜΟΝΗ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ µπάνιο -  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΦΟ∆ΕΛΕ 
Πρωινό και αναχώρηση προς την Μονή Αρκαδίου, περιήγηση της Μονής. Συνεχίζουµε 
για Ρέθυµνο µε το Ενετικό φρούριο Φορτέτσα  στο λιµάνι όπου θα έχετε χρόνο για 
βόλτα στα γραφικά στενά και για καφέ. Αναχώρηση για Αργυρούπολη (πηγές), εξωτική 
τοποθεσία µε οργιώδη βλάστηση από υπεραιωνόβιους πλάτανους, µικρούς 
πανέµορφους καταρράκτες πολλά τρεχούµενα νερά. Γεύµα εξ’ ιδίων. Επόµενος 
σταθµός µας το Φόδελε. Τόπος, που κατά την παράδοση χάρισε το φως της µέρας στον 
µεγαλύτερο σγουράφο ( ζωγράφο) τον  EL GRECO. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας, 
ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ µπάνιο – ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΝΗΣΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιεράπετρα, χτισµένη στην Αρχαία Ιεράπυτνα, µε τα 
πολλά θερµοκήπια γνωριµία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και καφέ. 
Αναχώρηση για την όµορφη Ελούντα, άφιξη στην γραφική Πλάκα  ελεύθερος χρόνος 
για προαιρετική επίσκεψη µε καραβάκι απέναντι στο Νησί Σπιναλόγκα (το νησί των 
λεπρών), χρόνος για γεύµα εξ ιδίων. Συνεχίζουµε για τον Άγιο Νικόλαο γνωριµία µε 
την πόλη και χρόνος ελεύθερος για καφέ στην Βουλισµένη Λίµνη που είναι 
περιτριγυρισµένη από εστιατόρια, καφετερίες και τουριστικά καταστήµατα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆είπνο -  διανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ µπάνιο - ΚΑΛΥΒΙΑΝΗ - ΑΝΩΠΟΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟ 
ΓΛΕΝΤΙ
Πρωινό και Αναχώρηση για την Φαιστό, διανύουµε το κάθετο τµήµα της Κρήτης και το 
πιο εύφορο (σταφύλια, κρασί, σταφίδα)  και τον µεγαλύτερο κάµπο Μεσαρά. Περνάµε 
από το χωριό Άγιοι ∆έκα, όπου µαρτύρησαν δέκα χριστιανοί και επόµενη στάση στην 
Παναγία Καλυβιανή (µοναστήρι µε κοινωνικό έργο). Μέσω Γόρτυνας άφιξη στην 
Φαιστό, την δεύτερη πόλη της Μινωικής εποχής και πρωτεύουσα του κράτους του 
Ραδάµανθου (αδελφού του Μίνωα) και επίσκεψη στις αρχαιότητες. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τις µαγευτικές αµµουδιές µε τις Σπηλιές στα Μάταλα. Χρόνος 
ελεύθερος για µπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύµα και ξεκούραση. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση στην Ανώπολη για Ελληνοκρητικό γλέντι - σόου µε 22 
χορευτές. ∆ιαν/ση.

7η ηµέρα: ΧΑΝΙΑ µπάνιο - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ 
Πρωινό και αναχωρούµε για τα υπέροχα Χανιά. Το βενετσιάνικο λιµάνι µε το Φάρο 
και η παλιά πόλη στο κέντρο έχουν χαρίσει στα Χανιά τη φήµη της πιο γραφικής 
πόλης στην Κρήτη. Θα επισκεφθούµε τους τάφους των Βενιζέλων που βρίσκονται σε 
µια έξοχη τοποθεσία  επάνω στο λόφο του προφήτη Ηλία µε πανοραµική θέα στα 
Χανιά και την ευρύτερη περιοχή. Χρόνος αρκετός για την περιήγηση και γνωριµία µε 
την πόλη. Από την κεντρική πλατεία στο  Σιντριβάνι, το Γιαλί Τζαµί, την Μητρόπολη, 
την Μονή Φραγκισκανών που στεγάζει το αρχαιολογικό µουσείο, το φρούριο Φιρκά, 
αλλά και τα Νεώρια. Γεύµα εξ ιδίων. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζοντας το πολύ 
όµορφο πρόγραµµα της µέρας µας θα πιούµε τον καφέ µας στην εξαιρετικής 
οµορφιάς παραλία της Γεωργιούπολης, µε σήµα κατατεθέν ένα κατάλευκο εκκλησάκι 
που είναι κτισµένο σε ένα βραχώδες νησάκι µέσα στη θάλασσα σε απόσταση 200 µ. 
από την ακτή.  Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. ∆είπνο – διανυκτέρευση.

8η µέρα. ΑΝΩΓΕΙΑ – ΖΩΝΙΑΝΑ 
Πρωινό, και ξεκινάµε για τα Ζωνιανά, το ένοπλο άντρο του Ψηλορείτη. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ στη δροσερή πλατεία του χωριού, και όσοι θέλετε µπορείτε να 
επισκεφθείτε το ιδιαίτερο µουσείο κέρινων οµοιωµάτων που φιλοξενεί  όλη την 
Κρητική ιστορία. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούµε το σπήλαιο Σφενδόνη, ένα από τα 
οµορφότερα στην Ελλάδα µε πολύ πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγµιτικό διάκοσµο. 
Ανήκει στο φυσικό πάρκο Ψηλορείτη που έχει ενταχθεί στα Γεωπάρκα της UNESKO. 
Επόµενος σταθµός µας το υπέροχο χωριό του Ξηλούρη, όπου θα επισκεφθούµε το 
σπίτι – µουσείο του. Στη συνέχεια καταλήγουµε στην Αµµουδάρα για µπάνιο και 
προαιρετικό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση – δείπνο – διανυκτέρευση.

9η ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (540χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιµάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για Πειραιά. Μετά από 6 ώρες άφιξη στο λιµανι του Πειραια, και 
αναχώρηση µε το πούλµαν για Θεσσαλονίκη µε ενδιάµεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τα εισιτήρια του πλοίου Πειραιά – Ηράκλειο – Πειραιά σε σαλόνια.
-∆ιανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο. 
-Ηµιδιατροφή.
-Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Αρχηγός – συνοδός του γραφείου µας. 
-Επίσηµος τοπικός ξεναγός. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, καραβάκια, είσοδοι µουσείων και 
νυχτερινών κέντρων. Φόρος διανυκτέρευσης.

Σηµείωση: Στο 7ήµερο συγχωνεύεται  η 4η και η 7η µέρα και 
δεν θα επισκεφτούµε την Αργυρούπολη και την Γεωργιούπολη 
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΕΚ∆ΡΟΜΗ
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΗΣI ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

7&9 ηµ.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (540χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας το βράδυ για Πειραιά δια µέσου Λάρισας και Λαµίας

2η ηµέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άφιξη στον Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ηράκλειο, µετά από 6 
ώρες άφιξη στο λιµάνι του Ηρακλείου. Αποβίβαση και µε το πούλµαν φτάνουµε στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΝΩΣΟΣ - ΓΟΥΒΕΣ  
Πρωινό και ξεκινάµε για την ξενάγηση µας στην Κνωσό, την µεγαλύτερη και 
πλουσιότερη πόλη της Μινωικής Κρήτης , που   ιδρύθηκε από τον µυθικό Μίνωα και 
έγινε το κέντρο του λαµπρού Μινωικού πολιτισµού. Το 1910 περίπου ο άγγλος Έβανς 
απεκάλυψε τεράστιο συγκρότηµα ερειπίων της πόλης, που περιλαµβάνει ανάκτορα, 
αποθήκες, οικίες, τάφους, ναούς µε έξοχες τοιχογραφίες αγγεία και ποικίλα 
ευρήµατα. Στη συνέχεια περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης του Ηρακλείου. Στην 
πλατεία Ελευθερίας δεσπόζουν το άγαλµα του Ελ. Βενιζέλου και η προτοµή του 
Καζαντζάκη, θα δούµε την παλιά Ενετική Κρήνη του Μοροζίνη µε τα λιοντάρια, το ναό 
του Αγίου Τίτου (µαθητής του Αποστόλου Παύλου), το µητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Μηνά και την Ενετική Λότζια. Καταλήγουµε στο ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα 
δωµάτια και ξεκούραση. ∆είπνο. Προαιρετική διασκέδαση στις Γούβες µε ζωντανή 
µουσική. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΜΟΝΗ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ µπάνιο -  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΦΟ∆ΕΛΕ 
Πρωινό και αναχώρηση προς την Μονή Αρκαδίου, περιήγηση της Μονής. Συνεχίζουµε 
για Ρέθυµνο µε το Ενετικό φρούριο Φορτέτσα  στο λιµάνι όπου θα έχετε χρόνο για 
βόλτα στα γραφικά στενά και για καφέ. Αναχώρηση για Αργυρούπολη (πηγές), εξωτική 
τοποθεσία µε οργιώδη βλάστηση από υπεραιωνόβιους πλάτανους, µικρούς 
πανέµορφους καταρράκτες πολλά τρεχούµενα νερά. Γεύµα εξ’ ιδίων. Επόµενος 
σταθµός µας το Φόδελε. Τόπος, που κατά την παράδοση χάρισε το φως της µέρας στον 
µεγαλύτερο σγουράφο ( ζωγράφο) τον  EL GRECO. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας, 
ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ µπάνιο – ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΝΗΣΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιεράπετρα, χτισµένη στην Αρχαία Ιεράπυτνα, µε τα 
πολλά θερµοκήπια γνωριµία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και καφέ. 
Αναχώρηση για την όµορφη Ελούντα, άφιξη στην γραφική Πλάκα  ελεύθερος χρόνος 
για προαιρετική επίσκεψη µε καραβάκι απέναντι στο Νησί Σπιναλόγκα (το νησί των 
λεπρών), χρόνος για γεύµα εξ ιδίων. Συνεχίζουµε για τον Άγιο Νικόλαο γνωριµία µε 
την πόλη και χρόνος ελεύθερος για καφέ στην Βουλισµένη Λίµνη που είναι 
περιτριγυρισµένη από εστιατόρια, καφετερίες και τουριστικά καταστήµατα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆είπνο -  διανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ µπάνιο - ΚΑΛΥΒΙΑΝΗ - ΑΝΩΠΟΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟ 
ΓΛΕΝΤΙ
Πρωινό και Αναχώρηση για την Φαιστό, διανύουµε το κάθετο τµήµα της Κρήτης και το 
πιο εύφορο (σταφύλια, κρασί, σταφίδα)  και τον µεγαλύτερο κάµπο Μεσαρά. Περνάµε 
από το χωριό Άγιοι ∆έκα, όπου µαρτύρησαν δέκα χριστιανοί και επόµενη στάση στην 
Παναγία Καλυβιανή (µοναστήρι µε κοινωνικό έργο). Μέσω Γόρτυνας άφιξη στην 
Φαιστό, την δεύτερη πόλη της Μινωικής εποχής και πρωτεύουσα του κράτους του 
Ραδάµανθου (αδελφού του Μίνωα) και επίσκεψη στις αρχαιότητες. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τις µαγευτικές αµµουδιές µε τις Σπηλιές στα Μάταλα. Χρόνος 
ελεύθερος για µπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύµα και ξεκούραση. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση στην Ανώπολη για Ελληνοκρητικό γλέντι - σόου µε 22 
χορευτές. ∆ιαν/ση.

7η ηµέρα: ΧΑΝΙΑ µπάνιο - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ 
Πρωινό και αναχωρούµε για τα υπέροχα Χανιά. Το βενετσιάνικο λιµάνι µε το Φάρο 
και η παλιά πόλη στο κέντρο έχουν χαρίσει στα Χανιά τη φήµη της πιο γραφικής 
πόλης στην Κρήτη. Θα επισκεφθούµε τους τάφους των Βενιζέλων που βρίσκονται σε 
µια έξοχη τοποθεσία  επάνω στο λόφο του προφήτη Ηλία µε πανοραµική θέα στα 
Χανιά και την ευρύτερη περιοχή. Χρόνος αρκετός για την περιήγηση και γνωριµία µε 
την πόλη. Από την κεντρική πλατεία στο  Σιντριβάνι, το Γιαλί Τζαµί, την Μητρόπολη, 
την Μονή Φραγκισκανών που στεγάζει το αρχαιολογικό µουσείο, το φρούριο Φιρκά, 
αλλά και τα Νεώρια. Γεύµα εξ ιδίων. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζοντας το πολύ 
όµορφο πρόγραµµα της µέρας µας θα πιούµε τον καφέ µας στην εξαιρετικής 
οµορφιάς παραλία της Γεωργιούπολης, µε σήµα κατατεθέν ένα κατάλευκο εκκλησάκι 
που είναι κτισµένο σε ένα βραχώδες νησάκι µέσα στη θάλασσα σε απόσταση 200 µ. 
από την ακτή.  Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. ∆είπνο – διανυκτέρευση.

8η µέρα. ΑΝΩΓΕΙΑ – ΖΩΝΙΑΝΑ 
Πρωινό, και ξεκινάµε για τα Ζωνιανά, το ένοπλο άντρο του Ψηλορείτη. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ στη δροσερή πλατεία του χωριού, και όσοι θέλετε µπορείτε να 
επισκεφθείτε το ιδιαίτερο µουσείο κέρινων οµοιωµάτων που φιλοξενεί  όλη την 
Κρητική ιστορία. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούµε το σπήλαιο Σφενδόνη, ένα από τα 
οµορφότερα στην Ελλάδα µε πολύ πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγµιτικό διάκοσµο. 
Ανήκει στο φυσικό πάρκο Ψηλορείτη που έχει ενταχθεί στα Γεωπάρκα της UNESKO. 
Επόµενος σταθµός µας το υπέροχο χωριό του Ξηλούρη, όπου θα επισκεφθούµε το 
σπίτι – µουσείο του. Στη συνέχεια καταλήγουµε στην Αµµουδάρα για µπάνιο και 
προαιρετικό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση – δείπνο – διανυκτέρευση.

9η ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (540χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιµάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για Πειραιά. Μετά από 6 ώρες άφιξη στο λιµανι του Πειραια, και 
αναχώρηση µε το πούλµαν για Θεσσαλονίκη µε ενδιάµεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τα εισιτήρια του πλοίου Πειραιά – Ηράκλειο – Πειραιά σε σαλόνια.
-∆ιανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο. 
-Ηµιδιατροφή.
-Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Αρχηγός – συνοδός του γραφείου µας. 
-Επίσηµος τοπικός ξεναγός. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, καραβάκια, είσοδοι µουσείων και 
νυχτερινών κέντρων. Φόρος διανυκτέρευσης.

Σηµείωση: Στο 7ήµερο συγχωνεύεται  η 4η και η 7η µέρα και 
δεν θα επισκεφτούµε την Αργυρούπολη και την Γεωργιούπολη 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας 
- Τις εκδροµές και  περιηγήσεις που αναφέρονται  στο πρόγραµµα .     
- Συνοδό του γραφείου µας. 
- Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο. 
- ∆ιατροφή.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
- ΦΠΑ.
 ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι  αναφέρεται  στο  πρόγραµµα ως προαιρετικό. Εισόδους  µουσείων, νυκτερινών κέντρων.
Φόρος διανυκτέρευσης.
Σηµείωση: Στο 5ήµερο πρόγραµµα συγχωνεύεται η 3η και η 4η µέρα.
Στο 4ήµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 5η ηµέρα & η
επίσκεψή µας στο Ζάλογγο. Η Νικόπολη γίνετε την 1η ηµέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Συνοδό του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο. 
-∆ιατροφή.
-Τα εισιτήρια του F/B για Ηγουµενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουµενίτσα.   
-Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, είσοδοι µουσείων, νυχτερινών κέντρων.
Φόρος διανυκτέρευσης.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ (350χλµ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 07:00 αναχώρηση, µέσω Εγνατίας Οδού. 
Περνώντας έξω από τα Γιάννενα φτάνουµε στο Μπιζάνι , όπου θα επισκεφθούµε το 
µοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη µε τα κέρινα οµοιώµατα. 
Συνεχίζοντας έχουµε µια υπέροχη διαδροµή και περνώντας από τα Γιαννιώτικα 
Τέµπη φθάνουµε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Ο δρόµος µας οδηγεί στην 
Πρέβεζα. Γνωριµία µε την πόλη. Χρόνος για γεύµα εξ’ ιδιων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας που βρίσκεται σε περιοχή της Πρέβεζας. Ξεκούραση. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α - ΝΥ∆ΡΙ κρουαζ. ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Λευκάδα. Άφιξη στο  Νυδρί, απ’οπου θα πάρουµε 
το καραβάκι για την προαιρετική κρουαζιέρα µας στο Σκορπιό, το νησί του Ωνάση, 
στη Σπηλιά του Παπανικολή και στη Μαδούρι το νησί του Βαλαωρίτη  
(Πριγκιπόνησα) και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα µας 
θα γίνει µεγαλύτερη και θα επισκεφθούµε και το γραφικό Φισκάρδο της 
Κεφαλονιάς και τα παράλια της Ιθάκης. Το απόγευµα ελεύθερος χρόνος για να 
γνωρίσετε την πόλη της Λευκάδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΠΑΡΓΑ - ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για το Μεσοπόταµο. Επίσκεψη και περιήγηση στο 
Νεκροµαντείο της αρχαίας Εφύρας. Συνεχίζουµε  για την γραφική, νησιωτική 
Πάργα χτισµένη αµφιθεατρικά µέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Θα ανηφορίσουµε 
να θαυµάσουµε τη θέα από το βενετσιάνικο κάστρο της και να περιπλανηθούµε 
στην πόλη µε τα γραφικά σοκάκια της. Άφιξη στην  Αµµουδιά, ένα όµορφο 
παραλιακό χωριό στις εκβολές του Αχέροντα, ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και 
γεύµα εξ’ιδίων και σας προτείνουµε προαιρετική βόλτα µε καραβάκι στο κανάλι 
του ποταµού Αχέροντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, ξεκούραση. Το βράδυ θα 
κάνουµε βόλτα στον πεζόδροµο της όµορφης παραλίας της Πρέβεζας. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα:  ΖΑΛΟΓΓΟ – ΝΙΚΟΠΟΛΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Ζάλογγο όπου οι ηρωικές Σουλιώτισσες γκρεµίστηκαν  
µε τα παιδιά τους για να µην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Στη διαδροµή µας για 
Πρέβεζα κάνουµε στάση για να περιηγηθούµε στα ερείπια της αρχαίας Νικόπολης 
που έκτισε ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός. Θα καταλήξουµε σε µια καλή 
παράλια για µπάνιο και γεύµα εξ ’ιδίων. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκούραση. Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΠΑΡΓΑ – κρουαζιέρα ΠΑΞΟΥΣ -  ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Πάργα και την προαιρετική µας ηµερήσια εκδροµή  
για Παξούς και Αντίπαξους. Θα δούµε τις περίφηµες σπηλιές των Αντίπαξων και θα 
σταµατήσουµε για µπάνιο και φαγητό εξ ιδίων στο γραφικό Γάϊο την πρωτεύουσα 
του νησιωτικού συµπλέγµατος. Ελεύθερος χρόνος το απόγευµα στη Πάργα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (370χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση. Κατευθυνόµενοι βόρεια και παραλιακά θα δούµε τις 
όµορφες παραλίες τις Θεσπρωτίας και θα κάνουµε στάση για καφέ και βόλτα στα 
γραφικά Σύβοτα. Συνεχίζουµε για Γιάννενα, χρόνος ελεύθερος για βόλτα και γεύµα 
εξ ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Πρέβεζα - Πάργα - Λευκάδα - Κεφαλονιά
Σύβοτα - Ζάλογγο - Γιάννενα 

7

ΚΕΡΚΥΡΑ
1η ηµέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ (360 χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00 για Ηγουµενίτσα. ∆ια µέσου Βέροιας, 
Γρεβενών (στάση για καφέ),  Ιωαννίνων. Άφιξη  στην Ηγουµενίτσα επιβίβαση στο F/B 
και απόπλους για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων και αφού γευµατίσουµε 
καθοδόν εξ ιδίων, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στην πόλη της 
Κέρκυρας. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ.ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – ΚΑΝΟΝΙ - ΜΟΝ ΡΕΠΟ – 
ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ 
Πρόγευµα και αναχώρηση για τη Μ. Βλαχέρνας  από όπου παίρνουµε το καραβάκι για 
το Ποντικονήσι και την Μ. Παντοκράτορα. Επιστρέφοντας ανεβαίνουµε στο Κανόνι από 
όπου έχουµε µια πανοραµική θέα της λιµνοθάλασσας Χαλκιοπουλου και το Πέραµα. 
Σειρά έχει το ανάκτορο του Μον Ρεπό που λειτουργεί πλέον σαν µουσείο (προαιρετική 
επίσκεψη) και περίπατος στους καταπράσινους κήπους του. Συνεχίζοντας κάνουµε µια 
σύντοµη στάση στην πόλη της Κέρκυρας και αναχωρούµε για µια από της ωραιότερες 
παραλίες της βορειοανατολικής πλευράς του νησιού, το Μπαρµπάτι. Ελεύθερος 
χρόνος για µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  ∆ιανυκτέρευση 

3η ηµέρα: ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Γαστούρι ένα όµορφο χωριό που στην κορυφή του 
λόφου βρίσκεται το Αχίλλειο, το παλάτι που έχτισε το 1890-91 η αυτοκράτειρα της 
Αυστρίας Ελισάβετ. Συνεχίζουµε για Μπενίτσες. Περνώντας από Μωραϊτικα θα 
καταλήξουµε στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, µια υπέροχη παραλία νοτιοανατολικά του 
νησιού για µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ,ξεκούραση. Το 
απόγευµα θα το αφιερώσουµε στην πόλη της Κέρκυρας. Ξεκινώντας από την 
µεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων την Σπιανάδα θα επισκεφτούµε το παλιό φρούριο, 
το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου (Σινοιαπωνικό µουσείο), το περίφηµο 
«Λιστών» και τον καθεδρικό ναό του πολιούχου της πόλης Αγ. Σπυρίδωνα. Ελεύθερος 
χρόνος  για βόλτα και καφέ  στο Καµπιελο (παλιά πόλη) και τα παραδοσιακά καντούνια. 
∆ιανυκτέρευση.  

4η ηµέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΑΡΓΑ – ΠΑΞΟΙ
Πρόγευµα και αναχώρηση για την προαιρετική εκδροµή στην Πάργα και τους Παξούς. 
Το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στην πόλη. 
∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΓΛΥΦΑ∆Α 
Πρόγευµα και αναχώρηση για το ωραιότερο κοµµάτι της Κέρκυρας την 
Παλαιοκαστρίτσα. Κατά την διαδροµή περνάµε από περιοχές πνιγµένες στο πράσινο 
για να φτάσουµε στο καλύτερο και πιο τουριστικό σηµείο της Κέρκυρας µε γραφικούς 
όρµους, απότοµους βράχους και έξι καταγάλανους  κολπίσκους. Επίσκεψη στη Μονή 
Θεοτόκου (1225 µ.Χ), µε τις περίφηµες αγιογραφίες, έκθεση βυζαντινών εικόνων και 
τα οστά µιας γιγαντιαίας φάλαινας. Ελεύθερος χρόνος για προαιρετική κρουαζιέρα στις 
µαγευτικές  σπηλιές των κόλπων. Αναχώρηση για τη γραφική παραλία της Γλυφάδας 
µε ελεύθερο χρόνο για µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (360χλµ.)
Πρόγευµα και αναχώρηση για την πόλη της Κέρκυρας. Στη συνέχεια επιβίβαση στο F/B 
για Ηγουµενίτσα άφιξη στο Μπιζάνι όπου θα επισκεφθούµε το µοναδικό στο είδος του 
Μουσείο του Βρέλλη µε τα κέρινα οµοιώµατα .Αναχώρηση για Μέτσοβο, στάση για 
γεύµα εξ’ίδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. 

Σηµείωση: Στο 5ήµερο πρόγραµµα  δεν πραγµατοποιείται η 4η ηµέρα 
Στο 4ηµερο  πρόγραµµα ,µετά την Παλαιοκαστριτσα  επιστρέφουµε 
απευθείας στη Θεσσαλονίκη.        

4,5,6 ηµ. 4,5,6 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Γνωρίζοντας το ΙΟΝΙΟ 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας .  
- Περιηγήσεις που αναφέρονται  στο πρόγραµµα.     
- Συνοδό του γραφείου µας. 
- ∆ιανυκτερεύσεις στο  ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο.   
- ∆ιατροφή. 
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διανυκτέρευσης.

Σηµείωση: Στο 5ηµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 5η ηµέρα 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΕΥΚΑ∆Α (420 χλµ)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.00  για Λευκάδα. ∆ια µέσου 
Γρεβενών, Μετσόβου, Ιωαννίνων, στάση και επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλη, µε τα 
κέρινα οµοιώµατα. Περνώντας από Πρέβεζα άφιξη στη Λευκάδα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ - ΚΑΘΙΣΜΑ
Πρωινό και περιήγηση της πόλης, προσκύνηµα στην πολιούχο του νησιού Παναγία 
Φανερωµένη. Θα επισκεφτούµε το Λαογραφικό µουσείο, την δηµοτική 
Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων το οποίο είναι ατοµική συλλογή και 
περιλαµβάνει ενθυµήµατα ροµαντικής Λευκάδος. Χρόνος ελεύθερος στους 
εκδροµείς. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε την γραφική παραλία του Αγ. Νικήτα και 
την πολύ γνωστή παραλία Κάθισµα για µπάνιο. Γεύµα και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α - ΝΥ∆ΡΙ – κρουαζ. ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το  Νυδρί, απ’οπου θα πάρουµε το καραβάκι για την 
προαιρετική κρουαζιέρα µας στο Σκορπιό, το νησί του Ωνάση, στη Σπηλιά του 
Παπανικολή και στη Μαδούρι το νησί του Βαλαωρίτη  (Πριγκιπόνησα) και εφόσον 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα µας θα γίνει µεγαλύτερη και θα 
επισκεφθούµε και το γραφικό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, και τα παράλια της 
Ιθάκης.Το απόγευµα ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της Λευκάδος 
.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α – ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΥΒΟΤΑ  (87 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για Βασιλική, το γραφικό κεφαλοχώρι της Νοτιοδυτικής 
Λευκάδος. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και µπάνιο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούµε τα Σύβοτα για γεύµα εξ΄ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

5η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α – ΖΑΛΟΓΓΟ – ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ – ΠΑΡΓΑ  (170 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για Ζάλογγο όπου οι ηρωικές Σουλιώτισσες γκρεµίστηκαν  
µε τα παιδιά τους για να µην πέσουν στα χέρια  των Τούρκων. Θα επισκεφτούµε το 
Νεκροµαντείο, πρόκειται για οικοδόµηµα µε σειρές διαδρόµων και υπόγειους 
χώρους, το µοναδικό νεκροµαντείο της Ελλάδος. Στην  αρχαιότητα, µε διάφορες 
προσφορές και θυσίες  οι πιστοί επικοινωνούσαν  µε τους νεκρούς. Αναχώρηση 
και άφιξη στην γραφική Πάργα, χρόνος ελεύθερος στους εκδροµείς για περιήγηση 
της πόλης και χρόνος για γεύµα εξ΄ιδίων. Επιστροφή στην Λευκάδα το απόγευµα.

6η ηµέρα: ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (450 χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση. Κατευθυνόµενοι βόρεια και παραλιακά θα δούµε τις 
όµορφες παραλίες τις Θεσπρωτίας και θα κάνουµε στάση για καφέ και βόλτα στα 
γραφικά Σύβοτα. Συνεχίζουµε για Γιάννενα, χρόνος ελεύθερος για βόλτα και γεύµα 
εξ’ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙ∆Α - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ
(650χλµ.) 
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00 για Εύβοια δια µέσου Λαµίας, Χαλκίδας, 
στάση για καφέ και βόλτα στην παραλία. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Προκόπι, 
όπου θα επισκεφτούµε το µοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο µοναστήρι 
φυλάσσεται το σκήνωµα του Αγίου, το οποίο το έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι 
της Μικράς Ασίας µετά την καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους εκδροµείς 
για προσκύνηµα και γεύµα. Αναχώρηση και άφιξη στην Αιδηψό, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: ΑΙ∆ΗΨΟΣ – ΠΕΥΚΙ - ΣΚΙΑΘΟΣ
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Πευκί, απ’ όπου θα αναχωρήσουµε για την  
καταπληκτική προαιρετική εκδροµή µας στην καταπράσινη Σκιάθο. Θα απολαύσουµε 
το µπάνιο µας στις ξακουστές Κουκουναριές, και θα κάνουµε µια σύντοµη γνωριµία µε 
την πρωτεύουσα του νησιού της Σκιάθου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος 
ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΙΣΤΙΑΙΑ  - ΩΡΕΟΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιστιαία εµπορικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας µε 
ευρύχωρη πλατεία και µερικά πέτρινα αρχοντικά, έργα τέχνης Θεσσαλών µαστόρων 
από τα Αµπελάκια. Χρόνος ελεύθερος στους εκδροµείς για περιήγηση στην πόλη και 
καφέ. Μπορείτε να επισκεφτείτε την εκκλησία του Αγ. Νικολάου µε σηµαντικές 
τοιχογραφίες. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος στους Ωρεούς για µπάνιο και γεύµα εξ’ 
ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 
∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ - ΟΣΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆ 
Πρόγευµα και αναχώρηση για τον Αγ. Γεώργιο όπου θα έχουµε χρόνο ελεύθερο  για 
καφέ και στην συνέχεια προαιρετικά µε βάρκες θα επισκεφτούµε τα Λιχαδονήσια όπου 
θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για µπάνιο. Γεύµα σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απογευµατάκι αναχωρούµε για το µοναστήρι του 
Όσιου ∆αυίδ, του γέροντα στις Ροβιές, ένα µεταβυζαντινό  µοναστήρι του 16ου αι., µε 
κρυστάλλινα νερά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.  ∆ιανυκτέρευση. 

5η ηµέρα: ΑΙ∆ΗΨΟΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (280χλµ.)
 Πρόγευµα και αναχώρηση µέσω Αγιόκαµπου – Γλύφας για τα Καλά Νερά Βόλου, όπου 
θα έχουµε χρόνο για µπάνιο και γεύµα. Στην συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη 
µε ενδιάµεση στάση για καφέ. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΤΟΝ  ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
- Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
- ∆ιατροφή.
- Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Συνοδό του γραφείου µας.
- Τα εισιτήρια του F/B για Αγιόκαµπο – Γλύφα.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης. - Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διανυκτέρευσης.8

ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΣΚΙΑΘΟΣ
ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ

5,6 ηµ. 4,5 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Στην 4ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η ηµερήσια εκδροµή στην 
Σκιάθο και την 2η ηµέρα θα επισκεφθούµε τον Όσιο ∆αυίδ.    



