


Περιεχόμενα

Σε όλες τις οδικές εκδρομές 
εξωτερικού οι αναχωρήσεις γίνονται 

από Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, 
Κατερίνη, Καβάλα, Σέρρες.

Είμαστε εδώ, υγιείς, ανανεωμένοι και έτοιμοι να 
δημιουργήσουμε νέες μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες!

Είμαστε ανοιχτά και στη διάθεσή σας :  
- Στα γραφεία μας τηρώντας “σχολαστικά” όλα τα υγειονομικά μέτρα 
- Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 
- Στα Social Media, Facebook & Instagram 
  
Οι προτάσεις μας για φέτος έχουν περάσει από μια σειρά προσαρμογών 
για να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπέροχα ταξίδια με ασφάλεια και 
άνεση. 
- Επιλέγουμε προορισμούς στην Ελλάδα 
- Επιλέγουμε προορισμούς στο εξωτερικό μόνο εφόσον δεν έχουν 
αυξημένη επικινδυνότητα και κρίνονται ασφαλείς. 
- Επιλέγουμε διαμονή σε ξενοδοχεία, δωμάτια και Βίλες που τηρούν 
προσεκτικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
- Τα οργανωμένα ταξίδια γίνονται πλέον με περιορισμένο αριθμό ατόμων
- Στις μετακινήσεις με λεωφορεία χρησιμοποιούμε τον προβλεπόμενο 
αριθμό των συνολικών θέσεων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού 
σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
- Σε κάθε λεωφορείο τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα βάσει της 
επίσημης οδηγίας.
- Το προσωπικό, οι συνοδοί των εκδρομών και οι οδηγοί μας είναι 
ενημερωμένοι για τις υγειονομικές οδηγίες του εκάστοτε προορισμού, 
την αναγνώριση συμπτωμάτων και την διαδικασία σε περίπτωση ύποπτου 
κρούσματος.  
- Προσπαθούμε να τηρούνται όλοι οι κανόνες χωρίς να δημιουργείται 
αρνητική ψυχολογία στον ταξιδιώτη.
 
Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να σας προτείνουμε για αυτό το καλοκαίρι : 
- Διακοπές Fly & Drive σε ελληνικά νησιά 
- Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα  
- Οργανωμένα αεροπορικά Ταξίδια στο εξωτερικό 
- Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό
- Κρατήσεις σε ξενοδοχεία, δωμάτια και Βίλες σε ανταγωνιστικές τιμές  
-Εξωτικά ταξίδια στα μέτρα σας (customized trips)
- Γαμήλια ταξίδια - Honeymoon vacations 

Ζητήστε μας τα ειδικά έντυπα
για Τήνο & Σκιάθο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

 
4ΗΜ - 14ε   5ΗΜ - 16ε    6ΗΜ - 18ε    7ΗΜ - 22ε    8ΗΜ - 25ε  

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των 

αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει 
επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε 

να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο 
δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών 
(εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. 
Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν 
αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδεύει ως infant και 
πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές 
στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, 
επίναυλοι καυσίμων και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι 
πόλεων, check point κλπ). Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι τιμές των πακέτων 
με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. 
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική 
των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το 
γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο 
πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Στα μουσεία / θεάματα 
που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, 
δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών 
έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις 
αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση 
& στην επιστροφή. 7. Δεν περιλαμβάνονται οι νέοι δημοτικοί φόροι 
πόλεων, οι οποίοι αναγράφονται στο ενημερωτικό της εκδρομής και 
πληρώνονται στην υποδοχή των ξενοδοχείων. 8. Στις πτήσεις που 
αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1 αποσκευή για διαμονή 
ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο. 9. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή 
τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία 
σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων ή στο www.athoshellas.gr.

Fly & Drive στην Ελλάδα
04   Σαντορίνη 4,5&6 ημέρες
09   Πάρος 6,7&8 ημέρες
11     Πάρος-Αντίπαρος 7&8 ημέρες
12    Χανιά 5,6&8 ημέρες
15    Μύκονος 4,5&6 ημέρες
18    Ρόδος 5,6&8 ημέρες
22   Λέσβος 4,6&8 ημέρες
25   Κως 5,6&8 ημέρες
29   Σάμος 5,6&8 ημέρες
33   Χίος 5,6&7 ημέρες
36   Πάτμος 5,6&7 ημέρες
39   Σάμος - Πάτμος 8 ημέρες
40   Κως - Πάτμος 8 ημέρες
41    Λήμνος 5,6&8 ημέρες
43   Σκύρος 6&8 ημέρες
45   Ικαρία 5,6,7&8 ημέρες
47   Ηράκλειο 5&8 ημέρες

Happy bus - Οδικές - Ακτοπλοϊκές εκδρομές στην Ελλάδα
49   Νάξος 7 ημέρες
50   Πάρος 5&7 ημέρες
52   Μύκονος 5&7ημέρες
54   Άνδρος 5&6 ημέρες
55   Σέριφος 7 ημέρες
56   Σύρος 7 ημέρες
57   Μήλος 7 ημέρες
58   Φολέγανδρος 7 ημέρες
59   Ιος 7 ημέρες
60   Άνω Κουφονήσι 7 ημέρες
61    Σίφνος 7 ημέρες
62   Σαντορίνη 7 ημέρες
64   Αίγινα 7 ημέρες
65   Κύθηρα 7 ημέρες
66   Αλόννησος 4,5&6 ημέρες
68   Σκόπελος 4,5&6 ημέρες

Happy bus - Οδικές στην Ελλάδα
70   Γύρος Πελοποννήσου 6 ημέρες
71    Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι 5 ημέρες
72   Κέρκυρα 5 ημέρες
73   Λευκάδα 4 ημέρες
74   Κύθηρα 6 ημέρες

Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό
75   Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
76   Παρίσι 6 ημέρες
78   Αλσατία - Στρασβούργο - Χαϊδελβέρη - Κρασοχώρια 6 ημέρες
80  Λονδίνο 5 ημέρες
81   Βερολίνο - Δρέσδη 5 ημέρες
82   Κρακοβία - Βαρσοβία 6 ημέρες
83   Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ 4&5 ημέρες
84   Βιέννη 4 ημέρες
85   Μάλτα 4 ημέρες
86   Δαλματικές ακτές 7 ημέρες
88   Ρώμη 4+1 ημέρες
89   Ρώμη - Τοσκάνη 6 ημέρες

Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό
90   Δαλματικές ακτές 7 ημέρες
92   Πανόραμα Πολωνίας 9 ημέρες
93   Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
94   Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
96   Στα βήματα του Δράκουλα 5 ημέρες
97   Ανατολική Ρωμυλία 4&5 ημέρες
98   Βελιγράδι 4&5 ημέρες    
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Δες το νέο πρόγραμμα πολιτικής ακυρώσεων 
των κρατήσεων “ΝΟ STRESS” που ισχύει για 
τα οργανωμένα αεροπορικά και οδικά ταξίδια 
εξωτερικού και τα οδικά ταξίδια στην Ελλάδα.

- Δυνατότητα κράτησης με προκαταβολή μόνο 
30ε ανά άτομο (!) η οποία θα επιστραφεί εξ 
ολοκλήρου εφόσον δεν γίνει το ταξίδι 
- Δυνατότητα ακύρωσης έως και 7 ημέρες 
πριν την αναχώρηση, με πλήρης επιστροφή 
χρημάτων εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες 
του προορισμού δεν θα επιτρέψουν το ταξίδι 
- Σε περίπτωση που προσβληθείτε από τον 
Covid 19 πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, 
αναλαμβάνουμε εμείς κάθε χρέωση και 
μεταφέρουμε το ποσό σας εξ ολοκλήρου σε 
επόμενο ταξίδι

Θέλεις να κλείσεις ταξίδι 
αλλά διστάζεις;

NO STRESS

Κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα
Ταξιδέψτε με το δικό σας μεταφορικό μέσο και κάντε κράτηση ξενοδοχείου με τιμές group

Αεροπορικά προγράμματα διακοπών & Fly & Drive
Περιλαμβάνονται: 1.Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Μια χειρασποκευή 
& μια αποσκευή ανά άτομο, 3. Διαμονή στο ξενοδοχείο / stu-
dio της επιλογής σας, 4. Αντίστοιχη διατροφή, 5. Ταξιδιωτική 
ασφάλιση

Επεξήγηση : όταν οι ημέρες είναι 5, οι διανυκτερεύσεις είναι 4.
 

Επιπλέον εφόσον επιθυμείτε 
1. Parking στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» σε ειδικά 
βελτιωμένες τιμές, 2.  Ενοικίαση αυτοκινήτου 
με παραλαβή – παράδοση στο αεροδρόμιο  
και απεριόριστα χλμ (απαραίτητη πιστωτική κάρτα), 3. Εκδρομές, 
μίνι κρουαζιέρες, adventure sports και ξεναγήσεις σε αξιοθέατα.
4. Υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων

& 

Οδικά - ακτοπλοϊκά προγράμματα διακοπών - 
εκδρομών

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία,  
2.  Διαμονή στο ξενοδοχείο / studio της επιλογής σας,  
3. Αντίστοιχη διατροφή, 4. Ξεναγήσεις – περιηγήσεις (στα 
προγράμματα εκδρομών), 5. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 6. Συνοδό 
του γραφείου, 7.  Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίων, προαιρετικές 
επισκέψεις και είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία.

- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18  δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη.   
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

Δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής:

Διακοπές στα μέτρα σας...“Tailormade”
Ζητήστε μας να ετοιμάσουμε τις διακοπές σας, όπως εσείς επιθυμείτε. Ημερομηνίες, ξενοδοχεία, βίλλες, πτήσεις, ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου, εκδρομές, κρουαζιέρες, ειδικές υπηρεσίες, όπως ακριβώς σας εξυπηρετούν. Συνδυασμοί 
2 ή περισσοτέρων νησιών στις ειδικές τιμές που έχουμε συμφωνήσει με τους συνεργάτες  προμηθευτές, χωρίς χρονοβόρες 
αναζητήσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις, με την δική μας φροντίδα.

Καλές διακοπές..

Οι τιμές των τιμοκαταλόγων είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν :

Αεροπορικά ταξίδια στο εξωτερικό
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με 
επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της 
επιλογής σας, 3. Διατροφή  σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο 
αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, 
είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα 
- πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων 
(όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
Οδικά ταξίδια στο εξωτερικό
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή 
κλιματιζόμενα λεωφορεία, 2. Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα 
με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί 
φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :
1. αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines.
2. Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 55χ40χ23 ανά άτομο & 1 αποσκευή έως 20 Kg ανά 2 άτομα
3. Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών (οι 5 ημέρες αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις)
5. αντίστοιχη διατροφή
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Πως μπορώ να μετακινούμαι στο νησί;
Για τις μεταφορές σας στο νησί μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την τοπική συγκοινωνία ή να 
νοικιάσετε αυτοκίνητο, μηχανάκι ή Atv(γουρούνα).

Σας προτείνουμε να επιλέξετε μεταφορά από το 
αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
κατά την επιστροφή, με prive 7θεσιο πολυτελές mini 
van με χρέωση 25ε/άτομο με επιστροφή. Στην άφιξη 
θα σας περιμένει ο αντιπρόσωπος μας για να σας 
μεταφέρει στην είσοδο του ξενοδοχείου, γιατί στην 
Σαντορίνη, αν δεν ξέρεις που είναι, δεν είναι πάντα 
εύκολο να το βρεις!

Αν παρατηρήσετε το πρόγραμμά μας, θα δείτε πως σε κάθε παρουσίαση προορισμού κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Για την Σαντορίνη 
δεν θα κάνουμε γιατί δεν το θεωρούμε αναγκαίο. Θα σας πούμε μόνο πως κάθε χρόνο, λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης 
τουριστών από κάθε μέρος της γης, οι τιμές (πτήσεις, δωμάτια, μεταφορές κλπ) είναι αρκετά υψηλές, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα. 
Φέτος όμως, λόγω της γνωστής κατάστασης, οι τιμές έχουν μειωθεί αρκετά, δημιουργώντας μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε το 
φημισμένο νησί και να μείνετε σε αξιόλογα δωμάτια χωρίς να πληρώσετε μια περιουσία! Εμείς έχοντας πολυετή εμπειρία στον 
προορισμό, ιδιαίτερα φέτος φροντίσαμε να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες περιπτώσεις πτήσεων, διαμονής και 
μεταφορικών μέσων, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.

Tι μπορώ να κάνω στη Σαντορίνη;
Κρουαζιέρα στο Ηφαίστειο, ηλιοβασίλεμα 
στην Οία, Ημεροβίγλι, Μινωική πολιτεία 
Ακρωτηρίου, μοναδική θέα στην 
Καλντέρα, βόλτα στα γραφικά σοκάκια, 
κόκκινη παραλία, βουτιά στις ζεστές 
πηγές, πεζοπορία, νησάκια Νέα και παλιά 
Καμένη, οινοποιεία Σαντορίνης, καλό 
φαγητό, νυχτερινή ζωή, τελεφερίκ Φηρών, 
παραδοσιακό Μεγαλοχώρι, παραλίες, 
beach bar, αρχαιολογικό και λαογραφικό 
μουσείο Φηρών, βενετσιάνικα κάστρα..

Σε ποιο μέρος του νησιού να μείνω;
Στις προτάσεις μας για διαμονή θα βρείτε λύσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι 
παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την περιοχή που επιθυμείτε..

Φηρά: Η χώρα του νησιού, το κοσμοπολίτικο κέντρο της Σαντορίνης
Φηροστεφάνι: Η προέκταση των Φηρών, δίπλα στην καρδιά του νησιού
Ημεροβίγλι: Φημισμένο χωριό συνώνυμο της μαγευτικής θέας στο ηφαίστειο
Καρτεράδος: Το εμπορικό κέντρο του νησιού, δίπλα στα Φηρά
Μεσαριά: Το απόλυτο γεωγραφικό κέντρο του νησιού
Περίβολος, Περίσσα: Φημισμένες παραλίες που σφύζουν από beach bars, watersports και 
εστιατόρια
Καμάρι: Ιδανικό κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
Ακρωτήρι: Για διακοπές με θέα δίπλα στον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο
Οία: Χωριό παγκοσμίως γνωστό για το υπέροχο ηλιοβασίλεμα

Γιατί να επιλέξω το δικό σας πακέτο;
Επιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στη Σαντορινη, γιατί προσφέρουμε...

- Προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN & VOLOTEA σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία με θέα την Καλντέρα
- Διαμονή στην περιζήτητη περιοχή του Ημεροβιγλίου, αλλά και στο κέντρο των Φηρών
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
- Τη δική μας φροντίδα καθώς και του τοπικού μας γραφείου για οτιδήποτε προκύψει ή χρειαστείτε..
 

Fly & Drive 4,5 & 6 
ημέρεςΣΑΝΤΟΡΙΝΗ   



Προαιρετικες εκδρομές
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε μια οργανωμένη επίσκεψη, είτε κρουαζιέρα είτε με λεωφορείο και ξεναγό, σας προτείνουμε τα 
παρακάτω:

MINI CRUISE ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ / ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ / ΘΗΡΑΣΙΑ:
Έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε την Νέα Καμένη (Ηφαίστειο), τα Ζεστά Νερά, καθώς και το γραφικό νησάκι της Θηρασιάς. 
Πρώτος σταθμός στην όμορφη διαδρομή, το νησί της Νέας Καμένης (Ηφαίστειο). Θα δείτε τους κρατήρες του Ηφαιστείου και θα 
ενημερωθείτε για όλη την δραστηριότητα του. Η δεύτερη στάση είναι το νησί της Παλαιάς Καμένης και τα ιαματικά Ζεστά Νερά. 
Τελευταία στάση μας είναι το γραφικό νησάκι της Θηρασιας.

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ:
Είναι φημισμένη για το ονειρεμένο της ηλιοβασίλεμα. Στη λεγόμενη Καλντέρα, στη Δύση του Ηλίου μαζεύεται πλήθος για να δει τον 
ήλιο να χάνεται μέσα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, έχοντας τα υπέροχα κιτρινοκόκκινα χρώματα του ήλιου.

ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ:
Η Σαντορίνη είναι το τελευταίο νησί των Ν. Κυκλάδων. Αναφερόμαστε σε αυτό σαν να είναι ένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα 
συγκρότημα πέντε διαφορετικών νησιών, Η Σαντορίνη (Θήρα) είναι το κύριο νησί. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για τους οποίους αυτό το 
νησί των Κυκλάδων έγινε γνωστό. Όλοι μας έχουμε δει μια εικόνα της Σαντορίνης (Ελλάδα). Χρώματα στο ουρανό, καταπληκτικά 
τοπία, γαλήνη και αρμονία στους γκρεμούς της Καλντέρας. Με την εκδρομή αυτή έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε το νησί και την 
ενδοχώρα.