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας .  
- Περιηγήσεις που αναφέρονται  στο πρόγραµµα.     
- Συνοδό του γραφείου µας. 
- ∆ιανυκτερεύσεις στο  ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο.   
- ∆ιατροφή. 
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διανυκτέρευσης.

Σηµείωση: Στο 5ηµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 5η ηµέρα 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΕΥΚΑ∆Α (420 χλµ)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.00  για Λευκάδα. ∆ια µέσου 
Γρεβενών, Μετσόβου, Ιωαννίνων, στάση και επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλη, µε τα 
κέρινα οµοιώµατα. Περνώντας από Πρέβεζα άφιξη στη Λευκάδα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ - ΚΑΘΙΣΜΑ
Πρωινό και περιήγηση της πόλης, προσκύνηµα στην πολιούχο του νησιού Παναγία 
Φανερωµένη. Θα επισκεφτούµε το Λαογραφικό µουσείο, την δηµοτική 
Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων το οποίο είναι ατοµική συλλογή και 
περιλαµβάνει ενθυµήµατα ροµαντικής Λευκάδος. Χρόνος ελεύθερος στους 
εκδροµείς. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε την γραφική παραλία του Αγ. Νικήτα και 
την πολύ γνωστή παραλία Κάθισµα για µπάνιο. Γεύµα και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α - ΝΥ∆ΡΙ – κρουαζ. ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το  Νυδρί, απ’οπου θα πάρουµε το καραβάκι για την 
προαιρετική κρουαζιέρα µας στο Σκορπιό, το νησί του Ωνάση, στη Σπηλιά του 
Παπανικολή και στη Μαδούρι το νησί του Βαλαωρίτη  (Πριγκιπόνησα) και εφόσον 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα µας θα γίνει µεγαλύτερη και θα 
επισκεφθούµε και το γραφικό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, και τα παράλια της 
Ιθάκης.Το απόγευµα ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της Λευκάδος 
.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α – ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΥΒΟΤΑ  (87 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για Βασιλική, το γραφικό κεφαλοχώρι της Νοτιοδυτικής 
Λευκάδος. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και µπάνιο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούµε τα Σύβοτα για γεύµα εξ΄ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

5η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α – ΖΑΛΟΓΓΟ – ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ – ΠΑΡΓΑ  (170 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για Ζάλογγο όπου οι ηρωικές Σουλιώτισσες γκρεµίστηκαν  
µε τα παιδιά τους για να µην πέσουν στα χέρια  των Τούρκων. Θα επισκεφτούµε το 
Νεκροµαντείο, πρόκειται για οικοδόµηµα µε σειρές διαδρόµων και υπόγειους 
χώρους, το µοναδικό νεκροµαντείο της Ελλάδος. Στην  αρχαιότητα, µε διάφορες 
προσφορές και θυσίες  οι πιστοί επικοινωνούσαν  µε τους νεκρούς. Αναχώρηση 
και άφιξη στην γραφική Πάργα, χρόνος ελεύθερος στους εκδροµείς για περιήγηση 
της πόλης και χρόνος για γεύµα εξ΄ιδίων. Επιστροφή στην Λευκάδα το απόγευµα.

6η ηµέρα: ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (450 χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση. Κατευθυνόµενοι βόρεια και παραλιακά θα δούµε τις 
όµορφες παραλίες τις Θεσπρωτίας και θα κάνουµε στάση για καφέ και βόλτα στα 
γραφικά Σύβοτα. Συνεχίζουµε για Γιάννενα, χρόνος ελεύθερος για βόλτα και γεύµα 
εξ’ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙ∆Α - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ
(650χλµ.) 
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00 για Εύβοια δια µέσου Λαµίας, Χαλκίδας, 
στάση για καφέ και βόλτα στην παραλία. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Προκόπι, 
όπου θα επισκεφτούµε το µοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο µοναστήρι 
φυλάσσεται το σκήνωµα του Αγίου, το οποίο το έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι 
της Μικράς Ασίας µετά την καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους εκδροµείς 
για προσκύνηµα και γεύµα. Αναχώρηση και άφιξη στην Αιδηψό, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: ΑΙ∆ΗΨΟΣ – ΠΕΥΚΙ - ΣΚΙΑΘΟΣ
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Πευκί, απ’ όπου θα αναχωρήσουµε για την  
καταπληκτική προαιρετική εκδροµή µας στην καταπράσινη Σκιάθο. Θα απολαύσουµε 
το µπάνιο µας στις ξακουστές Κουκουναριές, και θα κάνουµε µια σύντοµη γνωριµία µε 
την πρωτεύουσα του νησιού της Σκιάθου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος 
ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΙΣΤΙΑΙΑ  - ΩΡΕΟΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιστιαία εµπορικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας µε 
ευρύχωρη πλατεία και µερικά πέτρινα αρχοντικά, έργα τέχνης Θεσσαλών µαστόρων 
από τα Αµπελάκια. Χρόνος ελεύθερος στους εκδροµείς για περιήγηση στην πόλη και 
καφέ. Μπορείτε να επισκεφτείτε την εκκλησία του Αγ. Νικολάου µε σηµαντικές 
τοιχογραφίες. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος στους Ωρεούς για µπάνιο και γεύµα εξ’ 
ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 
∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ - ΟΣΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆ 
Πρόγευµα και αναχώρηση για τον Αγ. Γεώργιο όπου θα έχουµε χρόνο ελεύθερο  για 
καφέ και στην συνέχεια προαιρετικά µε βάρκες θα επισκεφτούµε τα Λιχαδονήσια όπου 
θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για µπάνιο. Γεύµα σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απογευµατάκι αναχωρούµε για το µοναστήρι του 
Όσιου ∆αυίδ, του γέροντα στις Ροβιές, ένα µεταβυζαντινό  µοναστήρι του 16ου αι., µε 
κρυστάλλινα νερά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.  ∆ιανυκτέρευση. 

5η ηµέρα: ΑΙ∆ΗΨΟΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (280χλµ.)
 Πρόγευµα και αναχώρηση µέσω Αγιόκαµπου – Γλύφας για τα Καλά Νερά Βόλου, όπου 
θα έχουµε χρόνο για µπάνιο και γεύµα. Στην συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη 
µε ενδιάµεση στάση για καφέ. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΤΟΝ  ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
- Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
- ∆ιατροφή.
- Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Συνοδό του γραφείου µας.
- Τα εισιτήρια του F/B για Αγιόκαµπο – Γλύφα.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης. - Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διανυκτέρευσης.8

ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΣΚΙΑΘΟΣ
ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ

5,6 ηµ. 4,5 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Στην 4ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η ηµερήσια εκδροµή στην 
Σκιάθο και την 2η ηµέρα θα επισκεφθούµε τον Όσιο ∆αυίδ.    

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τιςµεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-Πρωινό -Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονοµική θέση.
-Συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης - Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό - Φόρος διαµονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-Πρωινό.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονοµική θέση.
-Συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης - Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. Κρουαζιέρα στους Λειψούς - Φόρος 
διαµονής. 
Σηµείωση: Στο 5ήµερο πρόγραµµα παραλείπεται η 4η ηµέρα.
Στο 4ήµερο πρόγραµµα παραλείπεται η 4η και η 5η ηµέρα. 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ (150χλµ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση για Καβάλα. Άφιξη στο λιµάνι της Καβάλας 
και επιβίβαση στο πλοίο για το πανέµορφο νησί της Λήµνου. Άφιξη στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωµάτια και το βράδυ ελεύθεροι για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη 
της Μυρινας. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: ΜΥΡΙΝΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΣΠΑΚΑ 
Πρωινό.Το ταξίδι µας ξεκινά από τη Μύρινα, την πρωτεύουσα του νησιού. Το Κάστρο 
«στεφανώνει» την γραφική νησιωτική πολιτεία. Θεωρείται το µεγαλύτερο του Αιγαίου. 
Είναι πραγµατική απόλαυση η βόλτα στις δύο της γειτονιές, τον Ρωµαίικο Γιαλό, µε τα 
παλιά κτήρια των εύπορων Ληµνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο (ή Λιµάνι, ή Ν. 
Μάδυτος). Θα έχουµε τη δυνατότητα να επισκεφθούµε το Αρχαιολογικό Μουσείο, να 
γνωρίσουµε το παλιό λιµάνι µε το λήµνιο “Big Ben”και να εντοπίσουµε το ρώσσικο οχυρό 
της Ντάπιας. Συνεχίζοντας κατευθυνόµαστε προς την παραλία του Αγίου Ιωάννη του 
Κάσπακα. Η ακτή είναι αµµώδης, πλήρως οργανωµένη και «βλέπει» προς το Αγιο Ορος 
και την Χαλκιδική. Θα απολαύσουµε το µπάνιο µας, θα γευµατίσουµε εξ’ ιδίων . 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση. 

3η ηµέρα: Β.Α. ΛΗΜΝΟΣ -  ΚΑΒΕΙΡΙΟ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ  
Πρωινό. Σήµερα εξερευνούµε το νησί, εστιάζοντας στο Β.Α. µέρος. Κατά τη διαδροµή µας 
προς το χωριό Βάρος θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε έναν απολιθωµένο κορµό 
δένδρου ο οποίος ανήκει στο απολιθωµένο δάσος του νησιού και το οποίο έχει ηλικία 20 
εκατ. χρόνων. Πρώτος µας σταθµός είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σπουδαιότερα χωριά 
της Λήµνου, το Κοντοπούλι, όπου πέρασε τα χρόνια της εξορίας του ο ποιητής Γιάννης 
Ρίτσος. Τα παραδοσιακά χτισµένα πέτρινα σπίτια, οι περιποιηµένες αυλές και τα
µποστάνια, θα µας εκπλήξουν µε τη λεπτοµέρεια της αρχιτεκτονικής τους. Επόµενος
σταθµός µας ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της Λήµνου. Είναι το Καβείριο, ένας 
λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφά Καβείρια Μυστήρια κατά την ελληνική 
αρχαιότητα. Ώρα για µπάνιο σε µια από τις ωραίες παραλίες του νησιού και γεύµα εξ’ 
ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση. 

4η ηµέρα: ΚΟΝΤΙΑ – Ν. ΚΟΥΡΤΑΛΗ – ΠΟΛΙΟΧΝΗ - ΜΟΥ∆ΡΟΣ 
Πρωινό. Θα ξεκινήσουµε τη σηµερινή µας εκδροµή από νοτιοανατολικά. Θα θαυµά-
σουµε του ανεµόµυλους του Κοντιά και τον παραδοσιακό οικισµό, ο οποιος φιλοξενεί την 
πινακοθήκη της Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης. Συνεχίζοντας φτάνουµε στο γραφικό 
λιµανάκι της Νεας Κουταλη, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Προποντίδας. Εδώ 
υπάρχει το µουσείο Ναυτικής Παράδοσης και η έκθεση Σπογγαλιειας. Συνεχίζούµε για την 
Πόλιόχνη, ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, όχι µόνο για τη Λήµνο, αλλά και για όλο το 
χώρο του Αιγαίου. ∆εν µπορεί παρά ο Μούδρος, η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Λήµνου 
µετά τη Μύρινα, να µην αποτελέσει έναν από τους σταθµούς του ταξιδιού µας. 
Κατευθυνόµαστε προς το γειτονικό Ρωµανού. Ένα χωριό που θεωρείται από τα 
οµορφότερα της Λήνου, καθώς τα πετρόχτιστα σπίτια και τα παλιά αρχοντικά, είναι
δουλεµένα µε τέχνη και µεράκι. Η Παπαϊωάννειος Σχολή (1906), η πανέµορφη πλατεία, το 
σκαλιστό πέτρινο ηρώο, ο Ναός της Γενέσεως του Χριστού του 1830, τα λαξευµένα στο 
έδαφος πιθάρια, οι παραδοσιακοί ανεµόµυλοι στα γύρω υψώµατα κάνουν το τοπίο 
πραγµατικά εντυπωσιακό κι ενδιαφέρον. Μας περιµένει µια από τις καταπληκτικές 
παραλίες της περιοχής, για µπάνιο και γεύµα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο
µας. ∆ιαν/ση.

5η ηµέρα: ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (150χλµ.) 
Πρωινό. Σήµερα µπορούµε να κάνουµε  το τελευταίο µας µπάνιο να γευµατίσουµε εξ’ 
ιδίων να κάνουµε τη   βόλτα µας και τις τελευταίες αγορές µας µέχρι την ώρα επιβίβασης 
στο πλοίο, το απογευµα. Επιβίβαση στο πλοίο για Καβάλα και από εκεί για την 
Θεσσαλονίκη.
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ΛΗΜΝΟΣ

4,5,6 ηµ.

ΠΑΤΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

5 ηµ.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (540χλµ.)
Αναχώρηση το πρωί απο το γραφείο µας και µε ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στο λιµάνι 
του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το << νησί της Αποκάλυψης>>.

2η ηµέρα: ΧΩΡΑ – ΙΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ - ΠΑΤΜΙΑ∆Α ΣΧΟΛΗ
Άφιξη στην Πάτµο τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και ξεκούραση. Το πρωί θα 
αναχωρήσουµε για το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, στο οποίο γράφτηκε το κείµενο 
της Αποκάλυψης από τον Ιωάννη το Θεολόγο το 96 Μ.Χ. Ένας εξαιρετικά σηµαντικός 
προσκυνηµατικός χώρος, ανεξαρτήτου θρησκευτικού δόγµατος. Η κατανυκτική 
ατµόσφαιρα του σπηλαίου µας οδηγεί ασυναίσθητα σε προσευχή και διαλογισµό. 
Συνεχίζοντας φθάνουµε στη Χώρα – το στολίδι της Πάτµου, όπου κερδίζει τον 
επισκέπτη από την πρώτη µατιά. Με το µοναστήρι να δεσπόζει στην κορυφή της, τα 
αρχοντικά που το περιτριγυρίζουν και µε τη γλυκιά µυρωδιά από τα γιασεµιά, τα 
γεράνια και τους βασιλικούς είναι άνετα µια από τις οµορφότερες Χώρες των νησιών 
του Αιγαίου. Επιβεβληµένη η επίσκεψη µας στο µοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου, που και σήµερα είναι ένα ενεργό κύτταρο της Ορθοδοξίας. Ανεκτίµητα 
κειµήλια και πνευµατικοί θησαυροί έχουν συγκεντρωθεί ανά τους αιώνες. Χρόνος 
ελεύθερος στην Χώρα  για να απολαύσετε τον καφέ σας στις καφετερίες  ατενίζοντας 
το Αιγαίο. Καταλήγουµε σε µια από τις πεντακάθαρες παραλίες του νησιού για µπάνιο 
και γεύµα εξ’ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιαν/ση.

3η ηµέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΨΟΥΣ
Πρωινό, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για µια εκδροµή στους Λειψούς. Ύστερα 
από 50 λεπτά θα βρεθούµε ανάµεσα από την Πάτµο και τη Λέρο. Παραµονή στο νησί 
για να περιηγηθούµε και να κάνουµε µπάνιο σε κάποια από τις κοντινές παραλίες. 
Υπάρχουν παντού στο νησί πολλές µικρές εκκλησίες, για τις οποίες µάλιστα λέγεται 
ότι αντιστοιχεί µία για κάθε οικογένεια. Αξίζει να επισκεφθεί κάποιος την Παναγία του 
Χάρου για τον αρχιτεκτονικό της ρυθµό (νησιωτικός – βυζαντινός). Η θαυµατουργή 
εικόνα της Παναγίας απεικονίζει την Παναγία να κρατά τον Ιησού Εσταυρωµένο. 
Πρόκειται για µια από τις σπάνιες στιγµές της αγιογραφίας. Γεύµα και αναχώρηση για 
την επιστροφή µας στην Πάτµο. Άφιξη, ξεκούραση και για το βράδυ προτείνουµε 
διασκέδαση σε κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια του νησιού. ∆ιαν/ση.

4η ηµέρα: ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ – ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Μονή Ευαγγελισµού το µεγαλύτερο γυναικείο 
µοναστήρι του νησιού µε εκπληκτική θέα, αφού είναι κτισµένη στην άκρη του βράχου, 
και η οποία  κτίστηκε από τον ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ Νικηφόρο Κρήτα. Συνεχίζουµε για το 
γυναικείο µοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, που ιδρύθηκε το 1607 από τον ηγούµενο 
της µονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου µε σκοπό να λειτουργεί σαν καταφύγιο 
ορφανών, αλλά και ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Συνεχίζουµε τη µέρα µας µε µπάνιο, 
γεύµα εξ’ ιδίων και επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιαν/ση. 

5η ηµέρα: ΛΑΜΠΗ – ΚΑΜΠΟΣ 
Μετά το πρωινό µας αναχωρούµε για τη γνωριµία µας µε το υπόλοιπο τµήµα του 
νησιού. Θα επισκεφθούµε πρώτα το ιερό κάθισµα της Παναγίας της Κουµάνας και θα 
απολαύσουµε τη θέα προς τη Σκάλα από εκεί θα συνεχίσουµε µε τη Λάµπη που η πλαζ 
της φηµίζεται για τα πολύχρωµα σπάνια πετράδια της ( το όνοµα Λάµπη προέρχεται 
από τη λάµψη του ήλιου πάνω στη θάλασσα µε τα πολύχρωµα βότσαλα). Θα 
καταλήξουµε στον Κάµπο, τον τρίτο σε πληθυσµό οικισµό του νησιού και περνώντας 
από το κυρίως χωριό ή Επάνω Κάµπος θα φθάσουµε στον Κάτω Κάµπο, στην παραλία 
του οµώνυµου κόλπου αγαπητή από τους κατοίκους και τους παραθεριστές. Χρόνος 
για  µπάνιο και γεύµα εξ’ ιδίων. Το βράδυ επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση.

6η ηµέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (540χλµ.)
Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο λεωφορείο και µε ενδιάµεσες στάσεις 
για ξεκούραση – καφέ – γεύµα  εξ’ ιδίων  φθάνουµε στην πόλη µας.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τα εισιτήρια του πλοίου Κυλλήνη-Ζάκυνθος – Κυλλήνη.
-Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχεία.
-Πρωινά.
-Τις  περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α
 ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων, εισιτήρια για το καραβάκι για Γαλάζιες Σπηλιές 
και Ναυάγιο, και για την Κεφαλονιά  και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
Φόρος διανυκτέρευσης.

Σηµείωση: Στην 5ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται το 
πρόγραµµα της 5ης ηµέρας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τα εισιτήρια του πλοίου Κυλλήνη – Πόρος – Κυλλήνη.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. 
-∆ιατροφή
-Τις  περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης,
-Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, είσοδοι µουσείων, νυχτερινών κέντρων.
Φόρος διανυκτέρευσης.

1η ηµέρα:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (570 χλµ. )
Συγκέντρωση στο γραφείο µας το πρωί και αναχώρηση δια µέσου, Εγνατίας-Ιόνιας 
οδού ή Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών. Περνώντας την καλοδιωτή γέφυρα Ρίου - 
Αντιρρίου, άφιξη στην Κυλλήνη και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στην Ζάκυνθο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΛΑΓΑΝΑΣ –ΜΠΟΧΑΛΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη. Επίσκεψη και προσκύνηµα στον 
Ι. Ναό του πολιούχου και προστάτη του νησιού Αγίου ∆ιονυσίου στην πλατεία της 
πόλης όπου δεσπόζει το άγαλµα του εθνικού ποιητή ∆ιονύσιου Σολωµού και ο 
ιστορικός ναός του Αγ. Νικόλαου (ενετικό κτίσµα του 1561µ.Χ.). Θα δούµε το 
βυζαντινό µουσείο και το περίφηµο µαυσωλείο – µουσείο των Σολωµού – 
Κάλβου. Αναχώρηση  για Λαγανά (περιοχή προστασίας της χελώνας caretta–car-
reta) µια από της πιο τουριστικές περιοχές του νησιού µε πανέµορφη παραλία και 
εκατοντάδες εµπορικά µαγαζιά, εστιατόρια και καφετερίες. Θα έχουµε ελεύθερο 
χρόνο για µπάνιο, γεύµα εξ’ιδίων, και αν το θέλουµε θα επισκεφτούµε προαιρετικά 
µε βάρκες την περιοχή που γενούν οι θαλάσσιες χελώνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ξεκούραση και αναχώρηση για µια βραδινή βόλτα στο λόφο του 
Στράνη, όπου έγραψε ο ∆. Σολωµός τον Εθνικό µας Ύµνο  και τη Μποχαλη το 
µπαλκόνι της Ζακύνθου. ∆ιαν/ση.   

3η ηµέρα: ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ-ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ-ΝΑΥΑΓΙΟ-ΒΟΛΙΜΕΣ-ΓΑΛΑΖΙΕΣ 
ΣΠΗΛΙΕΣ-ΑΛΥΚΕΣ
Πρωινό. Σήµερα θα περιηγηθούµε στο κεντρικό και βόρειο τµήµα του νησιού. Στο 
χωριό Μαχαιράδο, οπου θα δούµε το ναό της Αγ. Μαύρας, οι καµπάνες του οποίου 
ακούγονται σε όλο το νησί. Στην Αναφωνήτρια θα δούµε το µοναστήρι όπου 
µόνασε ο Αγ. ∆ιονύσιος. Θα θαυµάσουµε από ψηλά το ναυάγιο-σήµα κατατεθέν 
του νησιού-,και θα φθάσουµε στον Αγ. Νικόλαο απ ’όπου προαιρετικά µπορούµε 
να κάνουµε βαρκάδα στις πανέµορφες Γαλάζιες Σπηλιές. Θα γευµατίσουµε εξ‘ 
’ιδίων και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το βράδυ θα 
κάνουµε τη βόλτα µας στο Αργάσι, µια από τις πιο τουριστικές περιοχές του 
νησιού. ∆ιαν/ση.

4η ηµέρα: ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΓΕΡΑΚΑΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Βασιλικό και από εκεί στο Γέρακα, µια από της πιο 
όµορφες παραλίες του νησιού, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για µπάνιο και 
γεύµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ θα διασκεδάσουµε 
προαιρετικά µε Ζακυνθινές καντάδες. ∆ιαν/ση.

5η ηµέρα:  ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την προαιρετική εκδροµή στην Κεφαλονιά. Η εκδροµή 
πραγµατοποιείται και µε το πούλµαν όπου θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε 
τα σηµαντικότερα αξιοθέατα στο καταπράσινο νησί της Κεφαλονιάς. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιαν/ση. 

6η ηµέρα: ΖΑΚΥΝΘΟ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (570 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη. Άφιξη και αναχώρηση 
για Θεσσαλονίκη δια µέσου Πάτρας, Ρίου – Αντιρρίου, Ιτέας, Λαµίας ή µέσω 
Εγνατίας οδού. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη το βράδυ.
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ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΥΛΛΗΝΗ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (570 χλµ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας το πρωί και αναχώρηση. ∆ια µέσου, Εγνατίας-Ιόνιας 
οδού ή Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών και µέσω Αντιρρίου, Πάτρας, άφιξη στη Κυλλήνη και 
επιβίβαση στο φέρρυ µπόουτ για να καταλήξουµε στον Πόρο της Κεφαλονιάς, ένα 
χωριό-λιµάνι µε πλούσια βλάστηση στη ΝΑ. πλευρά του νησιού. Κατευθυνόµαστε προς 
την περιοχή του ξενοδοχείου µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια, και ελεύθερος χρόνος. 
∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΛΗΞΟΥΡΙ
Πρωινό και περιήγηση στο γραφικό Ληξούρι, την 2η µεγαλύτερη πόλη του νησιού µε 
το άγαλµα του Λασκαράτου να µας υποδέχεται στην µεγάλη πλατεία της πόλης. 
Πρώτος σταθµός µας η Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου, η οποία ονοµάζεται 
και ‘’∆ακρυροούσα’’, γιατί στους σεισµούς του 1867, ενώ δεν γκρεµίστηκε η εκκλησία, 
η εικόνα βρέθηκε στο δάπεδο µε δάκρυα στα µάτια. Συνεχίζοντας φτάνουµε στην 
ιστορική µονή των Κηπουραίων, η οποία είναι χτισµένη σ’ένα από τα επιβλητικότερα 
τοπία της Κεφαλονιάς, πάνω σε ψηλό βράχο περίπου 90µ. από τη θάλασσα. Θα 
καταλήξουµε στην διάσηµη παραλία Ξι για µπάνιο και γεύµα εξ’ιδιων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ  ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΣΑΜΗ - ΦΙΣΚΑΡ∆Ο  100 χλµ.
Πρωινό. Η σηµερινή µας µέρα θα µας γνωρίσει σχεδόν ολόκληρο το νησί. Κάνοντας 
µια πανέµορφη διαδροµή µέσα από τον ΄Αινο το βουνό µε την πλούσια µαύρη Πεύκη 
φτάνουµε στο µοναστήρι του Αγίου Γερασίµου, προστάτη του νησιού, το λείψανο του 
οποίου φυλάσσεται στο µοναστήρι σε ασηµένια λάρνακα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούµε το σπήλαιο ∆ρογγαράτης, ένα ζωντανό σπήλαιο, καθώς συνεχίζετε η 
δηµιουργία του. Η αίθουσα στολισµένη µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες έχει θαυµάσια 
ακουστική και είναι διαµορφωµένη µε ειδική εξέδρα για συναυλίες. Τα αξιοθέατα 
όµως του νησιού συνεχίζονται. Επόµενος σταθµός µας το βαραθρώδες λιµνοσπήλαιο 
της Μελισσάνης, από τα πιο εντυπωσιακά της Ελλάδας – ζωντανή διαφήµιση της 
Κεφαλλονιάς. Συνεχίζοντας την ηµέρα µας θα φτάσουµε στο βορειοανατολικό τµήµα 
του νησιού στο γραφικό λιµανάκι του Φισκάρδου. Πανέµορφο χωριό. Χρόνος 
ελεύθερος για γεύµα εξ’ιδιων. Επιστρέφοντας για το ξενοδοχείο µας, θα γνωρίσουµε 
τη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Θα δούµε τη χερσόνησο του Άσσου µε τα 
παραδοσιακά σπίτια και το κάστρο. Εικόνα που µαγεύει. Λίγο πιο κάτω η ξακουστή 
παραλία του Μυρτου. Απεραντο γαλάζιο και πράσινο. ∆ιαδροµή φανταστική. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ – ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ  60χλµ.
Πρωινό και σήµερα θα γνωρίσουµε την πρωτεύουσα του νησιού το Αργοστόλι. Το 
αρχαιολογικό µουσείο, το κοργιαλένειο ιστορικό και λαογραφικό µουσείο, τις 
καταβόθρες [γεωλογικό αξιοθέατο], το φανάρι των Αγ. Θεοδώρων από το 1928, το 
κάστρο του Αγ. Γεωργίου του 12ου αι, που υπήρξε η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς 
µέχρι το 1757. Συνεχίζοντας τη µέρα µας θα γνωρίσουµε τα χωριά στη νοτιοκεντρικη 
περιοχή του νησιού. Μαζαράτα, Κουρκουµελάτα, και αφού επισκεφτούµε και τον Άγιο 
Ανδρέα, επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ
Πρωινό. Προαιρετική εκδροµή για την Ιθάκη. Από Σάµη και παίρνοντας µαζί µας το 
πούλµαν θα γνωρίσουµε την πρωτεύουσα της Ιθάκης το πανέµορφο γραφικό Βαθύ.
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (570 χλµ.)
Πρωινό, και αναχώρηση για Πόρο, επιβίβαση στο φέρρυ µπόουτ για Κυλλήνη. Στάση 
στην Πάτρα και διαµέσου Ρίου, Ιτέας, Βόλου ή Γρεβενών άφιξη το βράδυ στη 
Θεσσαλονίκη.

5,6 ηµ. 5,6 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Σηµείωση: Στο 5ηµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 5η ηµέρα 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-∆ιατροφή.
-Συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης - Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρος διανυκτέρευσης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
- Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Συνοδό του γραφείου µας.
- Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
– Πρωινό.
- Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (Πειραιά – Αίγινα ,Αίγινα - Μέθανα). 
- Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης - Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, είσοδοι µουσείων, νυχτερινών κέντρων. 
Φόρος διανυκτέρευσης.

5ηµ.

ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΗΛΙ0

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

5 ηµ.

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία µας στις 07.00. Με διάφορες στάσεις για καφέ και 
ξεκούραση καθοδόν φθάνουµε στο λιµάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και 
αποβίβαση στο νησί της Αίγινας. Μας καλωσορίζει ο µικρός κατάλευκος Ναός του Αγ. 
Νικολάου του Θαλασσινού, που βρίσκεται στην είσοδο του λιµανιού. Η πρώτη 
εντύπωση έρχεται από τα νεοκλασικά κτίρια που βρίσκονται κατά µήκος της παραλίας 
του νησιού, µε τα χρώµατα τους, σε γήινες αποχρώσεις, να οµορφαίνουν στο 
ηλιοβασίλεµα. Η πόλη της Αίγινας είναι πανέµορφη, γραφική και υποβάλλει περίεργα 
τον επισκέπτη. Μεταφορά στην Αγ. Μαρίνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος. ∆ιαν/ση.

2η µέρα: ΑΙΓΙΝΑ
Μετά το πρωινό η πόλη της Αίγινας η οµώνυµη πρωτεύουσα του νησιού θα µας 
γνωρίσει τ’ αξιοθέατα της. Τη βιβλιοθήκη της Αίγινας, το Καποδιστριακό Κυβερνείο, 
στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο νοµισµατοκοπείο, τα σπίτια του 
ζωγράφου, του Πέππα, του Λυµπεροπούλου  και τον πύργο Μαρκέλλου. Τα  υπέροχα 
αρχοντικά της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής µε έντονο λαϊκό στοιχείο του 19ου αι. 
θυµίζουν ότι η Αίγινα υπήρξε για δυο χρόνια πρωτεύουσα της Ελλάδας. Συνεχίζοντας 
τη µέρα µας και γνωρίζοντας τα όµορφα χωριά του νησιού θα φθάσουµε στην 
Παλαιοχώρα και στο Μοναστήρι του Αγ. Νεκτάριου.[γυναικεία Μονή µε 14 µοναχές] 
Θα καταλήξουµε σε µια τουριστική παραλία για µπάνιο. Γεύµα  εξ ’ίδιων και 
ξεκούραση στο ξενοδοχειο µας. Το βράδυ µια βόλτα  στη Χώρα µε τα αλογάκια και τις 
άµαξες ή ένας περίπατος στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια ,ανάµεσα στ’ αρχοντικά,
τις εκκλησίες µε τους γαλάζιους τρούλους, τα καταστήµατα λαϊκής τέχνης, θα 
ολοκληρώσει τη µέρα µας. ∆ιαν/ση.