HELICOPTER TOUR:
Ζήστε μια μοναδική εμπειρία, απολαύστε από ψηλά τα γραφικά τοπία της Σαντορίνης σε μια αξέχαστη βόλτα με ελικόπτερο. Πετάξτε 
πάνω από το ηφαίστειο, τους μοναδικούς σχηματισμούς της Καλντέρας, το Ημεροβίγλι, τα Φηρά, την Οία και όλα τα σημαντικά 
αξιοθέατα του νησιού. Κάντε την κράτησή σας έγκαιρα, εξασφαλίστε διαθεσιμότητα, μειωμένη τιμή και απολαύστε μια περιήγηση 
στο στολίδι του Αιγαίου που δεν μοιάζει με καμία.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 6 ΗΜΕΡΕΣ - ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε την Σαντορίνη όπως την γνωρίζουν οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα στο νησί, ελάτε μαζί μας σε αυτό 
το πρόγραμμα. Από την ώρα που θα φτάσετε στο αεροδρόμιο θα σας περιμένουμε για να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την γνωριμία. 
Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι η κράτησή σας και να περάσετε τέλεια!

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 15.30 για να πάρουμε την πτήση της AEGEAN στις 16.50. Άφιξη στο αεροδρόμιο 
της Σαντορίνης, όπου θα μας περιμένει το ένα πολυτελές mini van για να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με το νησί και να πάρουμε 
κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε στους δύσκολους δρόμους του νησιού πού είναι το ξενοδοχείο σας 
γιατί θα σας πάμε εμείς. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι στη διάθεσή σας..

2η ημέρα: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΠΕΡΙΣΣΑ - ΜΑΥΡΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε στις 09.30 για μια μεγάλη βόλτα στο νησί. Θα επισκεφτούμε τον 
Προφήτη Ηλία και τον Πύργο που αποτελεί μεσαιωνικό στολίδι και δεσπόζει πάνω σε ένα λόφο που εποπτεύει τη Σαντορίνη από 
τη μια άκρη ως την άλλη, από το Ακρωτήρι ως την Οία. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Ακρωτήρι, ένα χωριό με σπουδαία 
αρχαιολογικά ευρήματα. Επόμενη στάση η κοσμοπολίτικη Περίσσα, γνωστή για τις απέραντες μαύρες αμμουδιές της. Ελεύθερος 
χρόνος για μπάνιο και φαγητό. Το απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ελεύθερη μέρα για μπάνιο και το μεσημέρι εφόσον επιθυμείτε  (προαιρετικά) ελάτε μαζί μας στην 
παραδοσιακή ταβέρνα ο ΓΕΡΟ ΜΑΝΩΛΗΣ. Το απόγευμα, αναχωρηση 17.30 για την φημισμένη Οία. Θα απολαύσουμε τις βόλτες 
μας στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια και καλντερίμια. Το ηλιοβασίλεμα θα μας μείνει αξέχαστο από το έντονο κόκκινο-πορτοκαλί 
χρώμα του ουρανού. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 09.30 για την προαιρετική κρουαζιέρα με χρέωση (25€ ανά άτομο) στην Παλιά και 
Νέα Καμένη , καθώς και στην Θηρασία, για μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα φτάσουμε στο ηφαίστειο με εκδρομικά καΐκια και θα 
δούμε τον κρατήρα του ηφαιστείου, από όπου βγαίνουν θειάφι και ζεστός αέρας. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην 
συνέχεια, βόλτα στα Φηρά (21.00-00.00). 

5η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
H ημέρα αυτή είναι στη διάθεσή σας. Ο συνοδός της εκδρομής είναι εκεί για να σας προτείνει επισκέψεις, να σας καθοδηγήσει και 
να σας εξυπηρετήσει σε ότι χρειαστείτε. Αξιοποιήστε αυτή την ημέρα με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε.

6η ημέρα:  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Την τελευταία μας μέρα στο νησί, θα πάρουμε πρωινό στο ξενοδοχείο και επειδή η πτήση μας είναι το απόγευμα έχουμε χρόνο 
στη διάθεσή μας. Η Σαντορίνη φημίζεται παγκοσμίως για τα περίφημα κρασιά της. Αν επιθυμείτε προλαβαίνουμε μια επίσκεψη στο 
διάσημο οινοποιειο ΑΡΓΥΡΟΣ για μια πραγματική περιήγηση σε ένα εκλεκτό στο ειδος του οινοποιείο  Στην συνέχεια αναχώρηση  
για το αεροδρόμιο για την πτήση  επιστροφής.

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

21,28 /7 & 4,11,18,25 /8 & 1,8,15,22 /9

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο Παιδί 2ο Παιδί

ALEXANDER’S GREAT VIEW / Φηρά κέντρο Πρωινό 385 175 -

 STAR 3* plus / Μεγαλοχώρι Πρωινό 399 175 269

DAEDALUS 5* / Φηρά - κεντρική οδός Πρωινό 559 175 395

KALESTESIA SUITES / Ακρωτήρι - θέα καλντέρα Πρωινό 599 175 239

ΠΤΗΣΕΙΣ : ΘΕΣ - ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ AEGEAN 16.50 - 18.00,  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ VOLOTEA 19.25 - 20.35 
  φόροι αεροδρομίων +35ε ανά άτομο  

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

5

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: 1. αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις. 2. Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 
χειραποσκευή διαστάσεων 55χ40χ23 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα. 3. Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε) 4. 
Μεταφορές περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές mini van, 5. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών 

(οι 5 ημέρες αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις) 6. αντίστοιχη διατροφή 7.Αρχηγό συνοδό του γραφείου μας  8. Ταξιδιωτική ασφάλιση.



ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
4ΗΜΕΡΕΣ

2,9 /7
10, 17, 24 /9

16, 23, 30 /7
6, 13, 20, 27 /8

3/9

   ΚΑΘΕ 
ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο Παιδί 2ο 

Παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο 1ο Παιδί 2ο 

Παιδί Παρατηρήσεις

 HOTEL ΚΑLMA / Μεσαριά - 185 75 149 189 95 155 -

 HOTEL THIRASIA / Φηρά - 189 75 - 199 95 - -

ALEXANDER’S GREAT VIEW 
Φηρά κέντρο

- 199 75 - 210 95 - -

SUNNY DAYS / Φηροστεφάνι - 199 75 
0-6 ετών

- 209 95 
0-6 ετών

- -

 PRIVEE SUITES* / Περίσσα Πρωινό 210 75 175 229 95 185 -

STAR 3* plus / Μεγαλοχώρι Πρωινό 210 75 175 279 95 185 -

ANESSIS / Φηρά - 225 75 
0-6 ετών

- 249 95 
0-6 ετών

- -

AMBIENCE SUITES 
1η λειτουργία Ιούνιος 2018

Φηροστεφάνι
Πρωινό

255 75 
0-6 ετών

- 285 95 
0-6 ετών

- deluxe suite

275 75 
0-6 ετών

- 310 95 
0-6 ετών

- superior suite

DIVELIA 3* plus
Περίσσα - 100μ από την παραλία

Πρωινό 259 75 195 279 95 210 Διαθέτει οικογενειακά 
διαμερίσματα

IRA HOTEL 
Φηροστεφάνι

Πρωινό
265 75 - 275 95 - standard cave room

325 75 - 340 95 -
caldera view 

standard room

 ALESAHNE 4*
Καμάρι μπροστά στην παραλία 

Πρωινό 279 75 - 299 95 - -

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα  

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Πρωινό

299 75 199 369 95 229
premium  suite 
caldera view

319 75 229 399 95 299
de lux suite 

private jacuzzi 
caldera view

  VENUS AFRODITE 4*
Καμάρι μπροστά στην παραλία

Πρωινό 299 75 265 359 95 295 Διαθέτει οικογενειακές 
μεζονέτες

SPLENDOUR RESORT 5*
Φηροστεφάνι

Πρωινό

309 75 
0-6 ετών

- 339 95 
0-6 ετών

-
standard room 

sea view

339 75 
0-6 ετών

189 375 95 
0-6 ετών

199
superior room 

sea view

375 75 
0-6 ετών

209 429 95 
0-6 ετών

239
junior suite 

with private pool
sea view

985 
Συνολική τιμή 

2 ενήλικες & 2 παιδιά

1100
Συνολική τιμή 

2 ενήλικες & 2 παιδιά

family suite  
sea view

 DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός

Πρωινό 335 75 - 365 95 - -

GIZIS EXCLUSIVE
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα

Πρωινό
349 75 - 390 95 -

standard room 
caldera view

395 75 - 429 95 -
junior suite private 

jacuzzi

EXCLUSIVE PLAN SUITES 
Φηροστεφάνι θέα καλντέρα

Πρωινό 379 75 - 419 - -
suite with 

private jacuzzi

ANDROMEDA VILLAS & SPA 4* 
Ημεροβίγλι 

Πρωινό 389 75 399 429 95 399
superior double 

caldera view

SENSES BOUTIQUE  
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα

Πρωινό 395 75 - 419 95 - -

 DELFINI VILLAS / Οία 
adults only 

Πρωινό
419 - - 459 - - classic room

449 - - 489 - - executive room

NEPTUNE PRIVATE SUITES & SPA 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα

Πρωινό 599 75 - 619 - -
suite with private 

pool

POTNIA THERON LUXURY SPA 
SUITES / Ακρωτήρι θέα καλντέρα 

Πρωινό 599 75 399 629 95 399
suite with private 

pool

ΠΤΗΣΕΙΣ : ΘΕΣ-ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ AEGEAN 17.15 - 18.25,  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ VOLOTEA 19.25 - 20.35     
φόροι αεροδρομίων +35ε ανά άτομο 

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 2,9 /7 & 10,17,24 /9
16, 23, 30 /7

6, 13, 20, 27 /8
& 3/9

Α Suzuki Alto 1.O 95 145
Β Suzuki Celerior 109 159
C Renault Clio 129 175

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
5ΗΜΕΡΕΣ

4,7,11 /7
8,12,15,19,22,26,29 /9

14,18,21,25,28 /7
1,4,8,11,15,18,22,25,29 /8

1,5 /9

  ΚΑΘΕ 
ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 

& ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ 
ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο Παιδί 2ο 

Παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο 1ο Παιδί 2ο Παιδί Παρατηρήσεις