3η µέρα:  ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ
Σήµερα µετά το πρωινό σας  προτείνουµε την προαιρετική εκδροµή στο µικρό νησάκι 
Αγκίστρι. Ένας µικρός επίγειος παράδεισος του  Αργοσαρωνικού, πνιγµένος στο 
πράσινο µε τα πεύκα ν’ αγγίζουν τα καταγάλανα νερά του. Επιστροφή στην Αίγινα. 
∆ιαν/ση.

4η µέρα: ΑΙΓΙΝΑ (ελεύθερη µέρα) - ΠΟΡΟΣ
Πρωινό. Σήµερα  η µέρα µας θα είναι ελεύθερη. Μπορούµε να απολαύσουµε  και να 
χορτάσουµε την υπέροχη θάλασσα , τις όµορφες και ροµαντικές βόλτες, να κάνουµε 
τις αγορές των αναµνηστικών δώρων µας και γενικά µια µέρα µε πρόγραµµα της 
επιλογής µας. Εναλλακτικά µπορείτε να κάνετε µια προαιρετική εκδροµή στον Πόρο. 
∆ιανυκτέρευση.

5η µέρα:  ΑΙΓΙΝΑ – ΜΕΘΑΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αµέσως µετά το πρωινό µας επιβιβαζόµαστε, στο πλοίο για τα Μέθανα. Ένα µυστικό 
λιµανάκι που η λέξη γραφικό δεν φτάνει να το περιγράψεις, µια χρωµατοθεραπεία
σ’ένα σύγχρονο-αρχαίο spa.Τόπος ταυτισµένος τουριστικά µε τα ιαµατικά λουτρά του, 
η παραγνωρισµένη µικρή χερσόνησος των Μεθάνων κρύβει πολλές εκπλήξεις. 
Χρόνος ελεύθερος. Και η επιστροφή µας αρχίζει. Με διαφορές απαραίτητες στάσεις 
καθ’ οδόν φθάνουµε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΛΟΣ  - ΛΑΥΚΟΣ   
Αναχώρηση στις 08:00 από Θεσσαλονίκη και µε µε ενδιάµεσες στάσεις άφιξη  στο 
Βόλο µια πόλη φιλόξενη, ανοιχτή, γοητευτική, που απλώνεται στα πόδια του Πηλίου 
αγκαλιάζοντας τον Παγασητικό κόλπο. Η αίσθηση που θα σας αφήσει δεν ξεχνιέται. 
Με την κουζίνα σε πρώτο πλάνο, η γεύση από τους µεζέδες στα τσιπουράδικα θα 
χαραχτεί στη µνήµη σας βαθιά. Χρόνος ελεύθερος για φαγητο. Αφιξη και τακτοποιηση 
στο ξενοδοχείο µας.

2η µέρα: ΤΡΙΚΕΡΙ  - µπάνιο στον ΑΛΟΓΟΠΟΡΟ  – ΜΗΛΙΝΑ  
Μετά το πρωινό εκδροµή στο νησάκι Τρίκερι όπου θα µεταβούµε µε το τοπικό 
βαπορέτο. Θα επισκεφθούµε το µοναστήρι της Ευαγγελίστριας και θα προσκυνήσου-
µε τη θαυµατουργή εικόνα. Επιστροφή στον Αλογόπορο και χρόνος για µπάνιο και
γεύµα στην οµώνυµη ταβέρνα µε τα πάντα φρέσκα ψαρικά (αν είµαστε τυχεροί, θα 
δοκιµάσουµε και την περίφηµη καραβιδοµακαρονάδα του). Αργότερα χρόνος για 
καφέ στη Μηλίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η µέρα:  Ηµερήσια κρουαζιέρα στην ΣΚΙΑΘΟ 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για το χωριό Πλατανιά όπου θα επιβιβαστούµε στο 
καράβι για να πραγµατοποιήσουµε κρουαζιέρα στο πιο κοσµοπολίτικο νησί των 
Σποράδων, την Σκιάθο. Πρώτη στάση θα πραγµατοποιηθεί στις Κουκουναριές όπου θα 
θαυµάσουµε την πασίγνωστη παραλία και θα απολαύσουµε τα καταγάλανα νερά. Στη 
συνέχεια θα “ρίξουµε άγκυρα” στο γραφικό παλιό λιµάνι για να επισκεφτούµε την 
πόλη της Σκιάθου, την λεγόµενη Χώρα έχοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο. Θαυµάσετε τα 
κατάλευκα σπίτια χτισµένα σε τυπικό νησιωτικό στυλ, διακοσµηµένα µε φανταχτερά 
χρώµατα και στολισµένα µε ανθισµένες µπουκαµβίλιες. Θα δούµε επίσης το 
Μπούρτζι, το παλιό κάστρο που κυριαρχεί στο λιµάνι και την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου στην κορυφή του λόφου. Μετά το µεσηµεριανό µας φαγητό θα επιβιβαστού
µε στο πλοίο για την επιστροφή µας στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η µέρα: Μπάνιο στον ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ – ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α  - ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ 
Μετά το πρωινό µας θα επισκεφθούµε ένα από τα πιο γνωστά θέρετρα του Πηλίου, τον 
Μυλοπόταµο, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για µπάνιο. Το µεσηµέρι θα 
ανηφορίσουµε στην Τσαγκαράδα, για να θαυµάσουµε εξωτερικά το κτίριο της 
Νανοπούλειου Σχολής και να φωτογραφηθούµε στον χιλιόχρονο πλάτανο! Χρόνος για 
γεύµα µε αυθεντική πηλιορείτικη κουζίνα. Οι επισκέψεις της ηµέρας µας θα κλείσουν 
µε περίπατο και χρόνο για καφέ στο ιστορικό χωριό της Νταµούχαρης, γνωστό πλέον 
και από τα γυρίσµατα του Χολιγουντιανού µιούζικαλ Mamma Mia (2007). Σύµφωνα
µε το σενάριο, η Νταµούχαρη είναι το λιµάνι του νησιού όπου υποτίθεται ότι λαµβάνει 
χώρα η ιστορία. Είναι το µέρος που η Meryl Streep υποδέχεται τις δύο παλιές και 
αγαπηµένες φίλες της, που έρχονται για το γάµο της κόρης της. Επιπλέον, το χωριό 
αποτελεί το κύριο σκηνικό της χορογραφίας του τραγουδιού “Ντάνσινγκ Κουίν” 
(Dancing Queen). Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτερευση.

5η µέρα: ΜΗΛΙΕΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ (CERN) – ΒΟΛΟΣ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούµε την πατρίδα του Άνθιµου Γαζή, τις Μηλιές, όπου θα 
δούµε την ιστορική εκκλησία των Παµµεγίστων Ταξιαρχών του 1741 και τη δηµόσια 
βιβλιοθήκη, µε τα σπάνια χειρόγραφα. Θα συνεχίσουµε για το Νεοχώρι, όπου θα 
επισκεφθούµε την πρώτη µόνιµη έκθεση του CERN στον κόσµο! Χρόνος για γεύµα 
στην υπέροχη ταβέρνα του χωριού και στη συνέχεια προσκύνηµα στην εκκλησία του 
Αγ.∆ηµητρίου µε τις περίτεχνες αγιογραφίες. Αργότερα, µικρή ανάπαυλα στον Βόλο 
για περίπατο στην παραλιακή και φωτογραφίες στην “Αργώ” και επιστρέφουµε στην 
πόλη µας  µε ενδιάµεσες στάσεις. 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ  ΤHN  ΑΙΓΙΝΑ

ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΜΕΘΑΝΑ
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1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ – ΠΑΡΟΣ 
 Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση. 
Μέσω Λάρισας, άφιξη στο λιµάνι της Ραφήνας. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Πάρο µε 
την απαράµιλλη φυσική οµορφιά, απέραντες 
αµµουδιές, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακά 
τοπία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
2η έως προτελευταία µέρα ΠΑΡΟΣ 
Ελεύθερες ηµέρες. Σας προτείνουµε να 
επισκεφθείτε την πρωτεύουσα του νησιού ,την 
Παροικιά,  µε τα γραφικά κυκλαδίτικα σπίτια και τα 
επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά. Τη Νάουσα ένα  
γραφικό ψαροχώρι µε ένα µισοβυθισµένο 
βενετσιάνικο κάστρο στο λιµάνι της, το χωριό 
Λεύκες το οποίο βρίσκεται  στο υψηλότερο σηµείο 
της Πάρου, τριγυρισµένο από πυκνή βλάστηση. 
Επίσης θα µπορείτε να γνωρίσετε τις υπέροχες 
παραλίες του νησιού (Χρυσή Ακτή, Σάντα Μαρία, 
Πούντα, Κολυµπήθρες)
Τελευταία µέρα ΠΑΡΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χρόνος ελεύθερος. Μετάβαση στο λιµάνι και 
απόπλους για Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο 
στις 18:00 και µε ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στην 
πόλη µας.

1η µέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΝΑΞΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση. 
Μέσω Λάρισας, άφιξη στο λιµάνι της Ραφήνας. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για τη Νάξο το 
µεγαλύτερο και πιο εύφορο νησί του συµπλέγµατος 
των Κυκλάδων. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
2η έως προτελευταία µέρα ΝΑΞΟΣ
Ελεύθερες ηµέρες. Αξίζει να επισκεφτείτε τις 
οµορφιές του νησιού. Η Χώρα, πρωτεύουσα του 
νησιού, έχει όλα τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα 
στοιχεία καθώς και πολλά µνηµεία διαφόρων 
χρονολογικών περιόδων. Η καρδιά της πόλης χτυπά 
στην Παλιά Χώρα, την καστροπολιτεία µε τα 
καλντερίµια και το ενετικό κάστρο. Τα σπίτια µε τα 
βενετσιάνικα οικόσηµα κοσµούν ακόµη και σήµερα 
τις εισόδους τους. Επίσης, τα στενά δροµάκια µε τα 
στεγάδια, οι καθολικές εκκλησίες και οι οχυρώσεις 
δηµιουργούν ένα µοναδικό ταίριασµα κυκλαδίτικης 
και µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Μέσα στο κάστρο 
βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο µε πλούσια 
ευρήµατα, ενώ την παράσταση κλέβει η εξαιρετική 
συλλογή των κυκλαδικών ειδωλίων. Προτείνουµε 
να γνωρίσετε τις υπέροχες παραλίες του νησιού και 
να γευτείτε τα παραδοσιακά ναξιώτικα προϊόντα. 
Τελευταία µέρα ΝΑΞΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. 
Μετάβαση στο λιµάνι και απόπλους για Ραφήνα. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο στις 18:00 και µε 
ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στην πόλη µας.

Το λεωφορείο για την επιστροφή σας θα είναι στο 
λιµάνι της Ραφήνας στις 18.00

1η µέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΣΥΡΟΣ 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση. Μέσω 
Λάρισας, άφιξη στο λιµάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για τη Σύρο, την πρωτεύουσα των 
Κυκλάδων. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η έως προτελευταία µέρα ΣΥΡΟΣ 
Ελεύθερες ηµέρες. Μπορείτε να επισκεφτείτε τις οµορφιές 
του νησιού. Την παράσταση κλέβει η πρωτεύουσα του 
νησιού, Ερµούπολη, το πρώτο εµπορικό και βιοµηχανικό 
κέντρο της χώρας που γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη για τα 
ελληνικά δεδοµένα κατά το 19ο αι. Συνέπεια αυτού η πόλη 
κοσµείται ως σήµερα µε λαµπρά δηµόσια κτίρια (∆ηµαρχείο, 
Τελωνείο, Θέατρο Απόλλων), µεγαλοπρεπείς πλατείες και 
νεοκλασικές οικίες, ένα υπαίθριο αρχιτεκτονικό µουσείο. 
Σηµείο αναφοράς τα θρησκευτικά µνηµεία της πόλης 
(Μεταµόρφωση του Σωτήρος, Άγιος Νικόλαος ο Πλούσιος, 
Κοίµηση της Θεοτόκου), επιβλητικοί ναοί που αποτυπώνουν 
µε σαφήνεια τη συνεισφορά της ορθόδοξης κοινότητας στην 
αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της Ερµούπολης. Σε αντίστιξη 
προς την ορθόδοξη παρουσία στη νεότερη Ερµούπολη 
αναπτύσσεται στο λόφο του Αγίου Γεωργίου η Άνω Σύρος, ο 
µεσαιωνικός οικισµός της καθολικής κοινότητας µε την 
τυπική αµυντική διάταξη των οικιών γύρω απ’ τον 
(οχυρωµένο) καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. 
Προτείνουµε να γνωρίσετε τις υπέροχες παραλίες του 
νησιού και να γευτείτε τα παραδοσιακά προϊόντα. 
Τελευταία µέρα ΣΥΡΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση 
στο λιµάνι και απόπλους για Ραφήνα. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο στις 18:00 και µε ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στην 
πόλη µας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας  
Θεσσαλονίκη – Ραφήνα – Θεσσαλονίκη.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ραφήνα / Πάρο / 
Ραφήνα σε σαλόνια - Τις  διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον 
τιµοκατάλογο - ∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον 
τιµοκατάλογο- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης. - ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους µουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων, τις προαιρετικές εκδροµές 
και διασκεδάσεις. Φόρος διανυκτέρευσης. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας  
Θεσσαλονίκη – Ραφήνα – Θεσσαλονίκη.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ραφήνα / Νάξο / Ραφήνα σε 
σαλόνια - Τις  διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που 
αναφέρονται αναλυτικά στον τιµοκατάλογο - ∆ιατροφή 
όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο- Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. - ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους µουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων, τις προαιρετικές εκδροµές και 
διασκεδάσεις. Φόρος διανυκτέρευσης. 
 

ΠΑΡΟΣ
Αναχ. κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ - 6 ηµ. / 4ν.
Αναχ. κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί  4 ηµέρες / 3 νύχτες
Αναχ. κάθε ∆ΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί 6 ηµ. /5 ν.

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ :
Ραφήνα – Πάρος:  Σάββατο/Τρίτη:  07.15 – 10.55
∆ευτέρα/ Τετάρτη: 16.30 – 20.30
Πάρος – Ραφήνα: ∆ευτέρα/ Τετάρτη/Σάββατο
10.05 – 14.20 

Αναχώρηση κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί  4 ηµέρες / 3 νύχτες
Αναχώρηση κάθε ∆ΕΥΤΕΡΑ / ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί 
6 ηµέρες /5 νύχτες 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ :
Ραφήνα – Σύρος : ∆ευτέρα / Τετάρτη : 16.30 – 18.50
Σύρος  – Ραφήνα : ∆ευτέρα/ Τετάρτη/Σάββατο 12.10 – 14.20 

Αναχώρηση κάθε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / ∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ
6 ηµέρες / 4νύχτες 
Αναχώρηση κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ
πρωί  4 ηµέρες / 3 νύχτες
Αναχώρηση κάθε ∆ΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί
6 ηµέρες /5 νύχτες 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ :
Ραφήνα – Νάξος :  Σάββατο/Τρίτη 07.15 – 11.40
∆ευτέρα/ Τετάρτη : 16.30 – 21.20
Νάξος  – Ραφήνα : ∆ευτέρα/ Τετάρτη/Σάββατο
09.20 – 14.20 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

ΣΥΡΟΣ ΝΑΞΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας  Θεσσαλονίκη – 
Ραφήνα – Θεσσαλονίκη.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ραφήνα / Σύρο / Ραφήνα σε σαλόνια 
-Τις  διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται 
αναλυτικά στον τιµοκατάλογο,κατ΄επιλογή σας- ∆ιατροφή 
όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης- ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων, τις προαιρετικές εκδροµές και διασκεδάσεις. Φόρος 
διανυκτέρευσης. 

4,6 ηµ. 4,6 ηµ. 4,6 ηµ.
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1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ – ΠΑΡΟΣ 
 Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση. 
Μέσω Λάρισας, άφιξη στο λιµάνι της Ραφήνας. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Πάρο µε 
την απαράµιλλη φυσική οµορφιά, απέραντες 
αµµουδιές, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακά 
τοπία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
2η έως προτελευταία µέρα ΠΑΡΟΣ 
Ελεύθερες ηµέρες. Σας προτείνουµε να 
επισκεφθείτε την πρωτεύουσα του νησιού ,την 
Παροικιά,  µε τα γραφικά κυκλαδίτικα σπίτια και τα 
επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά. Τη Νάουσα ένα  
γραφικό ψαροχώρι µε ένα µισοβυθισµένο 
βενετσιάνικο κάστρο στο λιµάνι της, το χωριό 
Λεύκες το οποίο βρίσκεται  στο υψηλότερο σηµείο 
της Πάρου, τριγυρισµένο από πυκνή βλάστηση. 
Επίσης θα µπορείτε να γνωρίσετε τις υπέροχες 
παραλίες του νησιού (Χρυσή Ακτή, Σάντα Μαρία, 
Πούντα, Κολυµπήθρες)
Τελευταία µέρα ΠΑΡΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χρόνος ελεύθερος. Μετάβαση στο λιµάνι και 
απόπλους για Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο 
στις 18:00 και µε ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στην 
πόλη µας.

1η µέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΝΑΞΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση. 
Μέσω Λάρισας, άφιξη στο λιµάνι της Ραφήνας. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για τη Νάξο το 
µεγαλύτερο και πιο εύφορο νησί του συµπλέγµατος 
των Κυκλάδων. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
2η έως προτελευταία µέρα ΝΑΞΟΣ
Ελεύθερες ηµέρες. Αξίζει να επισκεφτείτε τις 
οµορφιές του νησιού. Η Χώρα, πρωτεύουσα του 
νησιού, έχει όλα τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα 
στοιχεία καθώς και πολλά µνηµεία διαφόρων 
χρονολογικών περιόδων. Η καρδιά της πόλης χτυπά 
στην Παλιά Χώρα, την καστροπολιτεία µε τα 
καλντερίµια και το ενετικό κάστρο. Τα σπίτια µε τα 
βενετσιάνικα οικόσηµα κοσµούν ακόµη και σήµερα 
τις εισόδους τους. Επίσης, τα στενά δροµάκια µε τα 
στεγάδια, οι καθολικές εκκλησίες και οι οχυρώσεις 
δηµιουργούν ένα µοναδικό ταίριασµα κυκλαδίτικης 
και µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Μέσα στο κάστρο 
βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο µε πλούσια 
ευρήµατα, ενώ την παράσταση κλέβει η εξαιρετική 
συλλογή των κυκλαδικών ειδωλίων. Προτείνουµε 
να γνωρίσετε τις υπέροχες παραλίες του νησιού και 
να γευτείτε τα παραδοσιακά ναξιώτικα προϊόντα. 
Τελευταία µέρα ΝΑΞΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. 
Μετάβαση στο λιµάνι και απόπλους για Ραφήνα. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο στις 18:00 και µε 
ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στην πόλη µας.

Το λεωφορείο για την επιστροφή σας θα είναι στο 
λιµάνι της Ραφήνας στις 18.00

1η µέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΣΥΡΟΣ 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση. Μέσω 
Λάρισας, άφιξη στο λιµάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για τη Σύρο, την πρωτεύουσα των 
Κυκλάδων. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η έως προτελευταία µέρα ΣΥΡΟΣ 
Ελεύθερες ηµέρες. Μπορείτε να επισκεφτείτε τις οµορφιές 
του νησιού. Την παράσταση κλέβει η πρωτεύουσα του 
νησιού, Ερµούπολη, το πρώτο εµπορικό και βιοµηχανικό 
κέντρο της χώρας που γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη για τα 
ελληνικά δεδοµένα κατά το 19ο αι. Συνέπεια αυτού η πόλη 
κοσµείται ως σήµερα µε λαµπρά δηµόσια κτίρια (∆ηµαρχείο, 
Τελωνείο, Θέατρο Απόλλων), µεγαλοπρεπείς πλατείες και 
νεοκλασικές οικίες, ένα υπαίθριο αρχιτεκτονικό µουσείο. 
Σηµείο αναφοράς τα θρησκευτικά µνηµεία της πόλης 
(Μεταµόρφωση του Σωτήρος, Άγιος Νικόλαος ο Πλούσιος, 
Κοίµηση της Θεοτόκου), επιβλητικοί ναοί που αποτυπώνουν 
µε σαφήνεια τη συνεισφορά της ορθόδοξης κοινότητας στην 
αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της Ερµούπολης. Σε αντίστιξη 
προς την ορθόδοξη παρουσία στη νεότερη Ερµούπολη 
αναπτύσσεται στο λόφο του Αγίου Γεωργίου η Άνω Σύρος, ο 
µεσαιωνικός οικισµός της καθολικής κοινότητας µε την 
τυπική αµυντική διάταξη των οικιών γύρω απ’ τον 
(οχυρωµένο) καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. 
Προτείνουµε να γνωρίσετε τις υπέροχες παραλίες του 
νησιού και να γευτείτε τα παραδοσιακά προϊόντα. 
Τελευταία µέρα ΣΥΡΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο. Μετάβαση 
στο λιµάνι και απόπλους για Ραφήνα. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο στις 18:00 και µε ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στην 
πόλη µας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας  
Θεσσαλονίκη – Ραφήνα – Θεσσαλονίκη.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ραφήνα / Πάρο / 
Ραφήνα σε σαλόνια - Τις  διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον 
τιµοκατάλογο - ∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον 
τιµοκατάλογο- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης. - ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους µουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων, τις προαιρετικές εκδροµές 
και διασκεδάσεις. Φόρος διανυκτέρευσης. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας  
Θεσσαλονίκη – Ραφήνα – Θεσσαλονίκη.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ραφήνα / Νάξο / Ραφήνα σε 
σαλόνια - Τις  διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που 
αναφέρονται αναλυτικά στον τιµοκατάλογο - ∆ιατροφή 
όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο- Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. - ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους µουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων, τις προαιρετικές εκδροµές και 
διασκεδάσεις. Φόρος διανυκτέρευσης. 
 

ΠΑΡΟΣ
Αναχ. κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ - 6 ηµ. / 4ν.
Αναχ. κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί  4 ηµέρες / 3 νύχτες
Αναχ. κάθε ∆ΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί 6 ηµ. /5 ν.

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ :
Ραφήνα – Πάρος:  Σάββατο/Τρίτη:  07.15 – 10.55
∆ευτέρα/ Τετάρτη: 16.30 – 20.30
Πάρος – Ραφήνα: ∆ευτέρα/ Τετάρτη/Σάββατο
10.05 – 14.20 

Αναχώρηση κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί  4 ηµέρες / 3 νύχτες
Αναχώρηση κάθε ∆ΕΥΤΕΡΑ / ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί 
6 ηµέρες /5 νύχτες 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ :
Ραφήνα – Σύρος : ∆ευτέρα / Τετάρτη : 16.30 – 18.50
Σύρος  – Ραφήνα : ∆ευτέρα/ Τετάρτη/Σάββατο 12.10 – 14.20 

Αναχώρηση κάθε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / ∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ
6 ηµέρες / 4νύχτες 
Αναχώρηση κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ
πρωί  4 ηµέρες / 3 νύχτες
Αναχώρηση κάθε ∆ΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί
6 ηµέρες /5 νύχτες 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ :
Ραφήνα – Νάξος :  Σάββατο/Τρίτη 07.15 – 11.40
∆ευτέρα/ Τετάρτη : 16.30 – 21.20
Νάξος  – Ραφήνα : ∆ευτέρα/ Τετάρτη/Σάββατο
09.20 – 14.20 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

ΣΥΡΟΣ ΝΑΞΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας  Θεσσαλονίκη – 
Ραφήνα – Θεσσαλονίκη.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ραφήνα / Σύρο / Ραφήνα σε σαλόνια 
-Τις  διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται 
αναλυτικά στον τιµοκατάλογο,κατ΄επιλογή σας- ∆ιατροφή 
όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης- ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων, τις προαιρετικές εκδροµές και διασκεδάσεις. Φόρος 
διανυκτέρευσης. 

4,6 ηµ. 4,6 ηµ. 4,6 ηµ.
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1η ηµέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ (520χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 22:00. 
∆ια µέσω Λαµίας, Καµένων Βούρλων και µε 
ενδιάµεσες στάσεις άφιξη νωρίς το πρωί στην 
Ραφήνα.

2η ηµέρα: ΡΑΦΗΝΑ – ΑΝ∆ΡΟΣ
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Αφιξη στην  
Άνδρο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση. 

3η – 5η ηµέρα: ΤΗΝΟ προαιρετική 
ηµερήσια εκδροµή  
Πρωινό και µπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
ηµερησία εκδροµή στο νησί της Τήνου. Να 
επισκεφτείτε τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, 

6η ηµέρα: ΑΝ∆ΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απόπλους απο το λιµάνι της Άνδρου και 
επιβίβαση στο πλοίο. ΄Αφιξη στην Ραφήνα και 
επιβίβαση στο πούλµαν και µε ενδιάµεσες 
στάσεις άφιξη στην Θεσ/νίκη το βράδυ. 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.30 
και περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο, Αλαµάνα και µε 
καθοδόν στάσεις για καφέ και ξεκούραση φθάνουµε την 
Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο. 
Άφιξη, µεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωµάτια. 
2η ηµέρα: ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (Προαιρετικός)
Αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της 
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια θα ξεκινήσουµε για το γύρο του νησιού. 
Προσκύνηµα στο µοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. 
Αναχώρηση και περνώντας από τα όµορφα χωριά Κέχρος, 
Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια, Πύργο. Εδώ θα 
επισκεφθούµε το σπίτι και το εργαστήριο του περίφηµου 
γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το µουσείο 
των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην γραφική 
πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. 
3η ηµέρα: ΤΗΝΟΣ (ΜΥΚΟΝΟΣ)
Πρωινό και προαιρετική εκδροµή στη Μύκονο όπου 
µπορείτε να γνωρίσετε το πανέµορφο νησί και να 
περπατήσετε στα στενά δροµάκια της Χώρας. Επιστροφή το 
απόγευµα στην Τήνο. 
4η ηµέρα: ΤΗΝΟΣ – ΑΝ∆ΡΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για το υπέροχο νησί των 
Κυκλάδων, όπου θα βρείτε πλούσια φύση µε αρκετό 
πράσινο, ψηλά βουνά και πράσινες εύφορες κοιλάδες. Ένα 
νησί γεµάτο αντιθέσεις και εκπλήξεις. Η Άνδρος έχει 
χαρακτηριστεί πρωτεύουσα του πολιτισµού στις Κυκλάδες 
µε τα διάσηµα µουσεία της όπως το µουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης Γουλανδρή και τα άλλα ιδρύµατα της. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο διανυκτέρευση.   
5η ηµέρα: ΑΝ∆ΡΟΣ 
Πρωινό και µπορείτε να γνωρίσετε τις σηµαντικότερες 
τοποθεσίες του νησιού.  Στη Χώρα τα Μουσεία και το χωριό 
µε τις επτά βρύσες και τα πλατάνια ΜΑΙΝΗΤΕΣ, το 
θαυµατουργό Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας που αποτελεί 
πόλο έλξης χιλιάδων πιστών. Επίσκεψη στα µοναστήρια 
της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Νικολάου, στο χωριό 
ΑΠΟΙΚΙΑ όπου υπάρχει εργοστάσιο που εµφιαλώνεται νερό 
και ο καταρράκτης Πυθάρα, στα χωριά ΑΡΝΗ και 
ΚΑΤΑΚΟΙΛΟ.
6η ηµέρα: ΑΝ∆ΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απόπλους σπο το λιµάνι της Άνδρου και επιβίβαση στο 
πλοίο. ΄Αφιξη στην Ραφήνα και επιβίβαση στο πούλµαν 
όπου µε ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στην Θεσ/νίκη το 
βράδυ. 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ (520χλµ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 22:00. 
Περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο, Αλαµάνα και µε καθοδόν  
στάσεις για καφέ και ξεκούραση συνεχίζουµε για το λιµάνι 
της Ραφήνας. 
2η ηµέρα: ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ
Άφιξη νωρίς το πρωί στη Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για την Τήνο. Άφιξη στο νησί νωρίς το µεσηµέρι. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Στη 
συνέχεια ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και για µια 
πρώτη γνωριµία µε την όµορφη Χώρα, µε τα στενά σοκάκια 
και τα γραφικά σπίτια.
3η ηµέρα: ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (Προαιρετικός)
Επίσκεψη στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της 
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια θα ξεκινήσουµε για το γύρο του νησιού. 
Προσκύνηµα στο µοναστήρι της Αγίας Πελαγίας 
(Ησυχαστήριο, ναός της Αγίας, η Κάρα Της, ναός της 
Ζ.Πηγής, έκθεση εργόχειρων). Αναχώρηση και περνώντας 
από τα όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, 
Υστέρνια, άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της 
Τήνου, τον Πύργο. Στάση για καφέ στην γραφική πλατεία και 
συνεχίζουµε για Πάνορµο. Γεύµα εξ΄ιδίων στα παραλιακά 
ταβερνάκια. Το απόγευµα ελεύθερος χρόνος στη γραφική 
Χώρα µε τα στενά γραφικά σοκάκια. 
4η ηµέρα:  ΤΗΝΟΣ – ΣΥΡΟ 
Αναχώρηση από το Νησί της Μεγαλόχαρης και άφιξη στην 
Σύρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος 
πρώτη γνωριµία µε το νησί 
5η ηµέρα: ΣΥΡΟ 
Προαιρετικός γύρος νησιού για να γνωρίσετε την όµορφη 
Σύρο µας: Φοίνικας, Ποσειδωνία, Βάρη, Αζόλιµνος, για να 
καταλήξουµε στην Ερµούπολη: εδώ θα επισκεφθούµε το 
∆ηµαρχείο, το «Απόλλων» (µικρογραφία της Σκάλας του 
Μιλάνου), το Πνευµατικό Κέντρο κ.λπ. Συνεχίζουµε στη 
Μεσαιωνική Άνω Σύρο, τη µοναδική Καθολική πόλη της 
Ελλάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η ηµέρα: ΣΥΡΟΣ –ΤΗΝΟ- ΡΑΦΗΝΑ (520χλµ.) 
Απόπλους από το νησί της Σύρου και άφιξη στο λιµάνι της 
Τήνου .Επιβίβαση στο πλοίο από Τήνο για Ραφήνα επιβίβαση 
στο πούλµαν και περνώντας από Καµένα Βούρλα, Αλαµάνα, 
Βόλο, Λεπτοκαρυά, και µε καθοδόν στάσεις για καφέ και 
ξεκούραση, φθάνουµε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Τη µεταφορά µε πούλµαν του γραφείου µας  
Θεσσαλονίκη – Ραφήνα – Θεσσαλονίκη.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ραφήνα / Άνδρο / 
Ραφήνα σε σαλόνια. - Τις  διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον 
τιµοκατάλογο, κατ΄επιλογή σας. - ∆ιατροφή όπως 
αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. - Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης. - ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους µουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων, τις προαιρετικές εκδροµές 
και διασκεδάσεις. Φόρος διανυκτέρευσης. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
- Μεταφορά µε πούλµαν του γραφείου µας Θεσσαλονίκη – 
Ραφήνα – Θεσσαλονίκη. - Τις µεταφορές  από το λιµάνι της 
Τήνου στα ξενοδοχεία - ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Τήνο – 
Ραφήνα , Τήνο – Σύρο - Τήνο - διαν/σεις σε ξενοδοχεία ή 
δωµάτια στην Τήνο ανάλογα µε την επιλογή σας. - πρωινά στα 
ξενοδοχεία. Χωρίς πρωινά στα δωµάτια ή studios. - διαν/σεις 
στη Σύρο  - Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Τις προαιρετικές εκδροµές, εισόδους µουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα.
Φόρος διανυκτέρευσης.
 

ΟΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ / ΑΝ∆ΡΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
Τη µεταφορά µε πούλµαν του γραφείου µας. Τα ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Ραφήνα - Τήνο, Τήνο – Άνδρο - Ραφήνα. Τις 
µεταφορές λιµάνι - ξενοδοχείο – λιµάνι στο νησί της Τήνου. 
Τις  διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται 
αναλυτικά στον τιµοκατάλογο, κατ΄ επιλογή σας. ∆ιατροφή 
όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. Τις υπηρεσίες του 
τοπικού αντιπροσώπου. - Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης. ΦΠΑ
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ : Εισόδους µουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων, τις προαιρετικές εκδροµές και 
διασκεδάσεις. Φόρος διανυκτέρευσης.
 

ΆΝΔΡΟΣ
Αναχώρηση κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ/ ∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί 6 ηµ.
Αναχώρηση κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ 6 ηµ.
Αναχώρηση κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί 5 ηµ.
Αναχώρηση κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί 4 ηµ.

Αναχώρηση κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/∆ΕΥΤΕΡΑ
βράδυ 4,6 ηµ.
Αναχώρηση κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί 3,5 ηµ.
Αναχώρηση κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί 4,6 ηµ.
Αναχώρηση κάθε ∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί 3,6 ηµ.

Αναχώρηση κάθε Σάββατο πρωί 5 ηµ.
2 νύχτες ΤΗΝΟ / 2νύχτες ΑΝ∆ΡΟ
Αναχώρηση κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ 6 ηµ.
2νύχτες ΤΗΝΟ / 2νύχτες ΑΝ∆ΡΟ
Αναχώρηση κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί 6 ηµ.
3 νύχτες ΤΗΝΟ / 2νύχτες ΑΝ∆ΡΟ
κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί 4 ηµ.
1 νύχτες ΤΗΝΟ / 2νύχτες ΑΝ∆ΡΟ
κάθε ∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί 6 ηµέρες,
2 νύχτες ΤΗΝΟ / 3νύχτες ΑΝ∆ΡΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

ΤΗΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ

 (520χλµ.)

3,4,5,6 ηµ. 4,5,6 ηµ. 4,5,6 ηµ.



1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙ∆Ι – ΠΑΤΡΑ (473χλµ)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 07.00 αναχώρηση. ∆ιέλευση από Λάρισα,
Αλαµάνα, Χάνι Γραβιάς, Άµφισσα και άφιξη στους ∆ελφούς, επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση και στάση για γεύµα προαιρετικά στο Γαλαξίδι.
Μέσω Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στη Πάτρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
γνωριµία µε την πρωτεύουσα της Αχαΐας και επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγ. Ανδρέα.
Ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση.

2η ηµέρα: ΠΑΤΡΑ - ∆ΙΑΚΟΦΤΟ (οδοντωτός) - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ (220χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση µέσω Αιγίου για το ∆ιακοφτό απ΄όπου προαιρετικά θα
πάρουµε τον γραφικό οδοντωτό (ο µουτζούρης πρωτοέκανε την διαδροµή το 1896
και από το 1996 ξαναξεκίνησε), που διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού ποταµού,
τοπίο µε ιδιαίτερη οµορφιά και φτάνει µέχρι τα Καλάβρυτα. Άφιξη στην ιστορική
κωµόπολη, περιήγηση και επίσκεψη στην Μονή της Αγίας Λαύρας και το Παρεκκλήσι
όπου ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του ΄21. Συνεχίζουµε για το
µοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, «κολληµένο» πάνω σε βράχο σε τοπίο µε σπάνια
οµορφιά. Άφιξη στην Ολυµπία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος.
∆ιαν/ση.

3η ηµέρα: ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ (280χλµ)
Πρωινό και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας. Συνεχίζουµε για να
επισκεφτούµε το εντυπωσιακό κάστρο της Μεθώνης, ένα από τα επιβλητικότερα της
Ελλάδας. Ανηφορίζοντας θα επισκεφτούµε την όµορφη ιστορική πολιτεία της Πύλου
µε το έντονο νησιώτικο χρώµα και το νιόκαστρο µε υπέροχη θεά στη νήσο
Σφακτηρία. Συνεχίζουµε για την Καλαµάτα την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας όπου θα
δούµε το κάστρο και την παλιά πόλη, την εκκλησία της Υπαπαντής και την ιστορική
εκκλησία των Αγ. Αποστόλων. Αναχώρηση για Σπάρτη, την πρωτεύουσα της
Λακωνίας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριµία µε την όµορφη
πόλη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση.

4η ηµέρα: ΜΑΝΗ - ΠΥΡΓΟΣ ∆ΥΡΟΥ – ΓΥΘΕΙΟ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ
(175χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για την θρυλική Μάνη, την ξερή γη µε τους παραδοσιακούς
πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω.
Περνώντας το µανιάτικο χωριό ∆υρός θα επισκεφτούµε τα περίφηµα σπήλαια. Στη
συνέχεια µέσω Γυθείου, παραλιακή πόλη µε νησιώτικο χρώµα όπου θα κάνουµε
στάση για καφέ, φτάνουµε στην πανέµορφη Μονεµβασιά, χτισµένη σ΄ ένα πελώριο
βράχο µέσα στη θάλασσα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε την βυζαντινή και
βενετσιάνικη καστροπολιτεία, την µοναδική θέα και την οµορφιά του τοπίου. Χρόνος
για καφέ. Επιστροφή στην Σπάρτη. ∆ιαν/ση.

5η ηµέρα: ΜΥΣΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ – ΤΟΛΟ
Πρωινό και ξεκινάµε για περιήγηση στην ερειπωµένη βυζαντινή καστροπολιτεία
Μυστρά. Συνεχίζοντας µέσω Τρίπολης, (γνωστή µε το όνοµα Τριπολιτσά, η οποία
υπήρξε αποφασιστικής σηµασίας για την έκβαση του Αγώνα του 1821), φθάνουµε
στην Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα θαυµάσουµε το αρχαίο θέατρο και θα περιηγηθούµε
στον αρχαιολογικό χώρο. Άφιξη στο Τολό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση.

6η ηµέρα: ΤΟΛΟ – Υ∆ΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση για ηµερήσια προαιρετική εκδροµή µε τοπικό καράβι για
Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στις Σπέτσες στο νησί της Μπουµπουλίνας, µε το γραφικό
του λιµανάκι τις όµορφες ταβέρνες και τα παϊτονάκια. Θα επισκεφτούµε το αρχοντικό
της Μπουµπουλίνας, την Κοργιαλένειο Σχολή και το µουσείο των Σπετσών.
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της πόλης ή να κάνετε
βόλτα µε παϊτόνι. Συνεχίζουµε για την περίφηµη ΄Υδρα µε την ιστορική της
αρχιτεκτονική, άριστα διατηρηµένη, φηµισµένη για τις µεταφορές που γίνονται µε τα
γαϊδουράκια. Στο νησί µε την τεράστια ναυτική παράδοση, θα έχουµε την ευκαιρία να
δούµε το αρχοντικό του Τοµπάζη, του Κουντουριώτη, του Βουδούρη, καθώς επίσης
και τη Μητρόπολη (17ος αιώνας) µε το µαρµάρινο καµπαναριό, το Μουσείο της
Ύδρας, και την προτοµή του Μιαούλη. Ελεύθερος χρόνος για να τριγυρίσετε στα στενά
δροµάκια της χώρας, να κάνετε µία βόλτα στις ανηφόρες του νησιού µε τα γραφικά
γαϊδουράκια και να απολαύσετε την ατµόσφαιρα του νησιού. Επιστροφή στο Τολό,
και ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση.

7η ηµέρα: ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στο Ναύπλιο, την πρωτεύουσα του νοµού
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο βράχο του
Παλαµηδίου µε την πανοραµική θέα και ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουµε για
Μυκήνες και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, ελεύθερος χρόνος για γεύµα εξ’
ιδίων. Αναχώρηση για τον Ισθµό της Κορίνθου και συνεχίζουµε για Θεσσαλονίκη 
µέσω Λάρισας µε στάσεις καθ’οδόν για καφέ και φαγητό. Άφιξη το βράδυ στη
Θεσσαλονίκη.

7

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΕΚ∆ΡΟΜΗ

14

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7 ηµ.

Αφιέρωµα στην Πελοπόννησο  Ταξίδι στον
"Μυθικό"

Νότο 

Αρχαία µνηµεία, µεσαιωνικά κάστρα σπάνιας οµορφιάς, χωριά και φύση.
Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωµένη σ’ ένα τόπο.

Ανακαλύψτε την, γνωρίστε την, αγαπήστε την
µέσα από 8 διαφορετικά προγράµµατα. 

Η Πελοπόννησος είναι πολλά παραπάνω από µία ακτογραµµή µε εντυπωσιακές παραλίες. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας .
-Τις  διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 
-∆ιατροφή
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ΦΠΑ. 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων, σπηλαίων και αρχαιολογικών χώρων, το εισιτήριο του καραβιού
για Ύδρα και Σπέτσες ,Πόρος και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.
Φόρος διανυκτέρευσης.



1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙ∆Ι – ΠΑΤΡΑ (473χλµ)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 07.00 αναχώρηση. ∆ιέλευση από Λάρισα,
Αλαµάνα, Χάνι Γραβιάς, Άµφισσα και άφιξη στους ∆ελφούς, επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση και στάση για γεύµα προαιρετικά στο Γαλαξίδι.
Μέσω Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στη Πάτρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
γνωριµία µε την πρωτεύουσα της Αχαΐας και επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγ. Ανδρέα.
Ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση.

2η ηµέρα: ΠΑΤΡΑ - ∆ΙΑΚΟΦΤΟ (οδοντωτός) - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ (220χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση µέσω Αιγίου για το ∆ιακοφτό απ΄όπου προαιρετικά θα
πάρουµε τον γραφικό οδοντωτό (ο µουτζούρης πρωτοέκανε την διαδροµή το 1896
και από το 1996 ξαναξεκίνησε), που διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού ποταµού,
τοπίο µε ιδιαίτερη οµορφιά και φτάνει µέχρι τα Καλάβρυτα. Άφιξη στην ιστορική
κωµόπολη, περιήγηση και επίσκεψη στην Μονή της Αγίας Λαύρας και το Παρεκκλήσι
όπου ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του ΄21. Συνεχίζουµε για το
µοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, «κολληµένο» πάνω σε βράχο σε τοπίο µε σπάνια
οµορφιά. Άφιξη στην Ολυµπία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος.
∆ιαν/ση.

3η ηµέρα: ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ (280χλµ)
Πρωινό και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας. Συνεχίζουµε για να
επισκεφτούµε το εντυπωσιακό κάστρο της Μεθώνης, ένα από τα επιβλητικότερα της
Ελλάδας. Ανηφορίζοντας θα επισκεφτούµε την όµορφη ιστορική πολιτεία της Πύλου
µε το έντονο νησιώτικο χρώµα και το νιόκαστρο µε υπέροχη θεά στη νήσο
Σφακτηρία. Συνεχίζουµε για την Καλαµάτα την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας όπου θα
δούµε το κάστρο και την παλιά πόλη, την εκκλησία της Υπαπαντής και την ιστορική
εκκλησία των Αγ. Αποστόλων. Αναχώρηση για Σπάρτη, την πρωτεύουσα της
Λακωνίας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριµία µε την όµορφη
πόλη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση.

4η ηµέρα: ΜΑΝΗ - ΠΥΡΓΟΣ ∆ΥΡΟΥ – ΓΥΘΕΙΟ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ
(175χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για την θρυλική Μάνη, την ξερή γη µε τους παραδοσιακούς
πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω.
Περνώντας το µανιάτικο χωριό ∆υρός θα επισκεφτούµε τα περίφηµα σπήλαια. Στη
συνέχεια µέσω Γυθείου, παραλιακή πόλη µε νησιώτικο χρώµα όπου θα κάνουµε
στάση για καφέ, φτάνουµε στην πανέµορφη Μονεµβασιά, χτισµένη σ΄ ένα πελώριο
βράχο µέσα στη θάλασσα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε την βυζαντινή και
βενετσιάνικη καστροπολιτεία, την µοναδική θέα και την οµορφιά του τοπίου. Χρόνος
για καφέ. Επιστροφή στην Σπάρτη. ∆ιαν/ση.

5η ηµέρα: ΜΥΣΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ – ΤΟΛΟ
Πρωινό και ξεκινάµε για περιήγηση στην ερειπωµένη βυζαντινή καστροπολιτεία
Μυστρά. Συνεχίζοντας µέσω Τρίπολης, (γνωστή µε το όνοµα Τριπολιτσά, η οποία
υπήρξε αποφασιστικής σηµασίας για την έκβαση του Αγώνα του 1821), φθάνουµε
στην Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα θαυµάσουµε το αρχαίο θέατρο και θα περιηγηθούµε
στον αρχαιολογικό χώρο. Άφιξη στο Τολό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση.

6η ηµέρα: ΤΟΛΟ – Υ∆ΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση για ηµερήσια προαιρετική εκδροµή µε τοπικό καράβι για
Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στις Σπέτσες στο νησί της Μπουµπουλίνας, µε το γραφικό
του λιµανάκι τις όµορφες ταβέρνες και τα παϊτονάκια. Θα επισκεφτούµε το αρχοντικό
της Μπουµπουλίνας, την Κοργιαλένειο Σχολή και το µουσείο των Σπετσών.
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της πόλης ή να κάνετε
βόλτα µε παϊτόνι. Συνεχίζουµε για την περίφηµη ΄Υδρα µε την ιστορική της
αρχιτεκτονική, άριστα διατηρηµένη, φηµισµένη για τις µεταφορές που γίνονται µε τα
γαϊδουράκια. Στο νησί µε την τεράστια ναυτική παράδοση, θα έχουµε την ευκαιρία να
δούµε το αρχοντικό του Τοµπάζη, του Κουντουριώτη, του Βουδούρη, καθώς επίσης
και τη Μητρόπολη (17ος αιώνας) µε το µαρµάρινο καµπαναριό, το Μουσείο της
Ύδρας, και την προτοµή του Μιαούλη. Ελεύθερος χρόνος για να τριγυρίσετε στα στενά
δροµάκια της χώρας, να κάνετε µία βόλτα στις ανηφόρες του νησιού µε τα γραφικά
γαϊδουράκια και να απολαύσετε την ατµόσφαιρα του νησιού. Επιστροφή στο Τολό,
και ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση.

7η ηµέρα: ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στο Ναύπλιο, την πρωτεύουσα του νοµού
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο βράχο του
Παλαµηδίου µε την πανοραµική θέα και ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουµε για
Μυκήνες και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, ελεύθερος χρόνος για γεύµα εξ’
ιδίων. Αναχώρηση για τον Ισθµό της Κορίνθου και συνεχίζουµε για Θεσσαλονίκη 
µέσω Λάρισας µε στάσεις καθ’οδόν για καφέ και φαγητό. Άφιξη το βράδυ στη
Θεσσαλονίκη.
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΕΚ∆ΡΟΜΗ
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ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7 ηµ.

Αφιέρωµα στην Πελοπόννησο  Ταξίδι στον
"Μυθικό"

Νότο 

Αρχαία µνηµεία, µεσαιωνικά κάστρα σπάνιας οµορφιάς, χωριά και φύση.
Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωµένη σ’ ένα τόπο.

Ανακαλύψτε την, γνωρίστε την, αγαπήστε την
µέσα από 8 διαφορετικά προγράµµατα. 

Η Πελοπόννησος είναι πολλά παραπάνω από µία ακτογραµµή µε εντυπωσιακές παραλίες. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας .
-Τις  διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 
-∆ιατροφή
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ΦΠΑ. 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων, σπηλαίων και αρχαιολογικών χώρων, το εισιτήριο του καραβιού
για Ύδρα και Σπέτσες ,Πόρος και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.
Φόρος διανυκτέρευσης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις  διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο.
-∆ιατροφή.
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-ΦΠΑ. 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διανυκτέρευσης.

ΤΟΝ  ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν υου γραφείου µας.
-Τις  διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο.
-∆ιατροφή.
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-ΦΠΑ. 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό, Φόρος διαµονής.
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1η µέρα:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ  ( 650 χλµ.)  
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 07:00 αναχώρηση. Με διαφορες στασεις 
καθ’οδόν για καφε και γευµα εξ’ ιδιων φθανουµε στην Τριπολη στην καρδιά της 
Πελοποννήσου οπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια, και χρόνος 
ελεύθερος.  ∆ιανυκτέρευση. 

2η µέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΕΒΙ∆Ι – ΒΥΤΙΝΑ – ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΡΕΜΝΙΤΣΑ
ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ (150χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για την ηµερησια πανεµορφη ορεινη εκδροµή µας. Αφου 
περασουµε το χωριο Καψια, κατευθυνοµαστε για το Λεβιδι, στους πρόποδες, σχεδόν, 
του Μαινάλου. Συνεχιζοντας την διαδροµη µας φθανουµε στο λαµπερο διαµαντι του 
βουνου,τη Βυτινα. Στο πιο ζωντανό χωριό της Αρκαδίας, η παράδοση µπλέκεται µε την 
πολυτέλεια προσφέροντας  µας απολαυστικη χαλαρωση. Εποµενος σταθµος µας η 
∆ηµητσανα, µε πλούσιες ιστορικές µνήµες, µε πανύψηλα πετρόχτιστα σπίτια, 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, καλντερίµια και στενά πλακόστρωτα δροµάκια. Η ιστορία, 
οι µύθοι, τα γεφύρια και οι νεροτριβές, τα βυζαντινά και εκκλησιαστικά κειµήλια, τα 
πέτρινα κτίρια, η άρτια τουριστική υποδοµή καθώς και η αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα 
καθιστούν τη ∆ηµητσάνα µια αρχοντική κωµόπολη. Εδώ θα γευµατισουµε τις 
παραδοσιακες νοστιµιες του χωριου και θα συνεχισουµε για τη Στεµνιτσα. Επιβλητικά 
πυργόσπιτα µε τοξωτά υπέρθυρα, πέτρινα καλντερίµια που ανηφορίζουν περνώντας 
κάτω από τις καµάρες (θυµίζουν τα βυζαντινά «διαβατικά») των σπιτιών. Η σχολή 
αργυροχρυσοχοΐας, που στεγάζεται σ’ ένα επιβλητικό πέτρινο κτίριο στο κέντρο του 
χωριού, συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη. Κατευθυνοµατε προς Καριταινα, µια 
επιβλητική πέτρινη πολιτεία η οποία έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακος οικισµός. Υστερα 
από έναν οµορφο περιπατο στα πλακόστρωτα δροµάκια παιρνουµε το δροµο για το 
ξενοδοχειο µας. Χρόνος ελευθερος. ∆ιαν/ση.

3η µέρα : ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (170 χλµ.) 
Πρωινό  και ξεκινάµε να γνωρίσουµε την «πέτρινη» αρχόντισσα της Αρκαδίας, την 
Ανδρίτσαινα. Η ηρωική Ανδρίτσαινα µε µακρά ιστορία που χάνεται στα αρχαία χρόνια, 
είναι σήµερα ένα από τα πιο γραφικά µέρη της Πελοποννήσου. είναι χτισµένη 
αµφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και 
εντυπωσιάζει για την αρχιτεκτονική της, τα µεγαλοπρεπή αρχοντικά της, τα 
λιθόστρωτα δροµάκια και το Λαογραφικό Μουσείο της. Στην τοποθεσία Βάσσες, 
βρίσκεται ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, έργο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα 
των Αθηνών Ικτίνου (420-410 π.Χ). Ο επονοµαζόµενος και «Παρθενώνας της 
Πελοποννήσου» ναός, χτίστηκε προς τιµήν του θεού Απόλλωνα που έσωσε τους 
κατοίκους της Αρχαίας Φιγαλείας από την επιδηµία πανούκλας που µάστιζε την 
περιοχή, την εποχή του Πελοποννησιακού πολέµου.Θα γευµατισουµε εξ’ ιδιων στις 
παραδοσιακες ταβερνες της Ανδριτσαινας και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκουραση. Το βραδυ θα διασκεδασουµε προαιρετικα. ∆ιαν/ση.
 
4η µέρα : ΤΡΙΠΟΛΗ - Π. ΜΑΛΕΒΗ. (90 χλµ.)
Μετά το πρωινό, κατευθυνόµαστε προς τον παραδοσιακό οικισµό του Αγίου Πέτρου  
στην Κυνουρία, που µοιάζει σαν ζωγραφιά στις πλαγιές του Πάρνωνα. Βρίσκεται σε 
υψόµετρο 950 µέτρων, 35 χιλιόµετρα έξω από την Τρίπολη, ανάµεσα σε έλατα, 
καστανιές, κερασιές κ.ά. και αποτελεί κεφαλοχώρι της περιοχής. Περίπου 6 χλµ. από 
τον Άγιο Πέτρο, φωλιασµένη µέσα στα έλατα του Πάρνωνα, βρίσκεται η Μονή 
Παναγίας Μαλεβής µε την θαυµατουργή εικόνα, η οποία αναβλύζει Άγιο Μύρο. 
Αφιερωµένη στην Κοίµηση της Θεοτόκου και  η ίδρυσή της ανάγεται στα 1616, επί της 
Τουρκοκρατίας. Χρόνος ελεύθερος στη Μονή, και γευµατίζοντας εξ’ ιδίων σε ταβέρνα 
της περιοχής, επιστρέφουµε στη Τρίπολη στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση – 
διανυκτέρευση.
 
5η µερα : ΤΡΙΠΟΛΗ –ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (690 χλµ.)
Μετα το πρωινό και φεύγοντας από την πόλη, κατευθυνόµαστε προς το Χρυσοβίτσι, 
χτισµένο στα 1100 µ. σε µια ελατοσκέπαστη πλαγιά. Αποτελεί έναν από τους πιο 
όµορφους οικισµούς της Πελοπονήσου. Εδώ είχε το ιδιαίτερο γραφείο του ο 
Κολοκοτρώνης. Επόµενος σταθµός µας το Λυµποβίσι, υψόµετρο 1200 µ. Εδώ σώζεται 
το σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Εκεί κοντά στις βαθειές δασοµένες χαράδρες στέκει το 
Αρκουδόρεµα µε την τόση σηµαντική συµβολή του στον απελευθερωτικό αγώνα, µα µε 
τα χρόνια ρήµαξε. Σώζεται η εκκλησία της Παναγίας από το 1719 µε ωραίες 
τοιχογραφίες. Λιµποβίσι και Αρκουδόρεµα, έµειναν γνωστά ως « Κολοκοτρωναίικα». 
Με διάφορες στάσεις καθ’΄οδόν για γεύµα εξ’ ιδίων, καφέ – ξεκούραση φθάνουµε στη 
Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

Π. ΜΑΛΕΒΗ
Μοναδικό ταξίδι στη φύση και στην ιστορία

6 ηµ. 5 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΡΟ∆ΙΝΗ (480χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00. Με διάφορες στάσεις (Λάρισα-Λαµία) θα 
φθάσουµε στο κοσµοπολίτικο  Λουτράκι, και συνεχίζουµε τη διαδροµή µας προς την  
Περαία γη όπου φωλιάζει  µια από τις οµορφότερες λιµνοθάλασσες του ελληνικού 
χώρου, η λίµνη της Βουλιαγµένης, τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους που 
περιβάλλεται από φυσικό πευκοδάσος. ∆υτικότερα της λίµνης η Περαχώρα µε 
σηµαντικά ευρήµατα από δυο ιερά της Ήρας και τα ερείπια της αρχαίας αγοράς. 
Επόµενος σταθµός µας το ξενοδοχείο µας που βρίσκεται στο ιδιαίτερα ελκυστικά 
παραλία της βόρειας Πελοποννήσου. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος. 
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
2η ηµέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (230 χλµ) 
Πρόγευµα και αναχώρηση για έναν από τους πλέον δηµοφιλείς προορισµούς της 
Πελοποννήσου. Τα Τρίκαλα Κορινθίας, είναι το µεγαλύτερο χωριό στην ανατολική 
πλευρά της Ζήρειας σε υψοµ. 1100 µ. Ένας καταπληκτικός συνδυασµός ορεινού 
τοπίου, µε τις κατάφυτες πλαγιές της Ζήρειας και τους παραδοσιακούς οικισµούς των 
Τρικάλων. Κάτω Τρίκαλα µε την υπέροχη πετρόχτιστη πλατεία µε τα 2 υπέρ-αιωνόβια 
πλατάνια, ένα εξαιρετικά µοναδικό σκηνικό στα 900 µ. υψοµ. Μεσαία Τρίκαλα 
µαγευτικό –παραδοσιακό τοπίο µε τη Μονή της Παναγίας χτισµένη στο 1700. Άνω 
Τρίκαλα µε πολλά πετρόχτιστα αρχοντικά και εκκλησίες του 16ου – 18ου αι. ,το 
αρχοντικό των Νοταράδων και το σπίτι γέννησης του Αγίου Γερασίµου. Θα 
γευµατίσουµε εξ’ ιδίων στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής, και θα 
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή  για 
απογευµατινό µπάνιο. ∆ιανυκτέρευση
3η ηµέρα: ∆ΙΑΚΟΦΤΟ (οδοντωτός) - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑ - 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  
Πρόγευµα και  αναχώρηση για το ∆ιακοφτό απ’ όπου προαιρετικά θα πάρουµε τον 
γραφικό οδοντωτό ( ο µουντζούρης πρωτοέκανε τη διαδροµή το 1896 και από το 1996 
ξαναξεκίνησε),που διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού ποταµού, τοπίο µε  ιδιαίτερη 
οµορφιά και φτάνει µέχρι τα Καλάβρυτα. Άφιξη στην ιστορική κωµόπολη, περιήγηση 
και επίσκεψη στην Μονή της Αγίας Λαύρας και το Παρεκκλήσι όπου ορκίστηκαν οι 
οπλαρχηγοί της Επανάστασης του ΄21.  Συνεχίζουµε για το µοναστήρι του Μεγάλου 
Σπηλαίου, «κολληµένο» πάνω σε βράχο, ένα τοπίο µε σπάνια οµορφιά. 
Επιστρέφοντας θα κάνουµε το µπάνιο µας και θα γευµατίσουµε εξ’ ιδίων σε µια από 
τις πολύ όµορφες παραλίες της βόρειας Πελοποννήσου. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο 
µας. Χρόνος ελεύθερος. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
4η ηµέρα: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ
Πρόγευµα. Σήµερα το οδοιπορικό µας θα µας ξεναγήσει στον υπέροχο κόσµο της 
Αρχαίας Ολυµπίας.  Ταξίδι πίσω στο χρόνο, στο µεγαλείο της Αρχαίας Ελλάδας και 
στον τόπο που γέννησε τους Ολυµπιακούς αγώνες. Θα αισθανθείτε την αίγλη, τη δόξα 
και τη σοφία ενός πολιτισµού που µάγεψε τον κόσµο όλο. Συνεχίζοντας τη µέρα µας 
θα καταλήξουµε στο Κατάκολο, το επίνειο του Πύργου, όπου η φύση χάρισε  
απλόχερα πολλές οµορφιές. θα κάνουµε το µπάνιο µας στην πανέµορφη παραλία του 
Αγίου Ηλία την * Καλιφόρνια της Ηλείας * , για πολλούς, καθώς τα νερά της είναι 
πεντακάθαρα. Χρόνος για µπάνιο και γεύµα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο 
µας. ∆είπνο. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.
5η ηµέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Πρόγευµα. Σήµερα σας προτείνουµε µια ολοήµερη προαιρετική εκδροµή για την 
υπέροχη Ζάκυνθο. Παίρνοντας το πλοίο από την Κυλλήνη και το πούλµαν µας µαζί θα 
έχουµε την ευκαιρία να περιηγηθούµε στην πλατεία Σολοµού, στη Μπόχαλη-το 
µπαλκόνι της Ζακύνθου -, να καταλήξουµε στη πασίγνωστη παραλία του Λαγανά, να 
κάνουµε το µπάνιο µας, να γευµατίσουµε εξ’ ιδίων, και να πάρουµε τον δρόµο της 
επιστροφής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
6η ηµέρα: ΡΟ∆ΙΝΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (480χλµ.)
Ηµέρα επιστροφής και η διαδροµή µας αλλάζει. Επιστρέφουµε µέσω της Ιόνιας οδού 
και φθάνουµε στα ιστορικά Γιάννενα. Χρόνος ελεύθερος για µια γνωριµία µε την πόλη 
και γεύµα εξ’ ιδίων. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ - ξεκούραση, 
φθάνουµε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



716

6 ηµ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις περιηγήσεις  που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία.
-∆ιατροφή.
-Συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
-ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, είσοδοι µουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων. Φόρος διανυκτέρευσης.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΑΡΤΗ (700 χλµ.)
Αναχώρηση στις 07.00 από τα γραφεία µας ,στάση για καφέ στη Λάρισα και 
συνεχίζοντας για Λαµία φτάνουµε στον Ισθµό της Κορίνθου για γεύµα εξ ιδίων  και 
µπαίνουµε στην Πελοπόννησο. Ο δρόµος µας οδηγεί στην πρωτεύουσα του
Ν. Λακωνίας τη Σπάρτη, όπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και 
χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση .

2η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ
Πρόγευµα. Σήµερα ξεκινάµε την περιπέτεια γνώσης και εξερεύνησης µιας βυζαντινής 
πόλης, την καλύτερα σωζόµενη βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο, τον Μυστρά. 
Συνεχίζοντας τη µέρα µας φθάνουµε στη Μονεµβασιά. Μια βόλτα, µια περιήγηση είναι 
ικανή να µας ταξιδέψει στο χρόνο, να εξάψει τη φαντασία και να µας γεµίσει απορία 
και ερωτήµατα για το τι συνέβαινε σ’ αυτή τη µεριά του βράχου, απ’ όπου µπορεί 
κανείς  ν’ απολαύσει µια από τις πιο µαγευτικές εικόνες του Μυρτώου πελάγους. 
Χρόνος για µπάνιο και γευµα εξ’ ιδίων . Τελειώνουµε το οδοιπορικό µας φθάνοντας 
στη Νεάπολη  Λακωνίας. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος. 
∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ 
Πρόγευµα. Τα Κύθηρα γνωστά και µε την παλαιότερη ενετική ονοµασία Τσιρίγο. Η 
φύση τα προίκισε  µε µοναδικές οµορφιές, µε  τοπία που εναλλάσσονται. Παίρνοντας 
το πούλµαν µας στα Κύθηρα θα έχουµε την ευκαιρία να  κάνουµε το βασικό γύρο του 
νησιού, γνωρίζοντας την καταπληκτική χώρα, µε το επίνειο της το Καψάλι, την 
παραλία της Αγίας Πελαγίας, να γευµατίσουµε εξ’ ιδίων και επιστροφή πίσω στο 
ξενοδοχείο µας στη Νεάπολη. ∆ιανυκτέρευση .

4η ηµέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
Πρόγευµα. Σήµερα η µέρα µας θα είναι σκέτη απόλαυση στην Ελαφόνησο το 
γοητευτικό νησάκι απέναντι από τη Νεάπολη. Υπέροχες εξωτικές παραλίες, που 
ανάµεσα τους ξεχωρίζει η παραλία του Σαρακίνο, που αναµφίβολα κλέβει την 
παράσταση – µια χερσόνησο αγκαλιασµένη από αµµολόφους, µε κρυστάλλινα νερά. 
Χρόνος για µπάνιο και γευµα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. 
Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση. 

5η ηµέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρόγευµα. Ξεχωριστές εικόνες θα γεµίσουν τα µάτια µας σήµερα γνωρίζοντας τη 
χερσόνησο της Επιδαύρου Λιµηράς, µέχρι να φθάσουµε στο σπήλαιο Άγιος Ανδρέας  
Καστανιάς, ένα από τα κορυφαία σπήλαια της Ευρώπης, µε ζωή 3.000.000 χρόνων. 
Συνεχίζουµε το δρόµο µας για το Γύθειο, την όµορφη πολιτεία µε το νησιώτικο χρώµα. 
Θα δούµε το νησάκι Κρανάη που ένας µόλος το ενώνει µε την στεριά , ο φάρος  και ο 
πύργος του οπλαρχηγού Τσανετάκη  Γρηγοράκη στο οποίο στεγάζεται το ιστορικό 
Εθνολογικό µουσείο της Μάνης. Επόµενος σταθµός µας η Σπάρτη. Τακτοποίηση στα 
δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680χλµ)
Πρόγευµα. Ηµέρα επιστροφής. Αφού απολαύσουµε τον καφέ µας στο κοσµοπολίτικο 
Λουτράκι, θα συνεχίσουµε και µε διάφορες στάσεις για καφέ – γεύµα εξ ιδίων – 
ξεκούραση, θα επιστρέψουµε στην πόλη µας. Η εκδροµή µας θα έχει τελειώσει άλλα 
εµείς πάντα θα αναζητούµε τα Κύθηρα.  

Μονεµβασιά - Κύθηρα

6 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΑΡΤΗ (690 χλµ.)
Αναχώρηση στις 07.00πµ από τα γραφεία µας, στάση για καφέ στη Λάρισα και 
συνεχίζοντας για Λαµία φτάνουµε στον Ισθµό της Κορίνθου για γεύµα εξ ιδίων και 
µπαίνουµε στην Πελοπόννησο. Ο δρόµος µας οδηγεί στην πρωτεύουσα του Ν. 
Λακωνίας τη Σπάρτη, όπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και 
χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη.  ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ
Πρόγευµα. Σήµερα ξεκινάµε για το Γύθειο. Η όµορφη νησιώτικη πολιτεία θα µας 
γνωρίσει τις οµορφιές της. Το νησάκι Κραναη που ένας µόλος το ενώνει µε τη 
στεριά, ο φάρος και ο πύργος του οπλαρχηγού της επανάστασης Τσανετάκη  
Γρηγοράκη στο οποίο στεγάζεται το ιστορικό Εθνολογικό µουσείο Μάνης. Το 
µεσηµέρι θα επιβιβαστούµε στο πλοίο για το πανέµορφο νησί των Κυθήρων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΚΥΘΗΡΑ  
Πρόγευµα. Η φύση προίκισε τα Κύθηρα, µε µοναδικές οµορφιές τα τοπία 
εναλλάσσονται και γεµίζουν τα µάτια µε µοναδικές εικόνες. Αρχίζοντας τη 
γνωριµία µας µε το νησί και ξεκινώντας από τη Μυρτιδιά, όπου βρίσκεται η Μονή 
της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Εδώ µέσα στις µυρτιές που έδωσαν στην 
περιοχή το όνοµα της, βρέθηκε η θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας. Συνεχίζοντας 
τη µέρα µας και περνώντας από το Λιβάδι-µεγάλο εµπορικό κέντρο µε το 
περίφηµο πέτρινο γεφύρι κτισµένο από την αρχή της Αγγλοκρατίας, φθάνουµε στη  
Χώρα  (Κύθηρα), που τη χαρακτηρίζουν τα αρχοντικά και οι πανέµορφες κατοικίες 
των ευγενών και τη στολίζει η σιλουέτα του Ενετικού κάστρου. Χρόνος ελεύθερος. 
Καταλήγουµε  στο Καψάλη επίνειο της Χώρας. Μπάνιο-γεύµα εξ’ιδίων και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Το βράδυ µια βόλτα στο µικρότερο 
αλλά οµορφότερο χωριό του νησιού τον Αβλέµονα, µε το µικρό καστέλο, µικρό 
φρούριο που χρησίµευε για την εποπτεία της περιοχής και του λιµανιού. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΚΥΘΗΡΑ
Πρόγευµα. Σήµερα θα συνεχίσουµε την γνωριµία µας µε το υπόλοιπο νησί. 
Μυλοπόταµος. Η πλατεία του Μυλοπόταµου µε το καµάρι , η φόνισσα, ο µικρός 
καταρράκτης και η νεράιδα, το Λαγκάδι µε τους νερόµυλους, αποδεικνύουν πόσο 
απλοχέρη στάθηκε η φύση στις οµορφιές του χωριού. Περνώντας από τον Ποταµό 
(κεφαλοχώρι στο βόρειο τµήµα του νησιού) “Της κυράς το χωριό” ονοµάστηκε 
όταν κτίστηκε εκεί ο ναός της Ιλαριώτισσας για να στεγάσει την εικόνα της 
Παναγίας µε το έντονο βλέµµα που λέγεται ότι την έφεραν από τα Ιεροσόλυµα. 
Καταλήγουµε σε µια από τις παραλίες του βορείου τµήµατος του νησιού, θα 
απολαύσουµε το µπάνιο µας και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκούραση. Το βράδυ µπορούµε να διασκεδάσουµε προαιρετικά µε τις ευκαιρίες 
που µας δίνει το νησί. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΚΥΘΗΡΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό. Τελευταίες ξεχωριστές εικόνες θα γεµίσουν τα µάτια µας µέχρι την ώρα 
που θα επιβιβαστούµε στο πλοίο για Νεάπολη. Μας περιµένει η καταπληκτική 
Ελαφόνησος. Μαγευτική θάλασσα που δεν µπορεί να µην απολαύσουµε το µπάνιο 
µας και το απόγευµα να συνεχίσουµε το δρόµο µας για την πρωτεύουσα της 
Λακωνίας τη Σπάρτη. Ξενάγηση στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680χλµ)
Πρωινό. Ηµέρα επιστροφής. Αφού απολαύσουµε τον καφέ µας στο κοσµοπολίτικο 
Λουτράκι, θα συνεχίσουµε και µε διάφορες στάσεις για καφέ – γεύµα εξ ιδίων – 
ξεκούραση, θα επιστρέψουµε στην πόλη µας. Η εκδροµή µας θα έχει τελειώσει 
άλλα εµείς πάντα θα αναζητούµε τα Κύθηρα.  

ΚΥΘΗΡΑ
Γύθειο - Σπάρτη - Ελαφόνησος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Την διαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο 
-Τα εισιτήρια Γύθειο - Κύθηρα - Νεάπολη/ Νεάπολη - Ελαφόνησος - Νεάπολη
-Πρωινό
-Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα
-Συνοδό του γραφείου µας
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης
-Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα. Εισόδους  µουσείων και  αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρος διανυκτέρευσης.
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6 ηµ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις περιηγήσεις  που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία.
-∆ιατροφή.
-Συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
-ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, είσοδοι µουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων. Φόρος διανυκτέρευσης.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΑΡΤΗ (700 χλµ.)
Αναχώρηση στις 07.00 από τα γραφεία µας ,στάση για καφέ στη Λάρισα και 
συνεχίζοντας για Λαµία φτάνουµε στον Ισθµό της Κορίνθου για γεύµα εξ ιδίων  και 
µπαίνουµε στην Πελοπόννησο. Ο δρόµος µας οδηγεί στην πρωτεύουσα του
Ν. Λακωνίας τη Σπάρτη, όπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και 
χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση .

2η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ
Πρόγευµα. Σήµερα ξεκινάµε την περιπέτεια γνώσης και εξερεύνησης µιας βυζαντινής 
πόλης, την καλύτερα σωζόµενη βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο, τον Μυστρά. 
Συνεχίζοντας τη µέρα µας φθάνουµε στη Μονεµβασιά. Μια βόλτα, µια περιήγηση είναι 
ικανή να µας ταξιδέψει στο χρόνο, να εξάψει τη φαντασία και να µας γεµίσει απορία 
και ερωτήµατα για το τι συνέβαινε σ’ αυτή τη µεριά του βράχου, απ’ όπου µπορεί 
κανείς  ν’ απολαύσει µια από τις πιο µαγευτικές εικόνες του Μυρτώου πελάγους. 
Χρόνος για µπάνιο και γευµα εξ’ ιδίων . Τελειώνουµε το οδοιπορικό µας φθάνοντας 
στη Νεάπολη  Λακωνίας. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος. 
∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ 
Πρόγευµα. Τα Κύθηρα γνωστά και µε την παλαιότερη ενετική ονοµασία Τσιρίγο. Η 
φύση τα προίκισε  µε µοναδικές οµορφιές, µε  τοπία που εναλλάσσονται. Παίρνοντας 
το πούλµαν µας στα Κύθηρα θα έχουµε την ευκαιρία να  κάνουµε το βασικό γύρο του 
νησιού, γνωρίζοντας την καταπληκτική χώρα, µε το επίνειο της το Καψάλι, την 
παραλία της Αγίας Πελαγίας, να γευµατίσουµε εξ’ ιδίων και επιστροφή πίσω στο 
ξενοδοχείο µας στη Νεάπολη. ∆ιανυκτέρευση .

4η ηµέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
Πρόγευµα. Σήµερα η µέρα µας θα είναι σκέτη απόλαυση στην Ελαφόνησο το 
γοητευτικό νησάκι απέναντι από τη Νεάπολη. Υπέροχες εξωτικές παραλίες, που 
ανάµεσα τους ξεχωρίζει η παραλία του Σαρακίνο, που αναµφίβολα κλέβει την 
παράσταση – µια χερσόνησο αγκαλιασµένη από αµµολόφους, µε κρυστάλλινα νερά. 
Χρόνος για µπάνιο και γευµα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. 
Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση. 

5η ηµέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρόγευµα. Ξεχωριστές εικόνες θα γεµίσουν τα µάτια µας σήµερα γνωρίζοντας τη 
χερσόνησο της Επιδαύρου Λιµηράς, µέχρι να φθάσουµε στο σπήλαιο Άγιος Ανδρέας  
Καστανιάς, ένα από τα κορυφαία σπήλαια της Ευρώπης, µε ζωή 3.000.000 χρόνων. 
Συνεχίζουµε το δρόµο µας για το Γύθειο, την όµορφη πολιτεία µε το νησιώτικο χρώµα. 
Θα δούµε το νησάκι Κρανάη που ένας µόλος το ενώνει µε την στεριά , ο φάρος  και ο 
πύργος του οπλαρχηγού Τσανετάκη  Γρηγοράκη στο οποίο στεγάζεται το ιστορικό 
Εθνολογικό µουσείο της Μάνης. Επόµενος σταθµός µας η Σπάρτη. Τακτοποίηση στα 
δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680χλµ)
Πρόγευµα. Ηµέρα επιστροφής. Αφού απολαύσουµε τον καφέ µας στο κοσµοπολίτικο 
Λουτράκι, θα συνεχίσουµε και µε διάφορες στάσεις για καφέ – γεύµα εξ ιδίων – 
ξεκούραση, θα επιστρέψουµε στην πόλη µας. Η εκδροµή µας θα έχει τελειώσει άλλα 
εµείς πάντα θα αναζητούµε τα Κύθηρα.  

Μονεµβασιά - Κύθηρα

6 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΑΡΤΗ (690 χλµ.)
Αναχώρηση στις 07.00πµ από τα γραφεία µας, στάση για καφέ στη Λάρισα και 
συνεχίζοντας για Λαµία φτάνουµε στον Ισθµό της Κορίνθου για γεύµα εξ ιδίων και 
µπαίνουµε στην Πελοπόννησο. Ο δρόµος µας οδηγεί στην πρωτεύουσα του Ν. 
Λακωνίας τη Σπάρτη, όπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και 
χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη.  ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ
Πρόγευµα. Σήµερα ξεκινάµε για το Γύθειο. Η όµορφη νησιώτικη πολιτεία θα µας 
γνωρίσει τις οµορφιές της. Το νησάκι Κραναη που ένας µόλος το ενώνει µε τη 
στεριά, ο φάρος και ο πύργος του οπλαρχηγού της επανάστασης Τσανετάκη  
Γρηγοράκη στο οποίο στεγάζεται το ιστορικό Εθνολογικό µουσείο Μάνης. Το 
µεσηµέρι θα επιβιβαστούµε στο πλοίο για το πανέµορφο νησί των Κυθήρων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΚΥΘΗΡΑ  
Πρόγευµα. Η φύση προίκισε τα Κύθηρα, µε µοναδικές οµορφιές τα τοπία 
εναλλάσσονται και γεµίζουν τα µάτια µε µοναδικές εικόνες. Αρχίζοντας τη 
γνωριµία µας µε το νησί και ξεκινώντας από τη Μυρτιδιά, όπου βρίσκεται η Μονή 
της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Εδώ µέσα στις µυρτιές που έδωσαν στην 
περιοχή το όνοµα της, βρέθηκε η θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας. Συνεχίζοντας 
τη µέρα µας και περνώντας από το Λιβάδι-µεγάλο εµπορικό κέντρο µε το 
περίφηµο πέτρινο γεφύρι κτισµένο από την αρχή της Αγγλοκρατίας, φθάνουµε στη  
Χώρα  (Κύθηρα), που τη χαρακτηρίζουν τα αρχοντικά και οι πανέµορφες κατοικίες 
των ευγενών και τη στολίζει η σιλουέτα του Ενετικού κάστρου. Χρόνος ελεύθερος. 
Καταλήγουµε  στο Καψάλη επίνειο της Χώρας. Μπάνιο-γεύµα εξ’ιδίων και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Το βράδυ µια βόλτα στο µικρότερο 
αλλά οµορφότερο χωριό του νησιού τον Αβλέµονα, µε το µικρό καστέλο, µικρό 
φρούριο που χρησίµευε για την εποπτεία της περιοχής και του λιµανιού. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΚΥΘΗΡΑ
Πρόγευµα. Σήµερα θα συνεχίσουµε την γνωριµία µας µε το υπόλοιπο νησί. 
Μυλοπόταµος. Η πλατεία του Μυλοπόταµου µε το καµάρι , η φόνισσα, ο µικρός 
καταρράκτης και η νεράιδα, το Λαγκάδι µε τους νερόµυλους, αποδεικνύουν πόσο 
απλοχέρη στάθηκε η φύση στις οµορφιές του χωριού. Περνώντας από τον Ποταµό 
(κεφαλοχώρι στο βόρειο τµήµα του νησιού) “Της κυράς το χωριό” ονοµάστηκε 
όταν κτίστηκε εκεί ο ναός της Ιλαριώτισσας για να στεγάσει την εικόνα της 
Παναγίας µε το έντονο βλέµµα που λέγεται ότι την έφεραν από τα Ιεροσόλυµα. 
Καταλήγουµε σε µια από τις παραλίες του βορείου τµήµατος του νησιού, θα 
απολαύσουµε το µπάνιο µας και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκούραση. Το βράδυ µπορούµε να διασκεδάσουµε προαιρετικά µε τις ευκαιρίες 
που µας δίνει το νησί. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΚΥΘΗΡΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό. Τελευταίες ξεχωριστές εικόνες θα γεµίσουν τα µάτια µας µέχρι την ώρα 
που θα επιβιβαστούµε στο πλοίο για Νεάπολη. Μας περιµένει η καταπληκτική 
Ελαφόνησος. Μαγευτική θάλασσα που δεν µπορεί να µην απολαύσουµε το µπάνιο 
µας και το απόγευµα να συνεχίσουµε το δρόµο µας για την πρωτεύουσα της 
Λακωνίας τη Σπάρτη. Ξενάγηση στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680χλµ)
Πρωινό. Ηµέρα επιστροφής. Αφού απολαύσουµε τον καφέ µας στο κοσµοπολίτικο 
Λουτράκι, θα συνεχίσουµε και µε διάφορες στάσεις για καφέ – γεύµα εξ ιδίων – 
ξεκούραση, θα επιστρέψουµε στην πόλη µας. Η εκδροµή µας θα έχει τελειώσει 
άλλα εµείς πάντα θα αναζητούµε τα Κύθηρα.  

ΚΥΘΗΡΑ
Γύθειο - Σπάρτη - Ελαφόνησος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Την διαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο 
-Τα εισιτήρια Γύθειο - Κύθηρα - Νεάπολη/ Νεάπολη - Ελαφόνησος - Νεάπολη
-Πρωινό
-Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα
-Συνοδό του γραφείου µας
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης
-Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα. Εισόδους  µουσείων και  αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρος διανυκτέρευσης.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ (760 χλµ.) 
Αναχώρηση ώρα στις 06.30 από το γραφείο µας. Στάση για καφέ στο ύψος της 
Λάρισας και συνεχίζοντας για Λαµία φτάνουµε µέσω Αττικής οδού στον Ισθµό της 
Κορίνθου για γεύµα εξ ιδίων. Συνεχίζουµε για να πιούµε τον απογευµατινό µας καφέ 
στην ιστορική Σπάρτη και αµέσως µετά φτάνουµε στη Νεάπολη Λακωνίας όπου και το 
ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση, και  γνωριµία µε την όµορφη πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ
Πρωινό. Σήµερα η µέρα µας θα είναι σκέτη απόλαυση στην Ελαφόνησο το γοητευτικό 
νησάκι απέναντι από τη Νεάπολη. Υπέροχες εξωτικές παραλίες, που ανάµεσα τους 
ξεχωρίζει η παραλία του Σαρακίνο. που αναµφίβολα κλέβει την παράσταση – µια 
χερσόνησο αγκαλιασµένη από αµµολόφους, µε κρυστάλλινα νερά. Χρόνος για να 
απολαύσουµε το µπάνιο µας και να γευµατίσουµε εξ’ ιδίων. Επιστρέφουµε στο 
ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ
Πρωινό. Η φύση προίκισε τα Κύθηρα, µε µοναδικές οµορφιές τα τοπία 
εναλλάσσονται και γεµίζουν τα µάτια µε µοναδικές εικόνες. Αρχίζοντας τη γνωριµία 
µας µε το νησί και ξεκινώντας από τη Μυρτιδιά, όπου βρίσκετε η µονή της Παναγίας 
της Μυρτιδιώτισσας. Εδώ µέσα στις µυρτιές που έδωσαν στην περιοχή το όνοµα της, 
βρέθηκε η θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας. Συνεχίζοντας τη µέρα µας και 
περνώντας από το Λιβάδι-µεγάλο εµπορικό κέντρο µε το περίφηµο πέτρινο γεφύρι 
κτισµένο από την αρχή της Αγγλοκρατίας, φθάνουµε στη Χώρα (Κύθηρα), που τη 
χαρακτηρίζουν τα αρχοντικά και οι πανέµορφες κατοικίες των ευγενών και τη 
στολίζει η σιλουέτα του Ενετικού κάστρου. Χρόνος ελεύθερος. Καταλήγουµε στο 
Καψάλη επίνειο της Χώρας. Μπάνιο-γεύµα εξ’ιδίων. Εποµενος σταθµος µας το 
ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση και ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος στην πανέµορφη 
τουριστική Αγία Πελαγία. Το βράδυ µια βόλτα στο µικρότερο αλλά οµορφότερο χωριό 
του νησιού τον Αβλέµονα, µε το µικρό καστέλο, µικρό φρούριο που χρησίµευε για 
την εποπτεία της περιοχής και του λιµανιού. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµερα:  ΚΥΘΗΡΑ
Πρωινό.  Σήµερα θα συνεχίσουµε την γνωριµία µας µε το υπόλοιπο νησί. Μυλοπότα
µος. Η πλατεία του Μυλοπόταµου µε το καµάρι , η φόνισσα, ο µικρός καταρράκτης 
και η νεράιδα, το Λαγκάδι µε τους νερόµυλους, αποδεικνύουν πόσο απλοχέρη 
στάθηκε η φύση στις οµορφιές του χωριού. Στην κάτω χώρα µε το περίφηµο σπήλαιο 
της Αγ. Σοφίας και το Βενετσιάνικο κάστρο µε το λιοντάρι στην πύλη του, θυµίζει την 
ισχυρή κάποτε δυναστεία του Αγ. Μάρκου.( η επίσκεψη γίνετε προαιρετικά µε ταξί ). 
Περνώντας από το Ποταµό (κεφαλοχώρι στο βόρειο τµήµα του νησιού)  “Της κυράς 
το χωριό” ονοµάστηκε όταν κτίστηκε εκεί ο ναός της Ιλαριωτισσας για να στεγάσει 
την εικόνα της Παναγίας µε το έντονο βλέµµα που λέγεται ότι την έφεραν από τα 
Ιεροσόλυµα. Καταλήγουµε σε µια από τις παραλίες του βορείου τµήµατος του νησιού, 
θα απολαύσουµε το µπάνιο µας και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για  

ξεκούραση. Το βράδυ µια βόλτα στο µικρότερο αλλά οµορφότερο µέρος του νησιού  τον 
Αβλέµονα, µε το µικρό καστέλο, µικρό φρούριο που χρησίµευε για την εποπτεία της 
περιοχής και του λιµανιού. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα : ΚΥΘΗΡΑ- ΣΠΗΛΑΙΑ ∆ΥΡΟΥ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
(220 χλµ.)
Πρωινό και µια ξεχωριστή µέρα µας περιµένει σήµερα. Το σπουδαιότερο σπήλαιο της 
χώρας µας, το σπήλαιο του ∆υρού. Στιγµές  θαυµασµού και δέους µας επιφυλάσσει η 
επίσκεψη µας σε αυτό. Συνεχίζοντας τη µέρα µας διασχίζοντας τη Μεσσηνιακή Μάνη. 
Πέτρινα  πυργόσπιτα, άγρια τοπία, ψηλές και απότοµες βουνοκορφές, αλλά και 
εκπληκτικές παραλίες. Θα γευµατίσουµε όπου βολέψει το πρόγραµµα, και θα κάνουµε 
στάση στην γραφικότατη Καρδαµύλη. Επόµενος σταθµός µας η χιλιοτραγουδιµένη 
Καλαµάτα, όπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια, χρόνος ελεύθερος 
για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ .– ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ – ΚΟΡΩΝΗ
(150χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για Πυλία (Νοτιοδυτικά).Η φύση σ’ αυτό το κοµµάτι της 
Μεσσηνιακής γης στάθηκε απλόχερη. Η πριγκίπισσα του Νότου η Πύλος µε την ένδοξη 
ιστορία της, η Καστροπολιτεία της Μεθώνης, η γραφική Κορώνη, και η λιλιπούτεια 
Φοινικούντα µας περιµένουν. Θα κάνουµε το µπάνιο µας στην πεντακάθαρη παραλία 
της Φοινικουντας, και θα γευµατίσουµε στην Πύλο .Θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο
για ξεκούραση. Το βράδυ θα διασκεδάσουµε ( προαιρετικά). ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680χλµ) 
Πρωινό. Σήµερα θα γνωρίσουµε όλη σχεδόν τη δυτική Πελοπόννησο, περνώντας από 
τις καταπληκτικές παραλίες της και τις πολύ ενδιαφέρουσες πόλεις της. Θα 
επισκεφθούµε στη Χώρα το µουσείο όπου φυλάσσονται τµήµατα από τις περίφηµες 
τοιχογραφίες του ανακτόρου του Νέστωρα, καθώς και ευρήµατα από τους 
µυκηναϊκούς τάφους. Θα περάσουµε από Γαργαλιάνους, Φιλιατρά, Κυπαρισσία, Πάτρα, 
Ρίο – Αντίρριο, και µε διάφορες στάσεις  για γεύµα εξ’ ιδίων, καφέ και ξεκούραση 
επιστρέφουµε στη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι µας θα έχει τελειώσει άλλα εµείς πάντα θα 
αναζητούµε τις εικόνες που µας άφησε η υπέροχη εκδροµή µας.

7

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΕΚ∆ΡΟΜΗ

17

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ

7 ηµ.

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΥΘΗΡΑ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας .
-Τις  διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία.
-∆ιατροφή. 
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νεάπολη - Κύθηρα - Νεάπολη/ Νεάπολη - Ελαφόνησος - Νεάπολη
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.Φόρος διανυκτέρευσης.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές – περιηγήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας - Τις  διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγµένο ξενοδοχείο - Τις  περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο 
πρόγραµµα - Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας - Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης και ΦΠΑ. 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Τα εισιτήρια των πλοίων για Ύδρα, Σπέτσες, Πόρο και Μονεµβασιά, εισόδους µουσείων 
και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρος 
διανυκτέρευσης.

1η ηµέρα:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 06.30. Κάνοντας καθ’ οδόν στάσεις για καφέ - 
ξεκούραση και γεύµα εξ ιδίων, και αφού περάσουµε τον Ισθµό της Κορίνθου, 
κατευθυνόµαστε προς Τρίπολη για τον απογευµατινό καφέ µας.. Επόµενος σταθµός µας 
το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση..
2η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΧΑΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΗ -  ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΑ (120χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη- την Ποµπηία της Ελλάδας. Χτισµένη 
στο νοτιοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου στους πρόποδες του όρους Ιθώµη, είναι µια 
από τις πιο καλοδιατηρηµένες πόλεις του αρχαίου κόσµου. Επίσκεψη στον 
καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο και συνεχίζουµε για την Αγία 
Θεοδώρα µέσα σ’ ένα δάσος από καστανιές που κόβει την ανάσα. Μνηµείο και µαρτυρία 
µιας άλλης εποχής. Η διαδροµή αποζηµιώνει απλόχερα. Όσο πιο πολύ πλησιάζει 
κανείς, τόσο πιο έντονα ακούγεται το βουητό των νερών που αναβλύζουν από τα 
θεµέλια της εκκλησιάς και το µυστήριο του µύθου κάνοντας τον να αισθάνεται δέος 
µπροστά στο θέαµα που αντικρίζει. Τα πελώρια δένδρα που µεγαλώνουν στη στέγη της 
εκκλησίας δηµιουργούν δέος στον επισκέπτη. Θα γευµατίσουµε εξ ιδίων και θα 
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.
3η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ – ΚΟΡΩΝΗ
(150χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για Πυλία (Νοτιοδυτικά).Η φύση σ’ αυτό το κοµµάτι της 
Μεσσηνιακής γης στάθηκε απλόχερη. Η πριγκίπισσα του Νότου η Πύλος, η ξακουστή 
οικοδέσποινα της Πελοποννήσου. Τίποτε δεν προδίδει το πολυτάραχο παρελθόν της 
πόλης που είναι ταυτισµένη µε τη Ναυµαχία του Ναβαρίνου. Σήµερα αναπαύεται ήρεµη, 
κτισµένη αµφιθεατρικά κάτω από το Νιόκαστρο και θυµίζει νησιώτικο οικισµό. Η 
Καστροπολιτεία της Μεθώνης µε το εντυπωσιακό κάστρο της, φρουρός του λιµανιού 
της πόλης. Η Κορώνη αρχοντική µε καλοδιατηρηµένα παλιά πέτρινα σπίτια και στενά, 
αναδύει µια ατµόσφαιρα που θυµίζει χωριό Κάτω Ιταλίας και η λιλιπούτεια υπήνεµη και 
φιλόξενη Φοινικούντα µας περιµένουν. Θα γευµατίσουµε εξ ίδιων όπου βολέψει και θα 
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 
∆ιανυκτέρευση.
4η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ  ΜΑΝΗ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ∆ΥΡΟΥ 
(205χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση. Μια ιδιαίτερη διαδροµή µας επιφυλάσσει η σηµερινή µέρα, 
αφού θα διασχίσουµε τη Μεσσηνιακή Μάνη. Πέτρινα  πυργόσπιτα, άγρια τοπία, ψηλές 
και απότοµες βουνοκορφές, αλλά και εκπληκτικές παραλίες. Τοπίο ανεπανάληπτο. 
Σταθµός µας το σπουδαιότερο σπήλαιο της χώρας µας το σπήλαιο του ∆υρού. Στιγµές 
θαυµασµού και δέους µας επιφυλάσσει η επίσκεψη µας σε αυτό το σπήλαιο. Γεύµα εξ 
ιδίων κατά την επιστροφή µας στην γραφικότατη Καρδαµύλη. Επιστρέφουµε στο 
ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση.  Χρόνος ελεύθερος στην όµορφη παραλία της Καλαµάτας. 
∆ιανυκτέρευση.
5η ηµέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ – 
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ (170 χλµ.)
Πρωινό. Σήµερα θα γνωρίσουµε την πέτρινη αρχόντισσα της Αρκαδίας. Την 
Ανδρίτσαινα. Η ηρωική Ανδρίτσαινα µε µακρά ιστορία που χάνεται στα αρχαία χρόνια, 
σήµερα είναι από τα πιο γραφικά µέρη της Πελοποννήσου. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά 
στην πλαγιά του βουνού, σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και εντυπωσιάζει για την 
αρχιτεκτονική της, τα µεγαλοπρεπή αρχοντικά της, τα λιθόστρωτα δροµάκια και το 
λαογραφικό µουσείο της. Στην τοποθεσία Βάσισες βρίσκεται ο ναός του Επικούρειου 
Απόλλωνα, έργο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα των Αθηνών Ικτίνου (420 – 410 
π.Χ.),ο επονοµαζόµενος και Παρθενώνας της Πελοποννήσου. Θα γευµατίσουµε όπου 
βολέψει το πρόγραµµα µας και θα καταλήξουµε στη γραφικότατη Καρύταινα . Τα 
διώροφα πετρόκτιστα σπίτια, το κάστρο και οι βυζαντινές εκκλησίες της, δίνουν στο 
χωριό ένα µεσαιωνικό χαρακτήρα για τον οποίο και ξεχωρίζει. Αφού απολαύσουµε τον 
καφέ µας, επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.
6η ηµέρα : ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΧΩΡΑ  -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό. Σήµερα θα επισκεφτούµε στη Χώρα το µουσείο όπου φυλάσσονται τµήµατα 
από τις περίφηµες τοιχογραφίες του ανακτόρου του Νέστωρα, καθώς και ευρήµατα 
Μυκηναϊκής περιόδου από όλη την Τριφυλία. Συνεχίζουµε το δρόµο µας περνώντας 
από τα ονοµαστά παραλιακά  θέρετρα της δυτικής Πελοποννήσου, και µέσω Ρίου – 
Αντίρριου, και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φθάνουµε στη Θεσσαλονίκη το 
βραδάκι. 

Αρχαία Μεσσήνη ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ - ∆ΥΡΟΣ- ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

ΤΟΝ  ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. 
-∆ιατροφή
-Τις  περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ΦΠΑ. 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Τα εισιτήρια των πλοίων για Ύδρα, Σπέτσες, Πόρο και Μονεµβασιά, εισόδους µουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
Φόρος διανυκτέρευσης.
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1η ηµέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ -  ΤΟΛΟ (635χλµ)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 07:00 αναχώρηση. Κάνοντας στάσεις 
ξεκούρασης ( καφέ – γεύµα ), στην Εθνική οδό και διαβαίνοντας την Αττική οδό 
φθάνουµε  στον Ισθµό της Κορίνθου. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Αρχαία 
Επίδαυρο όπου θα θαυµάσουµε τις αρχαιότητες και το Θέατρο. Άφιξη στο 
κοσµοπολίτικο  Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο , διανυκτέρευση .

2η ηµέρα: ΤΟΛΟ – Υ∆ΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για την περίφηµη Ύδρα και τις Σπέτσες . Πρώτος 
σταθµός η Ύδρα µε την ιστορική της αρχιτεκτονική, άριστα διατηρηµένη, φηµισµένη για 
της µετακινήσεις που γίνονται µε τα γαϊδουράκια. Θα περιηγηθούµε στα γραφικά 
στενάκια και θα έχουµε χρόνο να επισκεφτούµε το αρχοντικό του Κουντουριώτη και 
τον ιστορικό ναό Κοίµησης Θεοτόκου, χρόνος  για καφέ στο πανέµορφο λιµανάκι. 
Επόµενος σταθµός οι Σπέτσες όπου θα επισκεφτούµε το αρχοντικό-µουσείο της 
Μπουµπουλίνας όπως και τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου. Το απόγευµα επιστροφή στο Τολό. 
Χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

3η ηµέρα: ΤΟΛΟ – ΕΡΜΙΟΝΗ – ΠΟΡΟΣ  - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Πρωινό και αναχώρηση µε το πούλµαν για τον Πόρο. ∆ιέλευση από την Ερµιόνη, άφιξη 
στον  Γαλατά και επιβίβαση στο καραβάκι (προαιρετικά) για Πόρο. Γνωριµία µε το νησί 
και ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζοντας τη µέρα µας θα  απολαύσουµε τον καφέ µας στην 
παραλία στο γραφικό Πόρτο Χέλι. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο στο Τολό και χρόνος 
ελεύθερος. ∆ιαν/ση.

4η ηµέρα: ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ  - ΠΑΛΑΜΗ∆Ι (180χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για Μυκήνες, άφιξη και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και 
το µουσείο. Στη συνέχεια αναχώρηση για Ναύπλιο όπου θα έχουµε την ευκαιρία να 
επισκεφτούµε το Παλαµήδι µε τη φυλακή του Κολοκοτρώνη, το µουσείο. Στη παλιά 
πόλη του Ναυπλίου θα δούµε το ναό του Αγίου Γεωργίου και το ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην 
γραφική πόλη. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος ελεύθερος για µπάνιο και 
γεύµα εξ’ ιδίων. Προαιρετική διασκέδαση, διαν/ση. 

5η ηµέρα: ΤΟΛΟ  -  ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ  -  Μ.  ΕΛΩΝΑΣ
Πρωινό και αναχώρηση για ηµερήσια εκδροµή στο Λεωνίδιο. Κάνοντας µια υπέροχη 
παραθαλάσσια διαδροµή της ανατολικής Αρκαδίας και σε λίγα χιλιόµετρα από το 
Λεωνίδιο φθάνουµε στα Μετέωρα της Πελοποννήσου τη Μονή του Έλωνα,  
αφιερωµένη στην Κοίµηση της Θεοτόκου. Είναι κτισµένη στον απόκρηµνο κοκκινωπό 
βράχο του Πάρνωνα, και αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακά και επιβλητικά µνηµεία της 
Αρκαδίας. Θα περιηγηθούµε στο Λεωνίδιο µε τα πανέµορφα αρχοντικά του θα 
γευµατίσουµε εξ’ ιδίων φρεσκότατες ψαρολιχουδιές στην Πλάκα και θα επιστρέψουµε 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιαν/ση. 

6η ηµέρα: ΤΟΛΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (635χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής. Με ενδιάµεσες στάσεις για καφέ 
– γεύµα και ξεκούραση,  άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΗ  ΕΛΩΝΑΣ - Y∆ΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
ΠΟΡΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ – ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΟΛΟ-ΛΕΩΝΙΔΙΟ

6 ηµ. 5,6 ηµ.

Σηµείωση: Στην 5ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται  το πρόγραµµα 
της 3ης ηµέρας.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορές - µετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγµένα ξενοδοχείο.
-∆ιατροφή. 
-Περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια - Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα και 
ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο στο πρόγραµµα, Φόρος διαµονής.

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ (470 χλµ)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, 
φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και ελεύθερος χρόνος στο κατάστηµα αφορολογήτων 
ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα περάσουµε τα 
στενά του Ελλησπόντου από την Μάδυτο στο Τσανάκκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
ελεύθερος χρόνος.
2η µέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ – ΠΕΡΓΑΜΟ - ΣΜΥΡΝΗ ( 210 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για Πέργαµο όπου και θα γευµατίσουµε εξ΄ ιδίων. Συνεχίζουµε για 
Σµύρνη. Πρόκειται για µια µεγαλούπολη, η Τρίτη µεγαλύτερη πόλη της χώρας µε πληθυσµό κοντά 
στα 4 εκ και το δεύτερο σπουδαιότερο λιµάνι µετά την Κωνσταντινούπολη. Η συναισθηµατική 
φόρτιση είναι δεδοµένη, καθώς µπορεί να έχει περάσει κοντά στον ένα αιώνα από τη Μικρασιατική 
καταστροφή, αλλά για τους περισσότερους Έλληνες οι εικόνες που διαδραµατίστηκαν στο λιµάνι 
της Σµύρνης το Σεπτέµβριο του 1922 αποτελούν εικόνες βαθιά τυπωµένες στο υποσυνείδητο τους. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος ελεύθερος για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. 
∆ιανυκτέρευση.
3η µέρα: ΣΜΥΡΝΗ
Πρωινό. Σήµερα θα γνωρίσουµε την πανέµορφη Σµύρνη.  Το Αλσαντζάκ είναι µία περιοχή στο 
βόρειο άκρο της προκυµαίας της Σµύρνης και πρόκειται για την παλιά ελληνική συνοικία. "Το 
ασανσέρ της Σµύρνης ανακαινίστηκε πρόσφατα και από τότε αποτελεί ένα από τα πιο διάσηµα 
αξιοθέατα της Σµύρνης.Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σµύρνης παρουσιάζει µία εντυπωσιακή 
συλλογή από αρχαία ελληνικά και ρωµαϊκά εκθέµατα που βρέθηκαν στην Πέργαµο, στην Ιασό, 
στην Αλικαρνασσό και στην αρχαία Σµύρνη. Καντιφέ Καλέ "Το κάστρο αυτό βρίσκεται στον 
οµώνυµο λόφο, νότια της πλατείας Konak. Το όνοµά του σηµαίνει "βελούδινο κάστρο". Αιώνες 
τώρα αποτελεί σηµείο - ορόσηµο της πόλης . Το Καντιφέ καλέ στέκει πάνω από τις φτωχογειτονιές 
της Σµύρνης σε µία τοποθεσία που προσφέρει µία πανοραµική θέα στην πόλη και στο λιµάνι της. 
Το Kemeralti Bazaar είναι µία ιστορική αγορά, στο κέντρο της Σµύρνης, στην οµώνυµη συνοικία. 
Χρόνος ελεύθερος για ψώνια και φαγητό εξ’ ιδίων. Ξεκούραση. Το απόγευµα µια βόλτα στην 
παραλία της Σµύρνης θα ολοκληρώσει τη µέρα µας. ∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: ΣΜΥΡΝΗ –  ΕΦΕΣΣΟΣ – ΤΣΕΖΜΕ – ( ΧΙΟΣ)  ( 80 χλµ.)     
Πρωινό και  στην συνέχεια αναχώρηση  για την Αρχαία  Έφεσο. Η σηµαντικότερη πόλη της αρχαίας 
Μικράς Ασίας, µε το Ναό της Αρτέµιδος (ένα από τα 7 θαύµατα του  κόσµου), το αρχαίο θέατρο , το 
µουσείο του Αγίου Ιωάννη, και  το σπίτι της Παναγίας. Άφιξη στο Τσεσµέ,  από όπου θα πάρουµε το 
πλοίο για την Χίο. Άφιξη στην Χίο, και αναχώρηση για τη Βολισσό, γενέτειρα της Αγ. Μαρκέλλας, 
αµέσως µετά φτάνουµε για προσκύνηµα στο µοναστήρι της Χιοπολίτιδας Αγίας. Επιστρέφοντας θα 
περάσουµε από τη βρύση του Πασά, για να δούµε την Πέτρα του Οµήρου. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
5η µέρα: ΧΙΟΣ (ΧΩΡΑ) – ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΑ
Πρωινό, και αναχώρηση για τη Χώρα. Θα περιηγηθούµε στο Κάστρο της Χίου, µε το παλατάκι των 
Γενοβέζων Ιουστινιάνι, τη σκοτεινή φυλακή, το Οθωµανικό νεκροταφείο κ.α., θα επισκεφθούµε τη 
βιβλιοθήκη του Κοραή, το λαογραφικό Μουσείο Αργέντη, το ναό της Μητρόπολης, και θα 
καταλήξουµε στο Βυζαντινό µουσείο και στον Εθνικό κήπο. Συνεχίζουµε για την παραλία του Μ, 
Ληµνιώνα για µπάνιο και γεύµα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Λίγη ξεκούραση και 
θα επισκεφθούµε τα φηµισµένα Καµποχώρια, και στη συνεχεία θα κάνουµε τη βραδινή µας βόλτα 
στην παραλία της Χώρας. ∆ιανυκτέρευση. 
6η µέρα: ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ – Ν. ΜΟΝΗ
Πρωινό και αναχωρούµε για το µοναστήρι του Αγ. Μηνά. Συνεχίζουµε για τα Μαστιχοχώρια. Θα 
περάσουµε από τα Αρµόλια, το Πυργί, παραδοσιακό οικισµό που ονοµάζεται και ζωγραφιστό 
χωριό για τα µοναδικά ξυστά που στολίζουν τις προσόψεις των σπιτιών. Χρόνος ελεύθερος για 
περιήγηση και καφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τα Μεστά, µεσαιωνικό χωριό, πρότυπο 
αµυντικής αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος για γεύµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα 
θα επισκεφθούµε τη Νέα µονή, παλιό ιστορικό µοναστήρι που ιδρύθηκε το 1042 µ.Χ., και  
ανακηρύχθηκε µνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της Unesko. ∆ιανυκτέρευση. 
 7η µέρα: ΧΙΟΣ – ΤΣΕΣΜΕ – ΑΪΒΑΛΙ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ  ( 212 χλµ. )
 Πρωινό και  επιβίβαση στο πλοίο από Χίο για Τσεσµέ, άφιξη   και αναχώρηση για το Αϊβαλί, όπου 
θα πάρουµε την πρώτη γεύση (ίσως και την πιο δυνατή ) από άρωµα παλιάς Ελλάδας. Αποτελεί ένα 
νοσταλγικό όσο και φθαρµένο σκηνικό που θυµίζει τις ηµέρες ακµής του µικρασιατικού 
ελληνισµού. Συνεχίζουµε για Τσανάκαλε.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 
∆ιανυκτέρευση.
8η µέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ – ΤΡΟΙΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (470 χλµ.) 
Πρωινό, και αναχώρηση για επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής Τροίας ( το αρχαίο Ίλιον) όπου 
θα δούµε ερείπια από την παλιά πόλη, το αντίγραφο του ∆ούρειου Ίππου. Με πλοία θα περάσουµε 
στην απέναντι Ευρωπαϊκή ακτή από όπου και θα αναχωρήσουµε για  Θεσσαλονίκη µέσο Κεσσάνης. 
Στάση για καφέ καθ΄οδόν. ∆ιέλευση συνόρων Κήπων, στάση περιφερειακά στην Ξάνθη για 
καφέ.Το βράδυ άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγµένα ξενοδοχείο.
-∆ιατροφή.
-Τα πλοία από Τσεσµέ – Χίος – Τσεσµέ και Εσέαµπατ – Τσανάκαλε – Εσέαµπατ. 
-Συνοδό του γραφείου µας
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, είσοδοι µουσείων, νυχτερινών κέντρων.
Φόρος διαµονής.          

4,5 ηµ.
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ΑΪΒΑΛΙ & ΜΥΤΙΛΗΝΗ
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ (490 χλµ)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00πµ. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, 
φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και ελεύθερος χρόνος στο κατάστηµα αφορολογήτων 
ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα περάσουµε τα 
στενά του Ελλησπόντου από την Μάδυτο στο Τσανάκκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
ελεύθερος χρόνος.
2η µέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ – ΑΪΒΑΛΙ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ (170 χλµ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και δια µέσου µιας πανέµορφης διαδροµής στις κατάφυτες πλαγιές του 
όρους Ίδη, συνεχίζουµε για Αδραµύττιο για να φθάσουµε στο πανέµορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές 
Κυδωνιές, µέσα σε ένα απέραντο κάµπο από ελαιόδεντρα. Ελεύθερος χρόνος και στα γραφικά 
σοκάκια µε τις παλιές σαπωνοποιίες, θα δούµε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται 
ακόµη και κοσµούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικό λιµανάκι µε τις παραδοσιακές ταβέρνες και 
κρουαζιέρα στα πανέµορφα Μοσχονήσια, ένα σύµπλεγµα από 22 µικρά νησάκια διασκορπισµένα 
στο κόλπο του Αιβαλιού. Εκεί ακόµη σώζονται ερείπια από το Ναό των Ταξιαρχών του 1890. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Μυτιλήνη. Άφιξη στην Μυτιλήνη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ µπορείτε να δείτε τον µητροπολιτικό ναό του Άγιου Αθανάσιου, το δηµαρχιακό 
µέγαρο, την παλιά αγορά και να κάνετε τις αγορές σας σε ντόπια παραδοσιακά προϊόντα του νησιού. 
Συνιστούµε γεύµα σε ένα από τα πολλά ουζερί της πόλης δοκιµάζοντας τοπικές σπεσιαλιτέ. 
∆ιανυκτέρευση.
3η µέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ – ΜΑΝΤΑΜΑ∆Ο - Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ-ΜΟΛΥΒΟΣ – ΠΕΤΡΑ 
- ΚΑΛΛΟΝΗ(130 χλµ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουµε το νησί. Πρώτη µας στάση στο 
θαυµατουργό µοναστήρι Άγιο Ραφαήλ. Σχετική παραµονή για προσκύνηµα. Κατόπιν θα συνεχίσουµε 
για το Μανταµάδο και την Ι.Μ. Ταξιαρχών, όπου µεταξύ άλλων υπάρχει η ανάγλυφη εικόνα του Αγίου 
φτιαγµένη από αίµα και πυλό. Στάση και ελεύθερος χρόνος για προσκύνηµα. Συνεχίζουµε για τον 
Μόλυβο. Επίσκεψη στο επιβλητικό βυζαντινό κάστρο και ελεύθερος χρόνος για καφέ και για να 
περπατήσουµε στα πλακόστρωτα σοκάκια. Συνεχίζουµε για την Πέτρα παραλιακό χωριό µε την 
Παναγία την Γλυκοφιλούσα να δεσπόζει πάνω σε βράχο ύψους 30 µέτρων. Ελεύθερος χρόνος για 
µπάνιο και φαγητό. Συνεχίζουµε για την Καλλονή, έδρα της Μητρόπολης Μηθύµνης µε 1600 
κατοίκους, µε επίνειο τη Σκάλα Καλλονής στο µυχό του οµώνυµου κόλπου, γνωστό για την νόστιµη 
σαρδέλα και κατά µήκος των κόλπων Γέρας και Καλλονής, αργά το απόγευµα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
4η ηµέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΑΓΙΑΣΟ - ΠΛΩΜΑΡΙ
Μετά το πρωινό ξεκινάµε για την Αγιάσο γραφική κωµόπολη του νησιού χτισµένη στη ρίζα του όρους 
Όλυµπος, θρησκευτικό κέντρο και κέντρο λαϊκής ξυλογλυπτικής και αγγειοπλαστικής τέχνης του 
νησιού. Επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας (1170), µε την Παναγία Βρεφοκρατούσα του 
ευαγγελιστή Λουκά, πλασµένη µε κερί και µαστίχα. Παραµονή για προσκύνηµα και ελεύθερος 
χρόνος. Συνεχίζουµε για την Καρήνη, µικρή στάση για να δούµε την σπηλιά του Θεόφιλου. Κατόπιν 
για Παππάδο, Άγιο Ισίδωρο και το Πλωµάρι, που είναι η µεγαλύτερη κωµόπολη του νησιού, σχετική 
παραµονή για γεύµα. Κατόπιν επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής ούζου Βαρβαγιάννη. Το 
απόγευµα θα περάσουµε από το χωριό Σκόπελος όπου θα επισκεφτούµε τις κατακόµβες της Αγίας 
Μαγδαληνής. Στην γραφική προκυµαία της Μυτιλήνης θα απολαύσουµε τον καφέ µας. Επιστροφής 
στο ξενοδοχείο µας και διανυκτέρευση.
5η µέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΠΕΡΓΑΜΟΣ – ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ (290 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Μεταφορά στο λιµάνι και απόπλους. Άφιξη στο Αϊβαλί 
και αναχωρούµε για να επισκεφθούµε την Αρχαία Πέργαµο, µία από τις λαµπρότερες πόλεις της 
αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου, την Κόκκινη Αυλή. Στάση 
για γεύµα εξ ιδίων και συνεχίζουµε µέσω Αδραµυτίου για το Τσανάκκαλε. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση.
6η µέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ – ΤΡΟΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (490 χλµ)
Μετά το πρωινό µας συνεχίζουµε για την Αρχαία Τροία. Επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής 
Τροίας, την πόλη του Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπια από την παλιά πόλη και το αντίγραφο του 
∆ουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα στρώµατα υπολειµµάτων 
από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουµε και πάλι τα στενά των ∆αρδανελίων για 
να φθάσουµε στην Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής σε όλους µας Σοφίας Βέµπο. Άφιξη στα 
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε ενδιάµεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη αργά το απόγευµα στη 
Θεσσαλονίκη. 

8 ηµ. 6 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

 ∆ιαδροµές στο παρελθόν της Μ. Ασίας.

ΧΙΟΣ-ΣΜΥΡΝΗ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΕΦΕΣΣΟΣ
ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΑΙΒΑΛΙ



1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (630 χλµ)  
Αναχώρηση στις 06.00 από τα γραφεία µας και µε τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε 
στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. 
Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και 
Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε την ακτή της Θάλασσας του Μαρµαρά. Άφιξη 
στην Κωνσταντινούπολη το απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Το απόγευµα µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη περπατώντας στα γραφικά 
και πολύβουα  στενά του πεζόδροµου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει... 
2η ηµέρα: Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ - ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ - ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ- 
ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ 
Μετά το πρωινό µας θα επισκεφθούµε το Αγίασµα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), 
όπου σύµφωνα µε το θρύλο, έγινε το θαύµα µε τα ψάρια την ηµέρα της Άλωσης. 
Συνεχίζουµε παράλληλα µε τα Θεοδοσιανά τείχη στη µεγάλη σκεπαστή αγορά της 
πόλης, το ΚαπαλίΤσαρσί µε τα 4.000 καταστήµατα για ψώνια σε δερµάτινα είδη, 
αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουµε το 
απαραίτητο "παζάρι". Στη συνέχεια θα περάσουµε µε το λεωφορείο πάνω από την 
πρώτη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, και αφού διασχίσουµε ένα µεγάλο κοµµάτι 
της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης θα φτάσουµε στο λιµάνι Μπόσταντζι, από όπου θα 
πάρουµε το καράβι ιδιωτικής γραµµής για την προαιρετική µας εκδροµή, στην 
µαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο.  Άφιξη στην Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να 
κάνουµε τον γύρο του νησιού µε τις παραδοσιακές άµαξες µε τα άλογα, για να 
θαυµάσουµε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις µε τους ολάνθιστους κήπους. Για 
όσουςεπιθυµούν προτείνουµε την ανάβαση-προσκύνηµα στο µοναστήρι του Άι Γιώργη 
του Κουδουνά, µε τα χιλιάδες θαύµατα σε Χριστιανούς και Μουσουλµάνους. Γεύµα 
ατοµικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή µε το κρατικό πλοίο της γραµµής 
στην Ευρωπαϊκή ακτή στο Eminönü, έχοντας την ευκαιρία πάνω από το καράβι να 
δούµε τα τρία υπόλοιπα νησιά, και να αντικρίσουµε καθώς πλησιάζουµε την υπέροχα 
φωτισµένη πόλη, µε τα µνηµεία της. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. 
3η ηµέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα µας αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα στα 
στενά του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα 
παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι την 
δεύτερη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, για να επιστρέψουµε πλέοντας παράλληλα 
της ασιατικής ακτής, στο σηµείο από όπου ξεκινήσαµε. Αµέσως µετά θα επισκεφτούµε 
το ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη 
πρωτοφανή χλιδή του, χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα µεταβούµε 
µε το λεωφορείο στο ιστορικό κέντρο, για να θαυµάσουµε  και να ξεναγηθούµε στο 
θαύµα της αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα, την Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια 
Βασιλική ∆εξαµενή του Ιουστινιανού µε το ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον. 
Ακόµη θα δούµε το Μπλε τζαµί, το Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, 
την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 
1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, 
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.
4η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ - ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (630χλµ) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο 
Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 
'Ύµνος το 626 µ.χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα 
πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το 
Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη 
θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε 
ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τη διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία.
-∆ιατροφή.
-Συνοδότου γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα - Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α.  

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δηµοτικοί φόροι, κρουαζιέρες, επιπλέον 
γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές - µετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας- Τη διαµονή σε επιλεγµένα 
ξενοδοχεία - ∆ιατροφή. Συνοδό του γραφείου µας - Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα - 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α. 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δηµοτικοί φόροι, κρουαζιέρες, επιπλέον 
γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων. 
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1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (630 χλµ.)  
Αναχώρηση στις 06.00 από τα γραφεία µας και µε τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα 
σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην 
Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας 
παράλληλα µε την ακτή της Θάλασσας του Μαρµαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το 
απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα µια πρώτη 
γνωριµία µε την πόλη περπατώντας στα όµορφα και γραφικά στενά του πεζόδροµου του 
Πέραν, θα σας ενθουσιάσει... 
2η ηµέρα: ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ- Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ- 
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ - ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ- ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ 
Σήµερα η µέρα µας θα ξεκινήσει µε την επίσκεψη στην ιστορική Μονή της Χώρας, µε τα 
υπέροχα ψηφιδωτά, το καλύτερο δείγµα της βυζαντινής αγιογραφίας του 14ου αιώνα. Στην 
συνέχεια θα επισκεφθούµε το αγίασµα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύµφωνα µε 
τον θρύλο έγινε το θαύµα µε τα ψάρια την ηµέρα της άλωσης, και τους τάφους των 
Πατριαρχών. Συνεχίζοντας παράλληλα µε τα Θεοδοσιανά τείχη, φτάνουµε στο ιστορικό κέντρο 
και ακολουθεί η ξενάγηση στην του Θεού Αγ. Σοφία και στην υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή του 
Ιουστινιανού. Θα δούµε επίσης το µίλιον, τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ), το Μπλε τζαµί, 
τον Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την στήλη του Τρικάρηνουόφεως, την 
στήλη του Κων/νου και την Γερµανική Κρήνη του 1898. Ακολουθεί η επίσκεψή µας στην 
Σκεπαστή Αγορά της Πόλης, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο να κάνουµε τις αγορές µας µε το 
απαραίτητο φυσικά "παζάρι". Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και για το βράδυ 
προτείνουµε προαιρετικό δείπνο στις ψαροταβέρνες του Κουµ Καπί µε βιολιά και λαούτα. 
∆ιανυκτέρευση. 
3η ηµέρα: Κρεµαστή Γέφυρα Του Βοσπόρου – Χαλκηδόνα- Χάλκη- Θεολογική 
Σχολή- Πρίγκηπος 
Μετά το πρωινό µας αναχωρούµε για την Χαλκηδόνα (σηµερινό Kadiköy) διασχίζοντας την 
πρώτη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Φτάνουµε στην Χαλκηδόνα και έχουµε ελεύθερο 
χρόνο για βόλτα στα σοκάκια και επίσκεψη στον Ι.Ν.της ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ. Συνεχίζουµε µε την 
προαιρετική µας εκδροµή στα µαγευτικά και καταπράσινα Πριγκηπόνησα. Πρώτος σταθµός 
µας η Χάλκη σηµερινό ( Heybeli ada) για να επισκεφθούµε την περίφηµη Θεολογική σχολή της 
Χάλκης και τον ναό της ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ µε την θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας της 
Παυσολύπης. Στην συνέχεια αναχωρούµε για την Πρίγκηπο (σηµερινό Büyük ada) και εκεί θα 
έχουµε χρόνο ελεύθερο να κάνουµε τον γύρο του νησιού µε τις παραδοσιακές άµαξες µε τα 
άλογα, όπου θα θαυµάσουµε τις υπέροχες ξύλινες επαύλεις µε τους ολάνθιστους κήπους. Για 
όσους επιθυµούν προτείνουµε την ανάβαση-προσκύνηµα στον θαυµατουργό Αι Γιώργη τον 
Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο του νησιού µε υπέροχη θέα. Γεύµα ατοµικά 
στις παραθαλάσσιες ταβέρνες του νησιού και επιστροφή το απόγευµα στην ευρωπαϊκή ακτή 
της Πόλης µε το πλοίο της γραµµής, έχοντας την ευκαιρία πάνω από το κατάστρωµα να δούµε 
και τα υπόλοιπα δύο νησιά την Αντιγόνη και την Πρώτη. Καθώς θα  πλησιάζουµε στο Eminönü, 
θα αντικρίσουµε την υπέροχα φωτισµένη πόλη µε τα µνηµεία της. Άφιξη στο λιµάνι και 
µεταφορά στο ξενοδοχείο. 
4η ηµέρα: Κρουαζιέρα Βοσπόρου- Ντολµά Μπαξέ-Χωριά Του Βοσπόρου – Λεβεντ- 
ΟυρανοξύστηςSapphire-Miniatürk 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη-ξενάγηση στο ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία 
κατοικία των Οθωµανών σουλτάνων, µε την πρωτοφανή χλιδή του, χτισµένο στην ακτή του 
Βοσπόρου. Ακολουθεί η προαιρετική µας βαρκάδα στα στενά του χιλιοτραγουδισµένου 
Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες 
αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι την δεύτερη κρεµαστή γέφυρα, για να 
επιστρέψουµε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ακτής στο σηµείο από όπου ξεκινήσαµε. Θα 
συνεχίσουµε οδικώς κατά µήκος της ευρωπαϊκής ακτής περνώντας µέσα από τα χωριά του 
Βοσπόρου (Μ. Ρεύµα, Μπέµπεκ, Στενή, Νιχώρι, µέχρι και τα Θεραπειά). Καθ' οδόν θα 
θαυµάσουµε το παρελθόν αλλά και το παρόν του Βοσπόρου, µε τα αρχοντικά και τις σύγχρονες 
υπερπολυτελείς κατοικίες, καταλήγοντας στο Λεβέντ (το Μανχάταν της Κωνσταντινούπολης) 
µε τους ουρανοξύστες και τα υπερσύγχρονα εµπορικά κέντρα. Επίσκεψη στον δεύτερο 
ψηλότερο ουρανοξύστη της Τουρκίας τον Sapphire, όπου πληρώνουµε εισιτήριο για να 
µεταφερθούµε σε ένα 1'λεπτό κυριολεκτικά στην ταράτσα του µε την εκπληκτική θέα σε όλη 
την Πόλη µέχρι τον Εύξεινο Πόντο. Η σηµερινή ξενάγησή µας θα τελειώσει µε την επίσκεψή 
µας στην MİNİATÜRK, το πάρκο που φιλοξενεί σε µινιατούρες όλα τα αξιοθέατα όχι µόνο της 
πόλης, αλλά και όλης της Τουρκίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετικό 
γλέντι σε νυχτερινό κέντρο µε οριεντάλ µουσική και παραδοσιακούς χορούς. ∆ιανυκτέρευση. 
5η ηµέρα: Οικουµενικό Πατριαρχείο- Αγίασµα Της Παναγιας Των Βλαχερνων- 
IstanbulForum - Ενυδρειο - Επιστροφη 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασµα της 
Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύµνος το 626 µ. Χ. Στην 
συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά 
κέντρα της Κωνσταντινούπολης, για να επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου 
εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Άφιξη στα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και µε  ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

4 ηµ. 5 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1000 ΚΑΙ 1 ΝΥΧΤΕΣ 

Σηµείωση:  Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως
των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδροµή στα Πριγκηπόνησα, πραγµατοποιείται αναλόγως
των καιρικών συνθηκών. 