 HOTEL ΚΑLMA / Μεσαριά - 209 75 159 229 95 165 -

 PRIVEE SUITES* / Περίσσα Πρωινό 215 75 - 235 95 - -

 HOTEL THIRASIA / Φηρά - 229 75 - 239 95 - -

SUNNY DAYS / Φηροστεφάνι - 235 75 
0-6 ετών

- 245 95 
0-6 ετών

- -

ALEXANDER’S GREAT VIEW 
Φηρά κέντρο

- 239 75 195 259 95 210 -

STAR 3* plus / Μεγαλοχώρι Πρωινό 239 75 195 289 95 210 -

ANESSIS / Φηρά - 275 75 
0-6 ετών

- 299 95 
0-6 ετών

- -

DIVELIA 3* plus
Περίσσα - 100μ από την παραλία

Πρωινό 289 75 250 299 95 265 Διαθέτει οικογενειακά 
διαμερίσματα

AMBIENCE SUITES 
1η λειτουργία Ιούνιος 2018

Φηροστεφάνι
Πρωινό

289 75 
0-6 ετών

- 349 95 
0-6 ετών

- deluxe suite

325 75 
0-6 ετών

- 379 95 
0-6 ετών

- superior suite

IRA HOTEL 
Φηροστεφάνι

Πρωινό
309 75 - 319 95 - standard cave room

399 75 - 419 95 -
caldera view 

standard room

 ALESAHNE 4*
Καμάρι μπροστά στην παραλία 

Πρωινό 319 75 - 349 95 - -

  VENUS AFRODITE 4*
Καμάρι μπροστά στην παραλία

Πρωινό 319 75 285 419 95 299
Διαθέτει 

οικογενειακές 
μεζονέτες

SPLENDOUR RESORT 5*
Φηροστεφάνι

Πρωινό

359 75 
0-6 ετών

- 439 95 
0-6 ετών

-
standard room 

sea view

395 75 
0-6 ετών

- 459 95 
0-6 ετών

209
superior room 

sea view

449 75 
0-6 ετών

- 525 95 
0-6 ετών

229
junior suite 

with private pool
sea view

1145
Συνολική τιμή 

2 ενήλικες & 2 παιδιά

1250
Συνολική τιμή 

2 ενήλικες & 2 παιδιά

family suite  
sea view

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα  

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Πρωινό

359 75 229 419 95 279
premium  suite 
caldera view

419 75 299 479 95 329
de lux suite 

private jacuzzi 
caldera view

 DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός

Πρωινό 385 75 - 410 95 - -

GIZIS EXCLUSIVE
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα

Πρωινό
425 75 - 470 95 -

standard room 
caldera view

465 75 - 499 95 -
junior suite private 

jacuzzi

SENSES BOUTIQUE  
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα

Πρωινό 459 75 - 499 95 - -

ANDROMEDA VILLAS & SPA 4* 
Ημεροβίγλι 

Πρωινό 479 75 449 499 95 449
superior double 

caldera view

EXCLUSIVE PLAN SUITES 
Φηροστεφάνι θέα καλντέρα

Πρωινό 499 75 - 549 - -
suite with 

private jacuzzi

 DELFINI VILLAS / Οία 
adults only 

Πρωινό

509 - - 559 - - classic room

549 - - 619 - - executive room

NEPTUNE PRIVATE SUITES & SPA 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα

Πρωινό 729 75 - 759 - -
suite with private 

pool

POTNIA THERON LUXURY SPA 
SUITES / Ακρωτήρι θέα καλντέρα 

Πρωινό 739 75 499 769 95 499
suite with private 

pool

ΠΤΗΣΕΙΣ :  
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ : ΘΕΣ-ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ AEGEAN 16.50-18.00,  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ VOLOTEA 19.25-20.35 

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ : ΘΕΣ-ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ VOLOTEA 21.10-22.20,  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ VOLOTEA 19.25-20.35   
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ : ΘΕΣ-ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ AEGEAN 21.40-22.45,  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ VOLOTEA 19.25-20.35

φόροι αεροδρομίων +35ε ανά άτομο 

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 1,4,7,8 /7
8,9,12,15,19,22,26,29 /9

11,14,15,18,21,22,25,28,29 /7
1,4,5,8,11,12,15,18,19,22,25,26,29 /8

Α Suzuki Alto 1.O 125 199
Β Suzuki Celerior 135 209
C Renault Clio 145 219

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΤΡΙΤΗ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
6ΗΜΕΡΕΣ

2,9 /7
10, 17, 24 /9

16, 23, 30 /7
6, 13, 20, 27 /8

3/9

   ΚΑΘΕ 
ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο Παιδί 2ο 

Παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο 1ο Παιδί 2ο 

Παιδί Παρατηρήσεις

 HOTEL ΚΑLMA / Μεσαριά - 245 75 165 249 95 175 -

 HOTEL THIRASIA / Φηρά - 249 75 - 259 95 - -

ALEXANDER’S GREAT VIEW 
Φηρά κέντρο

- 249 75 - 260 95 - -

SUNNY DAYS / Φηροστεφάνι - 259 75 
0-6 ετών

- 275 95 
0-6 ετών

- -

 PRIVEE SUITES* / Περίσσα Πρωινό 269 75 210 279 95 229 -

STAR 3* plus / Μεγαλοχώρι Πρωινό 269 75 210 309 95 229 -

DIVELIA 3* plus
Περίσσα - 100μ από την παραλία

Πρωινό 339 75 295 359 95 319 Διαθέτει οικογενειακά 
διαμερίσματα

ANESSIS / Φηρά - 339 75 
0-6 ετών

- 359 95 
0-6 ετών

- -

 ALESAHNE 4*
Καμάρι μπροστά στην παραλία 

Πρωινό 359 75 - 399 95 - -

AMBIENCE SUITES 
1η λειτουργία Ιούνιος 2018

Φηροστεφάνι
Πρωινό

339 75 
0-6 ετών

- 415 95 
0-6 ετών

- deluxe suite

375 75 
0-6 ετών

- 449 95 
0-6 ετών

- superior suite

IRA HOTEL 
Φηροστεφάνι

Πρωινό
359 75 - 369 95 - standard cave room

479 75 - 489 95 -
caldera view 

standard room

  VENUS AFRODITE 4*
Καμάρι μπροστά στην παραλία

Πρωινό 389 75 359 499 95 429 Διαθέτει οικογενειακές 
μεζονέτες

SPLENDOUR RESORT 5*
Φηροστεφάνι

Πρωινό

419 75 
0-6 ετών

- 479 95 
0-6 ετών

-
standard room 

sea view

459 75 
0-6 ετών

- 529 95 
0-6 ετών

209
superior room 

sea view

529 75 
0-6 ετών

- 619 95 
0-6 ετών

229
junior suite 

with private pool
sea view

1325
Συνολική τιμή 

2 ενήλικες & 2 παιδιά

1370
Συνολική τιμή 

2 ενήλικες & 2 παιδιά

family suite  
sea view

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα  

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Πρωινό

429 75 269 499 95 299
premium  suite 
caldera view

489 75 339 559 95 369
de lux suite 

private jacuzzi 
caldera view

 DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός

Πρωινό 440 75 - 465 95 - -

GIZIS EXCLUSIVE
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα

Πρωινό
495 75 - 550 95 -

standard room 
caldera view

565 75 - 595 95 -
junior suite private 

jacuzzi
SENSES BOUTIQUE  
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα

Πρωινό 529 75 - 549 95 - -

ANDROMEDA VILLAS & SPA 4* 
Ημεροβίγλι 

Πρωινό 539 75 499 559 95 519
superior double 

caldera view
EXCLUSIVE PLAN SUITES 

Φηροστεφάνι θέα καλντέρα
Πρωινό 559 - - 599 - -

suite with 
private jacuzzi

 DELFINI VILLAS / Οία 
adults only 

Πρωινό
589 - - 659 - - classic room

659 - - 719 - - executive room

NEPTUNE PRIVATE SUITES & SPA 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα

Πρωινό 859 130 - 899 130 -
suite with private 

pool

POTNIA THERON LUXURY SPA 
SUITES / Ακρωτήρι θέα καλντέρα 

Πρωινό 869 130 599 899 130 599
suite with private 

pool

ΠΤΗΣΕΙΣ :  
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ : ΘΕΣ-ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ AEGEAN 16.50-18.00,  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ AEGEAN 23.25-00.35   
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ : ΘΕΣ-ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ AEGEAN 17.15-18.25,  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ AEGEAN 18.30-19.40  

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ : ΘΕΣ-ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ AEGEAN 21.40-22.50,  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ VOLOTEA 19.25-20.35 
φόροι αεροδρομίων +35ε ανά άτομο 

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 2,7,9 /7
10,15,17,22,24,29 /9

11,14,16,18,21,23,25,28,30 /7 
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 /8

& 1,3,5,8 /9

Α Suzuki Alto 1.O 195 245
Β Suzuki Celerior 199 265
C Renault Clio 209 275

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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Αποτελεί το διαμάντι των Κυκλάδων, ένα νησί ιδανικό για κάθε είδους διακοπών. Υπέροχες παραλίες, καταπράσινο περιβάλλον, 
γραφικά χωριά, beach bar, νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό, Παριανό κρασί και αρκετά αξιοθέατα. Το ελληνικό καλοκαίρι στα καλύτερά 
του! Τα τελευταία χρόνια η Πάρος ήρθε πιο κοντά στη Β.Ελλάδα με απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις και δωμάτια στη γραφική Νάουσα, στις 
πανέμορφες παραλίες, αλλά και στην πρωτεύουσα

και λιμάνι του νησιού, την Παροικιά σε αρκετά χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά ... εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Fly & Drive 6,7 & 8 
ημέρεςΠΑΡΟΣ  Το διαμάντι των Κυκλάδων

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στην Πάρο γιατί προσφέρουμε...

- Προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN σε χαμηλές τιμές
- Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο και 1 βαλίτσα έως 23 κιλά ανά 2 άτομα
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
- Διαμονή στην περιζήτητη περιοχή της Νάουσας, στην Παροικιά και στις ξακουστές παραλίες της Αλυκής, Λογαρά και της Χρυσης 
ακτής
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Πάρου
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ 3/7 - 12/7 & 28/8 - 18/9 17/7 - 23/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 1ο παιδί 2ο 

παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 1ο παιδί 2ο 

παιδί

GLAROS / Νάουσα - 315 299 175 - 349 339 189 -

ARKAS INN / Παραλία Λογαράς

- 315 
standard

299 185 
0-6 ετών

215 405 
standard

385 189 
0-6 ετών

249

Πρωινό 339 
studio

329 185 
0-6 ετών

215 449 
studio

439 189 
0-6 ετών

249

SILVER ROCKS 2* / Νέα Χρυσή Ακτή - 319 305 185 
0-6 ετών

205 415 405 189 
0-6 ετών

259

CAPTAIN ROCKS 3*  / Νέα Χρυσή Ακτή - 329 315 185 
0-6 ετών

215 425 415 189 
0-6 ετών

265

APHRODITE / Αλυκή -

335
Επιβάρυνση 
για superior 

δωμάτιο 
20ε / άτομο 
/ διαν/υση

309 185 
0-6 ετών

215

449
Επιβάρυνση 
για superior 

δωμάτιο 
20ε / άτομο 
/ διαν/υση

429 189 
0-6 ετών

269

MANTO / Νάουσα Πρωινό 335 309 175 
0-6 ετών

- 459 449 189 
0-6 ετών

-

NARGES 4* / Παραλία Αλυκής Πρωινό 345 329 185 
0-6 ετών

205 465 455 189 
0-6 ετών

265

GALATIS / Αλυκή - 369 349 185 
0-6 ετών

215 415 399 189 
0-6 ετών

249

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 03/07-12/7 &28/8-18/9 17/7 - 23/8

Α 1000cc 199 259

Β 1200cc 229 309

C 4x4 JIMNY 275 359

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑΡΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ 20/7 - 24/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε 
τρίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

GLAROS / Νάουσα - 385 369 189 -

ARKAS INN / Παραλία Λογαράς

- 395 
standard

389 189 
0-6 ετών

259

Πρωινό 449 
studio

429 189 
0-6 ετών

259

GALATIS / Αλυκή - 429 399 185 
0-6 ετών

265

SILVER ROCKS 2* / Νέα Χρυσή Ακτή - 449 429 189 
0-6 ετών

259

CAPTAIN ROCKS 3*  / Νέα Χρυσή Ακτή - 469 449 189 
0-6 ετών

265

APHRODITE / Αλυκή -

499
Επιβάρυνση για 

superior δωμάτιο 
20ε / άτομο / 

διαν/υση

485 189 
0-6 ετών

279

MANTO / Νάουσα Πρωινό 505 489 169 
0-10 ετών

-

NARGES 4* / Παραλία Αλυκής Πρωινό 515 489 189 
0-6 ετών

279

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 20/7 - 24/8

Α 1000cc 295

Β 1200cc 359

C 4x4 JIMNY 395
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΣ 8ΗΜΕΡΕΣ
01/7 - 12/7 & 28/8 - 18/9  