1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Τσανάκκαλε (490χλµ)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00πµ. Με ενδιάµεσες στάσεις 
καθ’ οδόν, φθάνουµε στα σύνορα. Τελωνειακός και αστυνοµικός έλεγχος και 
σύντοµη στάση στο κατάστηµα αφορολογήτων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική 
Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα διασχίσουµε τα στενά του 
Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, µε το ferry-boat.. Τακτοποίηση στο 
επιλεγµένο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για εξ ιδίων περιήγηση στην πόλη και 
διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Τσανάκκαλε - Αϊβαλί - Μοσχονήσια - Σµύρνη (160+170 χλµ.) 
Μετά το πρωινό δια µέσω µιας πανέµορφης διαδροµής στις κατάφυτες πλαγιές του 
όρους Ίδη, συνεχίζουµε για Αδραµύττιο όπου Θα φτάσουµε στο πανέµορφο Αϊβαλί, 
τις αλλοτινές Κυδωνιές, µέσα σε ένα απέραντο κάµπο από ελαιόδεντρα, όπου θα 
περιηγηθούµε  στα γραφικά πέτρινα σοκάκια µε τις παλιές σαπωνοποιίες και θα 
δούµε τα παλιά ελληνικά χρωµατιστά αρχοντικά µε τις λουλουδιασµένες αυλές τους, 
που σώζονται ακόµη και κοσµούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικό λιµανάκι µε τις 
παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέµορφα Μοσχονήσια, ένα σύµπλεγµα 
από 22 µικρά νησάκια διασκορπισµένα στο κόλπο του Αϊβαλιού. Επίσκεψη στον 
ανακαινισµένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Συνεχίζουµε το ταξίδι µας για τη 
Σµύρνη δια µέσου Μενεµένης και Κορδελιού, φθάνουµε στην πολύπαθη και 
κοσµοπολίτισσα Σµύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και 
δείπνο. 

3η ηµέρα: Έφεσος – Κιρκιντζέ - Κουσάντασι - Σµύρνη (95+95 χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούµε νότια, στην καρδιά της Αρχαίας Ιωνίας. Θα 
επισκεφθούµε την Αρχαία Έφεσο. Η αρχαία Έφεσος αποτέλεσε για πάνω από 1000 
χρόνια µια µεγαλούπολη του ελληνισµού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν 
γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσµο για την λατρεία της Εφεσίας Αρτέµιδος. Τα πρώτα 
χριστιανικά χρόνια ήταν ήδη µεγάλη πόλη και αναφέρεται στις γνωστές προς 
Εφεσίους επιστολές του αποστόλου Παύλου και ως µία από τις Επτά Εκκλησίες της 
Αποκάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούµε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, την 
∆ηµόσια Αγορά, το Νυµφαίο, την Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυµνάσιο 
και το Στάδιο. Κοντά  στην Έφεσο θα επισκεφθούµε τον Κιρκιντζέ, το πανέµορφο και 
γραφικό ελληνικό χωριό, που αναφέρει η ∆ ιδώ Σωτηρίου στα «Ματωµένα 
Χώµατα». Συνεχίζουµε για το κοσµοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος 
χρόνος στην πλούσια αγορά του και γεύµα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. 
Επιστροφή στην Σµύρνη και δείπνο.

4η ηµέρα: Σµύρνη – Πέργαµος - Τσανάκκαλε (220 χλµ.)  
Πρωινό και µια τελευταία περιήγηση της πόλης  όπου θα δούµε το ∆ιοικητήριο µε το 
γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυµαία της, το 
Κορντόν και  τον παλαιό Σιδηροδροµικό Σταθµό. Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια 
αγορά της πόλης, το Κεµέραλτι. Στη συνέχεια αναχωρούµε για να επισκεφθούµε την 
Αρχαία Πέργαµο, µία από τις λαµπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο 
Ασκληπιείο, την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου, την Κόκκινη Αυλή. Στάση για γεύµα εξ 
ιδίων και συνεχίζουµε µε γεµάτες όµορφες αναµνήσεις για το Τσανάκκαλε . 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

5η ηµέρα: Τενεδος (60 χλµ) (προαιρετική εκδροµή)
Μετά το πρωινό µαςαναχωρούµε για την Τένεδο. ∆ια µέσω Νεανδρίας (Ezine) άφιξη 
στις ακτές της Τρωάδας,  όπου θα επιβιβαστούµε στο ferry boat για να περάσουµε 
στο νησί της Τενέδου. Ξενάγηση στο ιστορικό της κάστρο χτισµένο από τους 
Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου, περιήγηση στην πόλη της Τενέδου µε τους ελάχιστους 
αναποµείναντες Έλληνες και επίσκεψη προσκήνυµα στον ελληνοορθόδοξο ναό της 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Γεύµα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. 
Επιστροφή στο Τσανάκκαλε και δείπνο.

6η ηµέρα: Τσανάκκαλε  -Τροία - Θεσσαλονίκη  (490 χλµ.) 
Μετά το πρωινό µας, επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής Τροίας, την πόλη του 
Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπια από την παλιά πόλη και το αντίγραφο του ∆ουρείου 
Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα στρώµατα 
υπολειµµάτων από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουµε τα 
στενά των ∆αρδανελίων και δια µέσω της Καλλίπολης, γενέτειρα της γνωστής σε 
όλους µας Σοφίας Βέµπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε 
ενδιάµεσες στάσεις καθ΄ οδόν, άφιξη αργά το απόγευµα στη Θεσσαλονίκη.

1η ηµέρα : Θεσσαλονίκη – Τσανάκκαλε (480χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00πµ. Με ενδιάµεσες στάσεις 
καθ'οδόν, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος αστυνοµικός και τελωνειακός. Σύντοµη 
στάση στο κατάστηµα αφορολο-γήτων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και 
περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα περάσουµε τα στενά του Ελλησπόντου απότην 
Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, µε το ferryboat. Τακτοποίηση στο ξενο-δοχείο, ελεύθερος 
χρόνος και δείπνο.

2η ηµέρα : Τσανάκκαλε - Τροία (20+20 χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγησή µας στην πόλη του Τσανάκκαλε, θα δούµε τον 
Πύργο του Ρολογιού του1890, το Αϊβαλί Τσαρσί (η σκεπαστή αγορά της πόλης) του 
1889, το Φατίχ Τζαµί του 1462, το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Αρµένικη εκκλησία του 
ΣούρπΚεβόρκ του1863, το Ναυτικό Μουσείο για να καταλήξουµε στο κάστροΤσιµενλίκ 
(Kale i Sultaniye), µπροστά στην πολύβουη προ-κυµαία. Χρόνος ελεύθερος στην 
πλούσια αγορά της πόλης. Ακολουθεί επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής Τροίας, 
την πόλη του Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπιααπό την παλιά πόλη και το αντίγραφο 
του ∆ουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα 
στρώµατα υπολειµµάτων, από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα : Τένεδος(40+40χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούµε γιατην Τένεδο. ∆ια µέσου Εζίνε (αρχ. 
Νεανδρία), άφιξη στο Γκεϊκλί, στηνακτή, από όπου θα επιβιβαστούµε στο ferryboat για 
να περάσουµε στο νησί της Τενέδου. Ξενάγηση στο ιστορικότης κάστρο χτισµένο από 
τους Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου, περιήγηση στην πόλη της Τενέδου, µε τους 
ελάχιστους εναποµείναντες Έλληνες και επίσκεψη προσκύνηµα στον ελλη-νορθόδοξο 
ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Γεύµα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. 
Επι-στροφή, στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. ∆είπνοκαι διανυκτέρευση.

4η ηµέρα : Ίµβρος(30+30χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούµε για την Ίµβρο. Από το λιµανάκι, θα 
επιβιβαστούµε στο ferryboat για ναπεράσουµε στο νησί. Φθάνουµε στον Άγιο Κήρυκο 
(Kuzuliman) κατευθυνόµαστε στους Αγίους Θεοδώρους (Zeytinli) το χωριό του 
Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου και προσκύνηµα στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου. Συνεχίζουµε για την Παναγιά (Cianrli) την πρωτεύουσα του νησιού. 
Επίσκεψη-προσκύνηµα στον µητροπολιτικό ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου και το 
Μητροπολιτικό µέγαρο. Χρόνος ελεύθερος στην µικρή αγορά καιγεύµα εξ' ιδίων. Το 
απόγευµα επιστροφή στο Τσανάκκαλε, στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

5η ηµέρα : Τσανάκκαλε – Θεσσαλονίκη (480χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην αγορά του Τσανάκκαλε. Έπειτα θα 
διασχίσουµε τα στενά των ∆αρδανελίων και δια µέσω της Καλλίπολης. Άφιξη στα 
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε ενδιάµεσες στάσεις καθ'οδόν, άφιξη αργά το 
απόγευµα στη Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγµένα ξενοδοχεία.
-Επιλεγµένη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια,Μάδυτος-Τσανάκκαλε- Καλλίπολη.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά 
και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων, τα 
εισιτήρια για Ίµβρο και Τένεδο 10 € κατ’ ‘ατοµο ανά νησί.
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5,6 ηµ. 4,5 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Σηµείωση:  στο 5ηµερο πρόγραµµα παραλείπεται η 5η µέρα 

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ

Σηµείωση:Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως 
των τοπικών αργιών ή εορτών. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την
µετάβαση στην Τένεδο ήτην Ίµβρο, οι εκδροµείς θα έχουν ελεύθερη ηµέρα στο Τσανάκκαλε.
Στο 4ήµερο πρόγραµµα, η επίσκεψη στηνΤροία γίνεται µαζί µε Τένεδο & η περιήγηση στο
Τσανάκκαλε την 1η µέρα.



1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΙΡΑΝΑ- ΜΠΟΥΝΤΒΑ (535 ΧΛΜ.)
Συγκέντρωση το πρωί στις 05:00 και αναχώρηση µέσω συνοριακών σταθµών Ελλάδας 
Αλβανίας Μαυροβουνίου και µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και φαγητό άφιξη στο 
µοναδικό θέρετρο της Μπούντβα αργά το απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο.
2η ηµέρα: Μπούντβα - Κότορ - Μπούντβα (45 + 45 χλµ.)
Πρωινό . Αναχώρηση για το µεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωµένο από ένα τείχος 
το οποίο ανοικοδοµήθηκε από τη Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο 
κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική 
της παλιάς πόλης έχουν συµβάλει στην ανακήρυξή του ως µνηµείο παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούµε στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια 
και περνώντας από το αεροδρόµιο του Κότορ θα επιβιβαστούµε σε Fery boat για να 
διασχίσουµε το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης. Επιστροφή στην Μπούντβα και θα 
ξεκινήσουµε από την οµώνυµη µαρίνα που βρίσκονται δεµένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. 
Aπό εκεί ξεκινά και ο πεζόδροµος περιπάτου, Σλοβένσκα Οµπάλα. Από εκεί θα 
περάσουµε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούµε την 
Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τµήµα της παλαιάς πόλης, πάνω 
στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. Το φρούριο που άλλαξε σχήµα και µέγεθος πολλές 
φορές, στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούτβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η ηµέρα: Μπούντβα - Ντουµπρόβνικ (ξενάγηση πόλης) (195 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Ντουµπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάµε την ξενάγηση στην 
πόλη του Ντουµπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, 
περιτριγυρισµένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρηµένα τείχη. Βρίσκεται υπό την 
προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως µνηµείο φυσικής οµορφιάς και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούµε µέσα στην παλιά πόλη 
είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο µητροπολιτικός ναός του προστάτη 
της πόλης, Αγίου Βλασίου, µε τον µαρµάρινο οπλισµένο ιππότη στην πλατεία του, η 
µεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό µοναστήρι µε την εκκλησία του Σωτήρος 
και το παλαιότερο φαρµακείο της πόλης από την εποχή της δηµοκρατίας της Ραγούζας. 
∆εν θα παραλείψουµε να δούµε τον πύργο του Ρολογιού και τη µικρή κρήνη του 
Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούµε σηµεία που γυρίστηκε 
η πολύ επιτυχηµένη σειρά Games of Thrones . Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. 
Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η ηµέρα: Μπούντβα - Λίµνη Σκόδρας - Σβέτι Στέφαν - Ποντγκόριτσα
Πρωινό και αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίµνη Σκόδρας που θα µας 
εντυπωσιάσει µε την βιοποικιλία και τα νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν 
προαιρετικά θα απολαύσουν µια mini κρουαζιέρα στη λίµνη µε το µοναδικής οµορφιάς 
τοπίο . Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα που τα τελευταία 
χρόνια αλλάζει και αυτή όψη . Στην αριστερή όχθη του ποταµού Ρίµπνιτσα, η Παλιά Πόλη 
(Stara Varos) αποτελούσε στα χρόνια της οθωµανικής αυτοκρατορίας (1474-1879) τον 
πυρήνα της Ποντγκόριτσα. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, η 
πόλη άρχισε να επεκτείνεται προς τη δεξιά όχθη µε την ονοµασία Nova Varos. Σήµερα στη 
Stara Varos σώζονται ελάχιστα τοπόσηµα από την εποχή των Οθωµανών – ανάµεσά τους 
θα δείτε ό,τι έχει αποµείνει από το φρούριο Depedogen (γνωστό και ως Ribnica), που 
προστάτευε την πόλη από επιδροµές, καθώς επίσης τον πύργο του ρολογιού. 
Συνεχίζουµε την εκδροµή µας , στο κοιµισµένο ψαροχώρι του Sveti Stefan: οχυρωµένο 
σε ένα µικρό νησάκι µε µοναδική επικοινωνία µε τη στεριά µια στενή (ενισχυµένη) 
λωρίδα άµµου, είναι η µεσογειακή βερσιόν του Mont St Michel στη Βρετάνη. Η διαφορά 
όµως είναι ότι η επικοινωνία δεν εξαρτάται από την άµπωτη και την παλίρροια, ενώ µέχρι 
το 1960 που ο Τίτο αποφάσισε να το µεταµορφώσει στον παιχνιδότοπο των rich and 
famous, είχε µόνιµους κατοίκους – όλοι ψαράδες. Έχοντας διατελέσει τόπος συνάντησης 
του διεθνούς jet set, το Sveti Stefan (Άγιος Στέφανος) είναι αδιαµφισβήτητα το διαµάντι 
του Μαυροβουνίου, και ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγµα της αρχιτεκτονικής και της 
ιστορίας του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η ηµέρα Μπούντβα - Τίρανα - Θεσσαλονίκη (535 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το δρόµο της επιστροφής. Με ενδιάµεσες στάσεις για καφέ 
και φαγητό άφιξη στα Τίρανα όπου θα έχουµε µια σύντοµη περιήγηση της πόλης µε το 
πούλµαν. Στη συνέχεια αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη αργά το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-∆ιατροφή - Συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Check Points: 15 € (σύνολο) κατ' άτοµο - ∆ηµοτικός Φόρος: 12 € κατ' άτοµο - Είσοδοι σε 
µουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους - Επιπλέον γεύµατα, ποτά στα δείπνα- 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα - Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας - ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας - 
∆ιατροφή.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Συνοδός του γραφείου µας - Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Check Points: 10 € (σύνολο) κατ' άτοµο -∆ηµοτικός Φόρος: 10 € κατ' άτοµο.
-Είσοδοι σε µουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους - Επιπλέον γεύµατα, ποτά στα 
δείπνα - χθοφορικά, φιλοδωρήµατα.
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1η µέρα: Θεσσαλονίκη - Τίρανα - Μπούντβα ( 535 χλµ )
Συγκέντρωση το πρωί στις 05:00 και αναχώρηση µέσω συνοριακών σταθµών Ελλάδας 
Αλβανίας Μαυροβούνιο και µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στο µοναδικό 
θέρετρο της Μπούντβα αργά το απόγευµα . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , δείπνο .
2η µέρα: Μπούντβα - Κότορ - Μπούντβα ( περιήγηση πόλεων )
Μετά το πρωινό µας αναχώρηση για το µεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωµένο από ένα 
τείχος το οποίο ανοικοδοµήθηκε από τη Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. 
Ο κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της 
παλιάς πόλης έχουν συµβάλει στην ανακήρυξή του ως µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς από την Unesco. Επιστροφή στην Μπούντβα και θα ξεκινήσουµε από την 
οµώνυµη µαρίνα που βρίσκονται δεµένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Από εκεί ξεκινά και ο 
πεζόδροµος περιπάτου, Σλοβένσκα Οµπάλα. Από εκεί θα περάσουµε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούµε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα 
στο νότιο τµήµα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. Το φρούριο που 
άλλαξε σχήµα και µέγεθος πολλές φορές, στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούντβα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο , δείπνο .
3η µέρα: Μπούντβα - Ντουµπρόβνικ (Ξενάγηση πόλης ) - Νέουµ ( 168 χλµ )
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Ντουµπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάµε την ξενάγηση στην πόλη 
του Ντουµπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισµένο από 
τα στιβαρά και καλοδιατηρηµένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και 
χαρακτηρίζεται ως µνηµείο φυσικής οµορφιάς και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα κυριότερα 
αξιοθέατα που θα δούµε, όπως ο µητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, µε τον µαρµάρινο οπλισµένο ιππότη στην πλατεία του, η µεγάλη κρήνη του 
Ονοφρίου, το φραγκισκανό µοναστήρι µε την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο 
φαρµακείο της πόλης από την εποχή της δηµοκρατίας της Ραγούζας. Τον πύργο του Ρολογιού 
και τη µικρή κρήνη του Ονοφρίου. Τέλος θα επισκεφτούµε σηµεία που γυρίστηκε η πολύ 
επιτυχηµένη σειρά Games of Thrones. Ακολουθεί µια πολύ ενδιαφέρουσα προαιρετική 
κρουαζιέρα, να πάρουµε µια γεύση από τα καταπράσινα νησιά που βρίσκονται κατά µήκος των 
∆αλµατικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό . Αργά το απόγευµα αναχώρηση 
για το τουριστικό θέρετρο Νέουµ . Άφιξη , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο . Στη 
συνέχεια ελεύθεροι στη τουριστική παραλία της πόλης .
4η µέρα: Νέουµ - Τρογκίρ - Σπλιτ (165 x 2 = 330 χλµ )
Πρόγευµα και αναχώρηση για το µεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη – νησί ), που έχει χαρακτηριστεί 
από την Unesco ως µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς και ενώνεται µε την ξηρά µε µία ωραία 
γέφυρα. Στη συνέχεια κατευθυνόµαστε προς το Σπλιτ, το µεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της 
∆αλµατίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής µας στην πόλη, θα επισκεφθούµε το περίφηµο 
ανάκτορο σε σχήµα ρωµαϊκού κάστρου του αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού, το οποίο είναι το 
σηµαντικότερο και καλύτερα διατηρηµένο ρωµαϊκό κτίριο στην Κροατία. Χρόνος ελεύθερος 
στην πανέµορφη προκυµαία της πόλης, τη διάσηµη Ρίβα, για καφέ ή γεύµα. Το απόγευµα 
αναχώρηση για την επιστροφή στο ξενοδοχείο .
5η ηµέρα: Νέουµ - Μόσταρ - Καταρράκτες Kravica – Σεράγεβο (238 χλµ )
Πρωινό και αναχώρηση για τους καταρράκτες Kravica. Σε ένα µοναδικό φυσικό περιβάλλον µε 
εστιατόρια και καφετέριες θα απολαύσουµε ένα πανέµορφο θέαµα πριν συνεχίσουµε για την 
πόλη που µας θυµίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωµανική Αυτοκρατορία 
το περίφηµο Μόσταρ, την πόλη που έµβληµά της έχει το µεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, 
κατασκευασµένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπή. Μια πόλη , µε έντονα τα 
σηµάδια του πολέµου που στιγµάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύµα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το 
Σεράγεβο, µια από τις πλέον µαρτυρικές πόλεις των τελευταίων χρόνων. Από τους 
προϊστορικούς χρόνους πρωτοκατοικήθηκε από Ιλλυρικές φυλές, κτισµένο ανάµεσα στα 
βουνά. Θα κάνουµε έναν περίπατο στην παλιά πόλη µε τα 86 τζαµιά. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
6η µέρα: Σεράγεβο – Θεσσαλονίκη (735 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για το δρόµο της επιστροφής. Με ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και 
φαγητό άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

4,5 ηµ. 5,6 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

ΑΚΤΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

Σηµείωση: στην  5ηµερη εκδροµή παραλείπεται  η 4η µέρα Σηµείωση:  στο 4ηµερο πρόγραµµα παραλείπεται η 4η µέρα 

Περιλαμβάνονται στην τιμή: Μεταφορά με πούλμαν του 
γραφείου μας.- Διαμονή σε Ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
– Ημιδιατροφή - Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Αρχηγός - 
συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος) - Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή: Check Points: 15 € 
(σύνολο) κατ' άτομο - Δημοτικός Φόρος: 12 € κατ' άτομο 
-Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς 
χώρους - Επιπλέον γεύματα, ποτά στα δείπνα- 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα -Ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό



1η ηµέρα Θεσσαλονίκη - Τίρανα - Μπούτβα (595 χλµ.)
Συγκέντρωση το πρωί στις 05:00 και αναχώρηση µέσω συνοριακών σταθµών Ελλάδας 
Αλβανίας Μαυροβουνίου και µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στο 
µοναδικό θέρετρο της Μπούτβα αργά το απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η ηµέρα: Μπούτβα - Κότορ - Μπούτβα (περιήγηση πόλεων)
Πρωινό . Αναχώρηση για το µεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωµένο από ένα τείχος 
το οποίο ανοικοδοµήθηκε από τη Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο 
κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική 
της παλιάς πόλης έχουν συµβάλει στην ανακήρυξή του ως µνηµείο παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς από την Unesco. Επιστροφή στην Μπούτβα και θα ξεκινήσουµε 
από την οµώνυµη µαρίνα που βρίσκονται δεµένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Από εκεί 
ξεκινά και ο πεζόδροµος περιπάτου, Σλοβένσκα Οµπάλα. Από εκεί θα περάσουµε την 
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούµε την Ακρόπολη που 
κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τµήµα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια 
παλιών οχυρώσεων. Το φρούριο που άλλαξε σχήµα και µέγεθος πολλές φορές, στεγάζει 
τώρα το θέατρο της Μπούτβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο , δείπνο.
3η ηµέρα: Μπούτβα - Ντουµπρόβνικ ( Ξενάγηση ) – Νέουµ (168 χλµ.)
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Ντουµπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάµε την ξενάγηση στην 
πόλη του Ντουµπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια. Βρίσκεται 
υπό την προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως µνηµείο φυσικής οµορφιάς και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούµε είναι ο µητροπολιτικός 
ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, µε τον µαρµάρινο οπλισµένο ιππότη στην 
πλατεία του, η µεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό µοναστήρι µε την εκκλησία 
του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρµακείο της πόλης από την εποχή της δηµοκρατίας της 
Ραγούζας. Τον πύργο του Ρολογιού και τη µικρή κρήνη του Ονοφρίου. Τέλος θα 
επισκεφτούµε σηµεία που γυρίστηκε η πολύ επιτυχηµένη σειρά Games of Thrones. 
Ακολουθεί µια πολύ ενδιαφέρουσα προαιρετική κρουαζιέρα, για πάρουµε µια γεύση από 
τα καταπράσινα νησιά που βρίσκονται κατά µήκος των ∆αλµατικών ακτών. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευµα αναχώρηση για το τουριστικό 
θέρετρο ΝΕΟΥΜ, µια γλώσσα θάλασσας που αποτελεί το µεγαλύτερο θέρετρο της 
Βοσνίας Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια ελεύθεροι στη 
τουριστική παραλία της πόλης.
4η ηµέρα: Νέουµ - Σπλιτ – Ζαντάρ – Λίµνες Πλίτβιτσε (420 χλµ.)
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Σπλιτ, το µεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της ∆αλµατίας. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής µας στην πόλη, θα επισκεφθούµε το περίφηµο 
ανάκτορο σε σχήµα ρωµαϊκού κάστρου του αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού, το οποίο είναι το 
σηµαντικότερο και καλύτερα διατηρηµένο ρωµαϊκό κτίριο στην Κροατία. Χρόνος 
ελεύθερος στην πανέµορφη προκυµαία της πόλης, τη διάσηµη Ρίβα, για καφέ. 
Συνεχίζουµε για το Ζαντάρ που ιδρύθηκε το1396, σαν µέρος µοναστηριού Βενεδικτίνων 
µοναχών. Είναι µια τουριστική πόλη και τα σηµαντικά της αξιοθέατα είναι ο οκτάγωνος 
πυργωτός ναός του Αγίου ∆ονάτου µε το εντυπωσιακό καµπαναριό του, ο καθεδρικός 
ναός της Αγίας Αναστασίας σε ρυθµό τρίκλιτης βασιλικής µε δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, 
καθώς και η Ρωµαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στη πλακόστρωτη πλατεία 
Ζελένι. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο µε τις Λίµνες Πλίτβιτσε και 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής .
5η ηµέρα : Λίµνες Πλίτβιτσε - Σεράγεβο (340 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τις µοναδικές Λίµνες Πλίτβιτσε. Θα θαυµάσουµε αυτόν τον 
τόπο απερίγραπτης οµορφιάς, µέσα στη φύση. Βρίσκεται από το 1979 στην UNESCO ως 
µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς. Ο δρυµός των λιµνών Πλίτβιτσε είναι γνωστός για 
τους µικρούς και µεγάλους εντυπωσιακούς υδάτινους καταρράκτες, τις δεκαέξι, 
γαλαζοπράσινες, πεντακάθαρες λίµνες, µέσα στις οποίες κολυµπούν ψάρια και 
φυτρώνουν νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για να 
απολαύσουµε το µοναδικό αυτό τοπίο. αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το Σεράγεβο, µια από τις πλέον µαρτυρικές πόλεις των τελευταίων 
χρόνων. Θα κάνουµε έναν περίπατο στην παλιά πόλη µε τα 86 τζαµιά. Στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .
6η ηµέρα Σεράγεβο – Σκόπια - Θεσσαλονίκη (840 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Με ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και φαγητό 
θα φτάσουµε στη πόλη µας αργά το βράδυ, γεµάτοι αναµνήσεις.
 

1η µέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (620 χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και µε ενδιάµεσες στάσεις, φθάνουµε στο 
πανέµορφο Βελιγράδι , µεταφορά στο ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στο φηµισµένο πεζόδροµο 
της παλιά πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για µια πρώτη γνωριµία µε 
την πόλη. 
2η µέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση) – Ζάγκρεµπ (ξενάγηση)  (395 χλµ.) 
Πρωινό και ξεκινάµε για την πραγµατική γνωριµία του Βελιγραδίου. Ξεκινάµε από το 
Σιδηροδροµικό σταθµό, το οποίο σύντοµα θα γίνει µουσείο της πόλης. Μπαίνουµε στην οδό 
Nemanjina και στην Resavskaµε τα βοµβαρδισµένα κτήρια υπουργείων που ακόµη στέκονται στο 
κέντρο της πόλης. Προχωράµε στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου δίπλα στο πάρκο Τασµάϊνταν, την 
Βουλή της Σερ-βίας, το Παλιό και το Καινούργιο παλάτι, Πλατεία του Νίκολα Πάσιτς και την 
µεγαλύτερη πλατεία της πόλης, την Πλατεία ∆ηµοκρατίας µε το Εθνικό µουσείο και Εθνικό θέατρο. 
Συνεχίζουµε µε τα πόδια µέσα στο πάρκο και το φρούριοKalemegdanόπου θα απολαύσουµε την 
θέα στο σηµείο συνάντησης των ποταµών Σάββα και ∆ούναβη. Εδώ βρίσκεται και το Στρατιωτικό 
Μουσείο, ένα µουσείο πολεµικού υλικού για την ιστορία της Γιουγκοσλαβίας, όπου θα δούµε 
στρατιωτικά εκθέµατα από τη Ρωµαϊκή εποχή, το Μεσαίωνα και το Β’ Παγκόσµιο πόλεµο. Πριν την 
είσοδο στο πάρκο θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε το µνηµείο του Ρήγα Φεραίου και τον πύργο 
Νέµπογισα στον οποίο φυλακίστηκε και σκοτώθηκε. Στην επιστροφή µας από το φρούριο θα 
µπούµε στο πανέµορφο πεζόδροµο της πόλης και θα καταλήξουµε στο µνηµείο του Knez Mihajlo. 
Τελευταία επίσκεψη στον εντυπωσιακό Ναό του Αγίου Σάββα, που είναι ο µεγαλύτερος (εν 
λειτουργία) ορθόδοξος ναός του κόσµου και είναι ορατός από κάθε σηµείο της πόλης. Χρόνος 
ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το µοναδικό Ζάγκρεµπ. 
Ξεκινώντας από την Άνω Πόλη και περπατώντας σε µοναδικά λιθόστρωτα σοκάκια, θα δούµε 
υπέροχα κτίρια, εµπορικά καταστήµατα, παραδοσιακά cafe, ενώ στην υπαίθρια αγορά του Dolac 
ξεχωρίζουν ποικιλόµορφα λουλούδια. Στη συνέχεια θα υπάρχει στάση στον επιβλητικό Καθεδρικό 
ναό της Αναλήψεως, την Αρχιεπισκοπή µε το Προεδρικό Μέγαρο, τη Βουλή και άλλα κυβερνητικά 
κτίρια. Θα βρεθούµε στην πολυσύχναστη οδό Tkalciceva, µε πληθώρα από µικρά εστιατόρια και 
καταστήµατα πριν πάρουµε το δρόµο για τη σύγχρονη Κάτω Πόλη. Εκεί θα θαυ-µάσουµε τον 
εντυπωσιακό ναό του Αγίου Μάρκου, το Εθνικό Θέατρο, όµορφες πλατείες, πάρκα, σπουδαία 
κτίρια του 19ου και του 20ού αιώνα& καταστήµατα µόδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο-και 
ελεύθερος χρόνος στην όµορφη πόλη.
3η µέρα: Ζάγκρεµπ – Λιουµπλιάνα – Σπήλαια Ποστόϊνα – Ίστρια (190 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Λιουµπλιάνα . Άφιξη και περιήγηση στη πόλη, η οποία είναι 
χτισµένη στις όχθες του οµώνυµου ποταµού, µε έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου 
αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. θα δούµε το παλαιό ∆ηµαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που 
δεσπόζουν την πόλη. Συνε-χίζουµε για τα µεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόϊνα, που θεωρούνται τα 
δεύτερα σε µέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ένα ειδικό τρενάκι θα διασχίζουµε ένα µεγάλο 
τµήµα του µεγάλου σπηλαίου και θα α-πολαύσουµε το µοναδικό φαντασµαγορικό εσωτερικό 
διάκοσµο, από σταλακτίτες και σταλαγµίτες διαφόρων σχηµάτων και αποχρώσεων. Στη συνέχεια 
θα οδηγηθούµε στη µοναδική χερσόνησο  της Ίστριας  . Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της 
περιοχής. 
4η ηµέρα: Ίστρια – Βενετία - Τεργέστη (345 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την «Γαληνοτάτη» Βενετία. Μεταφορά στο Τρονκέτο, για να 
αναχωρή-σουµε  µε βαπορέτο ( εισιτήρια εξ ιδίων )  για την φηµισµένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το 
"ωραιότερο σα-λόνι της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούµε την οµώνυµη εκκλησία 
µε τους πέντε τρού-λους, το παλάτι των ∆όγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, 
την περίφηµη Γέφυρα των Στεναγµών και θα καταλήξουµε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος στην πλατεία του Αγίου Μάρκου.  Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Τεργέστη . Η  περιήγησή ξεκινά µε την Αρχόντισσα της Αδριατικής αλλά και το 
πρώτο µεγάλο λιµάνι της Ιταλίας, ένα ολοζώντανο µνηµείο νεότερης ιστορίας και επίκεντρο 
σηµαντικών εξελίξεων. Θα δούµε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, τον Άγιο Νικόλαο, το 
ονοµαζόµενο CanalGrande, το ναός του Αγίου Αντωνίου, τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της 
Αγίας Τριάδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
5η ηµέρα: Ίστρια–Νόβιγκραβντ - Porec – Rovinj – Pula- Ζάγκρεµπ (270 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Novigrad, η οποία κατά τον 5ο και 6ο αιώναονοµαζόταν Νεάπολη. 
Η πόλη σήµερα έχει διατηρήσει τη Μεσαιωνική της µορφή µε τα στενά δροµάκια, τα µικρά 
µαγαζάκια τις οχυρώσεις και το τείχος της πόλης µε τους στρόγγυλους πύργους. Συνεχίζουµε και 
δια µέσω Porec στη δυτική ακτή της χερσονήσου της Ίστριαςκαι περνώντας από το δηµοφιλές 
τουριστικό θέρετρο του Ρυγίνιου (Rovinj) άφιξη στην Πούλα. Η µεγαλύτερη πόλη της Ίστριας και 
όγδοη µεγαλύτερη πόλη της Κροατίας. Η πόλη φηµίζεται για τα ρωµαϊκά µνηµεία που βρίσκονται 
σε διάφορα σηµεία της, εκείνο όµως που δεσπόζει και σε µαγεύει, είναι το επιβλητικό ρωµαϊκό 
αµφιθέατρο, η αρένα, όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι της πόλης.Με µακρά παράδοση 
οινοποιίας, αλιείας και τουρισµού. Στην συνέ-χεια  αναχωρούµε για το Ζάγκρεµπ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
6η ηµέρα: Ζάγκρεµπ – Θεσσαλονίκη  (1050 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Με ενδιάµεσους σταθµούς για καφέ και φαγητό 
άφιξη στην πόλη αργά το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-∆ιατροφή - Συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Check Points: 10 € κατ' άτοµο.
-∆ηµοτικός Φόρος: 8 € κατ' άτοµο.
-Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
Τις µεταφορές - µετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας - ∆ιαµονή στα επιλεγµένα 
ξενοδοχεία - ∆ιατροφή - Συνοδός του γραφείου µας - Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α.  
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Είσοδοι µουσείων και αρχαιολογικών χώρων - ∆ηµοτικός φόρος: 15€ κατ’ άτοµο - Check 
points: 25€ κατ’ άτοµο - Επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. 
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6 ηµ. 6 ηµ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
Χερσόνησος Ίστριας - Τεργέστη  - Βενετία - Βελιγράδι -

Ζάγκρεμπ

Σηµείωση: Ταξιδεύετε µε ταυτότητες νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες ή
διαβατήριο µε εξάµηνη ισχύ.

Σηµείωση: Ταξιδεύετε µε ταυτότητες νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες ή
διαβατήριο µε εξάµηνη ισχύ.



Óôï Ýíôõðï ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò áíáöÝñïíôáé ìüíï ïìáäéêÜ ôáîßäéá. Ìéá óõììåôï÷Þ óôá ïìáäéêÜ ìáò ôáîßäéá èåùñåßôáé Ýãêõñç ìüíï áí êáôáâëçèåß ç ó÷åôéêÞ ðñïêáôáâïëÞ êáé åêôõðùèåß ç ó÷åôéêÞ áðüäåéîç ðáñï÷Þò õðçñåóéþí. Ôüôå ìüíï õðÜñ÷åé óýìâáóç 
áíÜìåóá ó´åóÜò êáé óôï ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï. 
1. ÓÕÌÂÁÔÉÊÅÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ ÔÏÕ ÔÁÎÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÃÑÁÖÅÉÏÕ
Ôï ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï äåóìåýåôáé íá óáò ðñïóöÝñåé ôéò äéÜöïñåò õðçñåóßåò ðïõ áðïôåëïýí ìÝñïò ôïõ ôáîéäéïý óáò, êáôáâÜëëïíôáò êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí êáëýôåñç äéåêðåñáßùóç êáé ôçí óõíåðÝóôåñç åöáñìïãÞ ôùí ðñïãñáììÜôùí ôïõ. Ôï 
ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï áðïôåëåß ôïí ìåóÜæïíôá áíÜìåóá óôïí ðñïìçèåõôÞ Þ ðùëçôÞ êáé ôïí áãïñáóôÞ ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïúüíôïò ðïõ åßíáé ôï ôáîßäé, åíþ ôï äéêü ìáò ðñïúüí óõíßóôáôáé áêñéâþò óôéò õðçñåóßåò ðïõ ðáñÝ÷ïõìå óôï óôÜäéï áõôü êáé ìÝ÷ñé ôçí 
ïëïêëÞñùóç ôïõ ôáîéäéïý. ÁãïñáóôÞò ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïúüíôïò åßíáé ï ðåëÜôçò åíþ ðñïìçèåõôÝò Þ ðùëçôÝò åßíáé ïé áåñïðïñéêÝò åôáéñåßåò, îåíïäï÷åßá, íáõôéëéáêÝò åôáéñåßåò, ìåôáöïñéêÝò åôáéñåßåò êëð. Áí êáé ôï ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï ðñïóðáèåß íá 
ôçñÞóåé áðáñÝêêëéôá ôï ðñüãñáììá ôïõ ïñãáíùìÝíïõ ìáò ôáîéäéïý, ó÷åäéÜæïíôÜò ôï ìå êÜèå ëåðôïìÝñåéá áñêåôü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá íùñßôåñá, õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï ôñïðïðïßçóÞò ôïõ, ãéá ëüãïõò ðïõ ïöåßëïíôáé óôï ãåãïíüò ôçò ÷ñçóéìïðïßçóçò ôñßôùí 
(ðñïìçèåõôþí, ðùëçôþí), ïé ïðïßïé åßíáé äõíáôüí íá ìçí áíôáðïêñéèïýí óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò êáé åðß ôùí ïðïßùí äåí Ý÷åé ôï ãñáöåßï ìáò Üìåóï Ýëåã÷ï. Ôï ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï äåóìåýåôáé íá êáôáâÜëåé êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí 
üðïéùí ðñïâëçìÜôùí ðñïêýøïõí ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï ðñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ðñïãñáììáôéóìÝíï ôáîßäé. Äéáôçñïýìå ùóôüóï ôï äéêáßùìá íá ôñïðïðïéïýìå ôï ðñïêáèïñéóìÝíï ðñüãñáììá ìüíïí êáé åöüóïí áõôü êñßíåôáé áðáñáßôçôï. Ïé 
ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò áëëáãÝò áõôÝò åßíáé ìéêñÞò óçìáóßáò. ÅÜí Ý÷ïõìå ìéá áëëáãÞ ìåãÜëçò óçìáóßáò (áëëáãÞ áåñïðïñéêÞò åôáéñåßáò, áëëáãÞ îåíïäï÷åßïõ-êáôáëýìáôïò ßäéáò êáôçãïñßáò êëð), äåóìåõüìáóôå íá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ðñéí áðü ôçí 
áíá÷þñçóç.  Ôï ãñáöåßï ìáò Äå öÝñåé åõèýíç ãéá áíùìáëßåò óôï ðñüãñáììá ôïõ ôáîéäéïý, ïé ïðïßåò äåí ïöåßëïíôáé óå äéêÞ ôïõ õðáéôéüôçôá, üðùò áôõ÷Þìáôá, áðþëåéåò, êëïðÝò Þ öèïñÝò áðïóêåõþí êáé ðñáãìÜôùí, êáèõóôåñÞóåéò ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò Þ 
Üëëåò äõóìåíåßò êáôáóôÜóåéò ëüãù Ýêôáêôùí óõíèçêþí Þ áíùôÝñáò âßáò. ¼ëá ìáò ôá ïñãáíùìÝíá ôáîßäéá, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï ðñüãñáììá ùò ''äéáêïðÝò'', óõíïäåýïíôáé áðü Ýìðåéñï óõíåñãÜôç ôïõ ãñáöåßïõ ìáò, ðïõ óõíôïíßæåé ôéò 
ëåðôïìÝñåéåò ôïõ ðñïãñÜììáôïò þóôå íá åêôåëåßôáé óùóôÜ ôï ðñüãñáììá. Ï áñ÷çãüò-óõíïäüò ôïõ ãñáöåßïõ ìáò Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá ôñïðïðïéåß ôï ðñüãñáììá ìüíïí üôáí áõôü êñßíåôáé óêüðéìï êáé ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéùèåß ôï ôáîßäé óáò. 
Ôï ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï óå åöáñìïãÞ ôïõ Ð.Ä. 339/1996 Ý÷åé áóöáëéóôåß ãéá ôïõò êéíäýíïõò åðáããåëìáôéêÞò-áóôéêÞò åõèýíçò ðïõ áöïñïýí óôçí åêôÝëåóç ôçò ôáîéäéùôéêÞò óýìâáóçò êáé ôïí åðáíáðáôñéóìü ôùí ôáîéäéùôþí óôçí ðåñßðôùóç ðôþ÷åõóçò. 
2. ÓÕÌÂÁÔÉÊÅÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ ÔÁÎÉÄÉÙÔÙÍ
ÊÜèå ôáîéäéþôçò åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôùí ôáîéäéùôéêþí ôïõ åããñÜöùí (äéáâáôÞñéï, âßæá) ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôï ôáîßäé ôïõ. Áí äåí êáôáöÝñåôå íá Ý÷åôå ôá óùóôÜ Ýããñáöá êáé ôåëéêþò äåí óáò åðéôñáðåß ç åßóïäïò óôç ÷þñá ðïõ 
åðéóêÝðôåóôå, ôï ãñáöåßï ìáò Äå öÝñåé êáìßá åõèýíç. Óôç ðåñßðôùóç áõôÞ åðéöõëáóóüìåèá ôïõ äéêáéþìáôïò íá æçôÞóïõìå áðü åóÜò ôï êüóôïò ðïõ ðñïêáëÝóáôå óôï ôáîßäé. Ôï ãñáöåßï ìáò ùóôüóï ðñïôßèåôáé íá óáò åîõðçñåôÞóåé óôçí åîáóöÜëéóç áõôþí ôùí 
åããñÜöùí, äåí åßíáé üìùò õðåýèõíï ãéá ôõ÷üí êáèõóôÝñçóç Þ áäõíáìßá óôçí ÝêäïóÞ ôïõò. ÊÜèå ôáîéäéþôçò åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôçí áãïñÜ, ôç äÞëùóç êáé ôï ãíÞóéï ôçò äÞëùóçò ôïõ ôïõñéóôéêïý ôïõ óõíáëëÜãìáôïò. ÊÜèå ôáîéäéþôçò ìðïñåß íá óõììåôÜó÷åé óôá 
ôáîßäéá ôïõ äéïñãáíþíåé ôï ãñáöåßï ìáò ìüíïí åöüóïí ðñïêáôáâÜëåé ôï 20% ôçò áîßáò ôïõ ôáîéäéïý. Ôï õðüëïéðï ôçò áîßáò ôïõ ôáîéäéïý åîïöëåßôå 30 çìÝñåò ðñéí áðü ôçí áíá÷þñçóç, åéäÜëëùò ôï ãñáöåßï ìáò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá áêõñþóåé ôçí êñÜôçóç. 
Áí åããñáöåßôå óå Ýíá áðü ôá ôáîßäéá óå ëéãüôåñï áðü 30 çìÝñåò ðñéí ôçí áíá÷þñçóç, ôüôå èá ðñÝðåé íá êáôáâÜëåôå ôçí ðëÞñç áîßá ôïõ ôáîéäéïý êáôÜ ôï óôÜäéï ôçò êñÜôçóçò. ÊÜèå ôáîéäéþôçò åõèýíåôáé ãéá ôçí Ýãêáéñç ðñïóÝëåõóÞ ôïõ óôçí áíá÷þñçóç ôçò 
åêäñïìÞò êáé óôéò óõãêåíôñþóåéò ãéá ôéò äéÜöïñåò åêäçëþóåéò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêäñïìÞò. Óå ðåñßðôùóç êáèõóôÝñçóçò ï áñ÷çãüò-óõíïäüò ôïõ ãñáöåßïõ ìáò äéêáéïýôáé íá áðï÷ùñßóåé ìå ôïõò õðüëïéðïõò åêäñïìåßò, åêôåëþíôáò ôï ðñüãñáììá, ìå 
óõíÝðåéá ãéá ôïí êáèõóôåñïýìåíï åêäñïìÝá, ôçí áðþëåéá ôçò åêäñïìÞò, ìåôáêßíçóçò Þ Üëëçò õðçñåóßáò ÷ùñßò áðïæçìßùóç. ÊÜèå ôáîéäéþôçò ìðïñåß íá Ý÷åé ìéá âáëßôóá êáé ìéá ÷åéñáðïóêåõÞ êáé åßíáé õðåýèõíïò íá öñïíôßæåé ï ßäéïò ôéò áðïóêåõÝò ôïõ åöüóïí 
áõôÝò äåí åßíáé áóöáëéóìÝíåò áðü ôï ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï. Óôá áåñïðïñéêÜ ôáîßäéá ôï âÜñïò ôçò áðïóêåõÞò äåí îåðåñíÜ ôá 20 êéëÜ, ôõ÷üí õðÝñâáñï åðéâáñýíåé ôïí ßäéï ôïí ôáîéäéþôç ìå ôï áíÜëïãï ðïóü. Óôç ðåñßðôùóç ðïõ ç êñÜôçóÞ óáò Ýãéíå áðü ôïí 
ôáîéäéùôéêü óáò ðñÜêôïñá, èá ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóåé üëåò ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ ïñßæåé ôï ãñáöåßï ìáò ìå ôïõò ðáñüíôåò üñïõò óõììåôï÷Þò. ÊÜèå ðëçñïöïñßá ðïõ äßäåôáé ó´åóÜò áðü ôïí ðñÜêôïñá êáé äåí ó÷åôßæåôáé ìå ôá äåäïìÝíá ôïõ ôáîéäéïý ìáò, åßíáé 
åõèýíç ôïõ ðñÜêôïñá êáé ôï ãñáöåßï ìáò äåí åõèýíåôáé ãéá ôï üôé äåí åíçìåñùèÞêáôå óùóôÜ ãéá ôï ôáîßäé óáò. 
3. ÁÊÕÑÙÓÇ ÔÇÓ ÅÊÄÑÏÌÇÓ 
Ôï ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò åêäñïìÞò, äåóìåýåôáé áðÝíáíôé óôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ ìå ôïõò ïðïßïõò óõíÜðôåé óõìöùíßåò (îåíïäï÷åßá, áåñïðïñéêÝò åôáéñåßåò, ãñáöåßá ôáîéäéþí), ôïõò ïðïßïõò ïöåßëåé íá áðïæçìéþóåé óå ðåñßðôùóç 
ìåñéêÞò Þ ïëéêÞò áêýñùóçò. Ãé´áõôü ôï ëüãï ôï ãñáöåßï ìáò åßíáé õðï÷ñåùìÝíï íá ðáñáêñáôÞóåé ôá ðáñáêÜôù ðïóÜ óå ðåñßðôùóç ðïõ ï ðåëÜôçò áêõñþóåé ôç óõììåôï÷Þ ôïõ : á)Áêýñùóç óõììåôï÷Þò ìÝ÷ñé 30 çìÝñåò ðñéí ôçí áíá÷þñçóç, äåí åðéâáñýíåôáé 
ìå áêõñùôéêÜ êáé åðéóôñÝöåôáé ôï ðïóü ôçò ðñïêáôáâïëÞò óôï áêÝñáéï (åêôüò áðü ôçí áîßá ôçò êáôáâëçèåßóçò âßæáò). â) Áêýñùóç óõììåôï÷Þò 29-15 çìÝñåò ðñéí ôçí áíá÷þñçóç, ðáñáêñÜôçóç áêõñùôéêþí 20% ôçò áîßá ôçò åêäñïìÞò. ã) Áêýñùóç ôçò 
åêäñïìÞò 4 çìÝñåò ðñéí ôçí áíá÷þñçóç, ðáñáêñÜôçóç áêõñùôéêþí 50% ôçò áîßáò ôçò åêäñïìÞò. ä) Áêýñùóç óõììåôï÷Þò áðü ôçí 3ç çìÝñá åùò êáé ôçí ðáñáìïíÞ ôçò áíá÷þñçóçò, óõíåðÜãåôáé ôçí ðáñáêñÜôçóç ïëüêëçñçò ôçò áîßáò ôçò åêäñïìÞò. Ôï 
ãñáöåßï ìáò Ý÷åé ôï äéêáßùìá óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí åîïöëçèåß ï ëïãáñéáóìüò ôùí áêõñùôéêþí ìÝ÷ñé ôçí áíá÷þñçóç ôçò åêäñïìÞò íá äéåêäéêÞóåé ôá ÷ñÞìáôá ìå êÜèå íüìéìï ìÝóï. 
Ôï ãñáöåßï ìáò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá áêõñþóåé ïðïéáäÞðïôå åêäñïìÞ, åÜí õðÜñîïõí ëüãïé ðïõ ôï åðéâÜëïõí, üðùò áíåðáñêÞò óõììåôï÷Þ, ëüãïé áóöÜëåéáò êáé ãéá ëüãïõò ðïõ êñßíåôáé óêüðéìï. Áí ôåëéêþò áíáãêáóèïýìå íá áêõñþóïõìå ôï ôáîßäé óáò Ý÷åôå 
ôéò áêüëïõèåò åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò : á) ¸íá Üëëï ôáîßäé, ìå ôçí åðéöýëáîç üôé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ èá éó÷ýåé áêñéâüôåñç ôéìÞ ðþëçóçò, ç ïðïßá äéáöïñÜ èá åðéâáñýíåé åóÜò. â) ÐëÞñç åðéóôñïöÞ ôùí ÷ñçìÜôùí ðïõ ðëçñþóáôå. Ôï ôáîéäéùôéêü ìáò ãñáöåßï äåí 
Ý÷åé êáìßá Üëëç õðï÷ñÝùóç áðïæçìßùóçò ðÝñáí ôùí ðáñáðÜíù. 
4. ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ ÔÏÕ ÔÁÎÉÄÉÏÕ 
Ðñéí ôçí áíá÷þñçóç ôïõ ôáîéäéïý, óå ðåñßðôùóç ïõóéáóôéêÞò ôñïðïðïßçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò, áëëáãÞ äñïìïëïãßïõ, ðåñéïñéóìüò äéÜñêåéáò, áëëáãÞ êáôçãïñßáò îåíïäï÷åßïõ, äéáöïñïðïßçóç ôéìÞò óõììåôï÷Þò, ï ôáîéäéþôçò ìðïñåß íá áêõñþóåé ôçí óõììåôï÷Þ 
ôïõ êáé íá ôïõ åðéóôñáöïýí ôá ÷ñÞìáôá ðïõ Ý÷åé êáôáâÜëëåé, ÷ùñßò êáìßá Üëëç áðáßôçóç áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ. Óå ðåñßðôùóç üìùò ðïõ áðïäå÷èåß ôçí ïðïßá ôñïðïðïßçóç êáé óõììåôÝ÷åé óôï ôáîßäé, äåí Ý÷åé äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé áðïæçìßùóç ãéá ôï ëüãï áõôü 
áðü ôï ãñáöåßï ìáò. 
Óå ðåñßðôùóç ðïõ áõîÜíåôáé ç ôéìÞ ëüãù óõíáëëáãìáôéêÞò äéáöïñÜò, áýîçóçò öüñùí áåñïäñïìßùí, áýîçóçò âßæáò êáé ëéìåíéêþí ôåëþí, Äå äéêáéïëïãåßôáé ç áêýñùóç ôçò óõììåôï÷Þò ÷ùñßò ôçí ðáñáêñÜôçóç áêõñùôéêþí. Ôõ÷üí áëëáãÞ ôçò þñáò áíá÷þñçóçò 
ôùí áåñïðïñéêþí åêäñïìþí ëüãù áëëáãÞò ôùí ðôÞóåùí, áðü ðñùß óå ìåóçìÝñé Þ áðüãåõìá êáé áíôßóôñïöá êáèþò åðßóçò êáé áëëáãÞ ôçò þñáò åðéâßâáóçò óôï ëåùöïñåßï Þ ðëïßï óôá ðëáßóéá ïäéêÞò - áêôïðëïúêÞò åêäñïìÞò, Äå èåùñåßôáé áëëáãÞ ôïõ 
ðñïãñÜììáôïò.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêäñïìÞò ï áñ÷çãüò-óõíïäüò ôïõ ãñáöåßïõ ìáò, Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá åðéöÝñåé ïõóéáóôéêÝò ôñïðïðïéÞóåéò áí ðñüêåéôáé íá áíôéìåôùðéóôåß êÜðïéï Ýêôáêôï ãåãïíüò Þ áíùôÝñá âßá (êáéñéêÝò óõíèÞêåò, êÞñõîç Þ áðåéëÞ ðïëÝìïõ, 
åðáíáóôÜóåéò, ðïëéôéêÝò áíáôáñÜîåéò, áðåñãßåò, åîôñåìéóôéêÝò åíÝñãåéåò, ôå÷íéêÜ êõêëþìáôá åíáÝñéáò êõêëïöïñßåò, êëåßóéìï áåñïäñïìßùí, áêõñþóåéò äñïìïëïãßùí êëð), üëá ôá Ýêôáêôá Ýîïäá ãéá ôçí ÷ñçóéìïðïßçóç Üëëïõ ðéï äáðáíçñïý ìÝóïõ åðéâáñýíïõí 
ôïõò ôáîéäéþôåò, åöüóïí åßíáé öáíåñü üôé Þôáí áäýíáôç ç ðñüâëåøÞ ôïõò. Áí ëïéðüí ãéá êÜðïéïõò áðü ôïõò ðáñáðÜíù ëüãïõò áíùôÝñáò âßáò, äéáêïðåß ôï ôáîßäé óôçí åîÝëéîÞ ôïõ ôï ãñáöåßï ìáò êáôáâÜëëåé êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ 
áíôßôéìïõ ôùí õðçñåóéþí ðïõ äåí ðáñáó÷Ýèçêáí (îåíïäï÷åßá, ìåôáöïñÝò). 
Óôéò ïäéêÝò åêäñïìÝò ôï ãñáöåßï ìáò åêäßäåé êÜñôá áëëáãÞ èÝóåùò ãéá ôïí êÜèå ôáîéäéþôç, ç ïðïßá äßíåôáé êáôÜ ôçí áíá÷þñçóç. Ç áëëáãÞ èÝóåùí åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ. 
5. ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁ - ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ
Ôá îåíïäï÷åßá óôá ïðïßá äéáìÝíïõí ïé ôáîéäéþôåò Ý÷ïõí åðéëåãåß áðü ôï ãñáöåßï ìáò ìå ôá êñéôÞñéá ôçò ðïéüôçôáò, ôïõ êüóôïõò êáé ôçò èÝóçò äçëáäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðëÜ êáé ïéêïíïìéêÜ Þ ðïëõôåëÞ êáé áêñéâÜ. Ç êáôçãïñßá ôùí îåíïäï÷åßùí ðïõ áíáöÝñåôáé 
åßíáé óýìöùíç ìå ôçí êáôÜôáîç ôïõ Ïñãáíéóìïý Ôïõñéóìïý. ÅðåéäÞ üìùò äåí õðÜñ÷åé åíéáßï êñéôÞñéï, äéåèíþò ðáñáäåêôü ãéá ôçí êáôÜôáîç áõôÞ, åßíáé ëïãéêü íá äéáöÝñïõí ìåôáîý ôïõò ôá äéÜöïñá îåíïäï÷åßá Ýóôù êáé áí áíÞêïõí óôçí ßäéá êáôçãïñßá. Óôç 
ðåñßðôùóç ðïõ êÜðïéï îåíïäï÷åßï áêõñþóåé ôçí êñÜôçóÞ ìáò ãéá óáò, ìç ôçñþíôáò ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ ðñïò åìÜò, êáé áíáãêáóôïýìå íá âñïýìå ãéá óáò îåíïäï÷åßï ìéêñüôåñçò êáôçãïñßáò, áíáëáìâÜíïõìå íá óáò åðéóôñÝøïõìå ôç äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé áðü 
ôéò äýï ôéìÝò (áõôü ðïõ óáò õðïó÷åèÞêáìå êáé áõôü ðïõ óáò ðñïóöÝñïõìå ôåëéêÜ). Ôá äùìÜôéá ôùí îåíïäï÷åßùí åßíáé äßêëéíá êáé óõíéóôÜôáé ç áðïöõãÞ ôñßêëéíùí äùìáôßùí, ôá ïðïßá êáôÜ êáíüíá åßíáé äßêëéíá ìå ðñïóèÞêç ôñßôïõ êñåâáôéïý êáé óõíåðþò 
óôåíÜ÷ùñá. Ãéá ìïíüêëéíá äùìÜôéá õðÜñ÷åé åðéâÜñõíóç óôçí ôéìÞ óõììåôï÷Þò, ôçí ïðïßá åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá åðéâáñõíèåß ï ôáîéäéþôçò. Ç åîáóöÜëéóç äßêëéíïõ äùìáôßïõ óå ìåìïíùìÝíá Üôïìá ðïõ äåí èÝëïõí íá åðéâáñõíèïýí ôï ìïíüêëéíï, åîáñôÜôáé áðü 
ôçí åîåýñåóç äåýôåñïõ áôüìïõ ôïõ ßäéïõ öýëïõ ìå áíÜëïãç åðéèõìßá. Ïé åõèýíåò ôùí áåñïðïñéêþí åôáéñåéþí ñõèìßæïíôáé áðü ôçí óõíèÞêç ôçò Âáñóïâßáò. 
6. ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÐÁÑÁÐÏÍÙÍ
Åßíáé äõíáôüí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ôáîéäéïý íá õðÜñîïõí ðáñÜðïíá, ðáñáëåßøåéò Þ ðñïâëÞìáôá êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ï ôáîéäéþôçò Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá åíçìåñþóåé Üìåóá ôïí áíôéðñüóùðï ôïõ ãñáöåßïõ ìáò þóôå íá åðéëõèåß ôï ðñüâëçìá 
ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü êáôÜ ôïí êáëýôåñï ôñüðï. Ç ðáñÜëåéøç åéäïðïßçóçò ôïõ áíôéðñïóþðïõ ìáò êáé ç äéáôýðùóç ðáñáðüíùí åê ôùí õóôÝñùí åßíáé ðñáêôéêÞ ðïõ äåí åðéôñÝðåôáé áðü ôç ó÷åôéêÞ íïìïèåóßá. Ôõ÷üí ðáñÜðïíá ôá ïðïßá äåí éêáíïðïéÞèçêáí êáôÜ 
ôç äéÜñêåéá ôïõ ôáîéäéïý ðñÝðåé íá äéáôõðùèïýí åããñÜöùò ðñïò ôï ãñáöåßï ìÝóá óå ìßá åâäïìÜäá áðü ôçí çìåñïìçíßá åðéóôñïöÞò. Ç õðïâïëÞ ðáñáðüíùí êáé áðüøåùí ðÝñáí ôïõ ðñïáíáöåñüìåíïõ ÷ñïíéêïý ïñßïõ äåí åßíáé áðïäåêôÞ óýìöùíá ìå ôç ó÷åôéêÞ 
íïìïèåóßá. Ç ðñïáíáöåñüìåíç ó÷åôéêÞ íïìïèåóßá åßíáé ç ÅëëçíéêÞ êáé áñìüäéá äéêáóôÞñéá êáèïñßæïíôáé ôá äéêáóôÞñéá ôçò Ýäñáò ôïõ ãñáöåßïõ ìáò óôç Èåóóáëïíßêç. 
7. ÁÐÏÄÏ×Ç ÏÑÙÍ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ
Óõììåôï÷Þ óå ïðïéáäÞðïôå ðñïãñáììáôéóìÝíï ìáò ôáîßäé, ðñïûðïèÝôåé ôçí áíåðéöýëáêôç áðïäï÷Þ ôùí ãåíéêþí üñùí óõììåôï÷Þò.
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