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΚΥΡΙΑΚΗ & 31/8

15/7 - 23/8  
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 1ο παιδί 2ο 

παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 1ο παιδί 2ο 

παιδί

GLAROS / Νάουσα - 349 345 185 - 405 385 189 -

ARKAS INN / Παραλία Λογαράς

- 355 
standard

335 185 
0-6 ετών

255 469 
standard

455 189 
0-6 ετών

229

Πρωινό 385 
studio

345 185 
0-6 ετών

255 499 
studio

479 189 
0-6 ετών

229

GALATIS / Αλυκή - 365 359 185 
0-6 ετών

265 485 479 199 
0-6 ετών

269

SILVER ROCKS 2* / Νέα Χρυσή Ακτή - 379 365 185 
0-6 ετών

259 469 449 199 
0-6 ετών

279

CAPTAIN ROCKS 3*  / Νέα Χρυσή Ακτή - 385 369 185 
0-6 ετών

269 479 455 199 
0-6 ετών

299

APHRODITE / Αλυκή -

395
Επιβάρυνση 
για superior 

δωμάτιο 
20ε / άτομο 
/ διαν/υση

369 185 
0-6 ετών

275

549
Επιβάρυνση 
για superior 

δωμάτιο 
20ε / άτομο 
/ διαν/υση

529 199 
0-6 ετών

289

MANTO / Νάουσα Πρωινό 409 395 185 
0-10 ετών

- 555 529 199 
0-6 ετών

629

NARGES 4* / Παραλία Αλυκής Πρωινό 415 389 185 
0-6 ετών

275 565 549 199 
0-6 ετών

289

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 01/7-12/7 & 28/8 - 18/9 15/7 - 23/8

Α 1000cc 259 345

Β 1200cc 309 415

C 4x4 JIMNY 395 495

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο. Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ 20/7 - 24/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 1ο παιδί

GLAROS / Πάρος 
ΕLEFTHERIA / Αντίπαρος

- 389 369 199

SILVER ROCKS 2* / Πάρος 
ΕLEFTHERIA / Αντίπαρος

- 409 389 179 
0-6 ετών

GALATIS / Πάρος 
ΕLEFTHERIA / Αντίπαρος

Περιλαμβάνεται Πρωινό στη 
διαμονή σας στην Πάρο 425 409 179 

0-6 ετών

NARGES 4* / Πάρος 
ΕLEFTHERIA / Αντίπαρος

Περιλαμβάνεται Πρωινό στη 
διαμονή σας στην Πάρο 465 449 199

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 20/7 - 24/8

Α 1000cc 295

Β 1200cc 359

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο. Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 8ΗΜΕΡΕΣ

1/7-12/7 & 28/8 - 18/9 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ & 
31/8

15/7-23/8  
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, 

ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 1ο παιδί Τιμή σε 

δίκλινο
Τιμή σε 
τρίκλινο 1ο παιδί

GLAROS / Πάρος 
ΕLEFTHERIA / Αντίπαρος

- 369 349 185 415 405 199

SILVER ROCKS 2* / Πάρος 
ΕLEFTHERIA / Αντίπαρος

- 375 359 185 
0-6 ετών

459 435 189 
0-6 ετών

GALATIS / Πάρος 
ΕLEFTHERIA / Αντίπαρος

Περιλαμβάνεται 
Πρωινό στη διαμονή 

σας στην Πάρο
379 365 185 

0-6 ετών
469 449 189 

0-6 ετών

NARGES 4* / Πάρος 
ΕLEFTHERIA / Αντίπαρος

Περιλαμβάνεται 
Πρωινό στη διαμονή 

σας στην Πάρο
389 375 185 509 485 199

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 1/7 - 12/7 & 28/8 - 18/9 15/7 - 23/8

Α 1000cc 159 235

Β 1200cc 189 265

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο. Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

Ένα αποκλειστικό πρόγραμμα για να απολαύσετε τα 2 πανέμορφα νησιά των 
Κυκλάδων.

Με απευθείας πτήση προσγειώνεστε στην Πάρο, όπου θα απολαύσετε το 
διαμάντι των Κυκλάδων και στη συνέχεια με καραβάκι από το λιμάνι της 
Πούντας θα βρεθείτε στην Αντίπαρο σε μόλις 6 – 7λεπτά. Η Αντίπαρος είναι 
ένα λευκό σύνολο με πινελιές μπλε και πράσινου στο καταγάλανο Αιγαίο και 
έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό τα τελευταία χρόνια. Το μικροσκοπικό 
νησί-δορυφόρος της Πάρου συνοψίζει σε μια κουκίδα του χάρτη τις πιο 
γοητευτικές πτυχές του ελληνικού καλοκαιριού. Βουτιές σε γαλάζια νερά, 
γεύσεις με άρωμα παράδοσης, βόλτες σε ένα αρχετυπικά κυκλαδίτικο σοκάκι 
γεμάτο σοφιστικέ στέκια-μινιατούρες. Η μικροσκοπική Χώρα της –προέκταση 
του λιμανιού– συγκεντρώνει τα σημαντικότερα all day στέκια του νησιού, 
μαγαζάκια με παραδοσιακά προϊόντα και αναμνηστικά και εστιατόρια. Όλο και 
περισσότεροι κοσμικοί τιμούν την Αντίπαρο και πολύ πιθανό να συναντήσετε 
κάποιον το βράδυ στη βόλτα σας.. Ο Άγιος Γεώργιος, ο δεύτερος οικισμός του 
νησιού, στην ομώνυμη παραλία, με συγκροτήματα διαμερισμάτων και ταβέρνες 
προσφέρεται ως βάση για πιο ήσυχες διακοπές.

Τα παραδοσιακά φαγητά, τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, οι φανταστικές 
παραλίες και η φιλοξενία των κατοίκων είναι στοιχεία που συνθέτουν την 
ομορφιά του νησιού της Αντιπάρου και θα σας χαρίσουν μοναδικές διακοπές.

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν : 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines.
2, Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο και 1 βαλίτσα έως 23 κιλά ανά 2 άτομα
3. Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών (οι 5 ημέρες αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις)
5. Αντίστοιχη διατροφή
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση
 
Πήσεις ΑΕGEAN AIRLINES 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΟΣ 06.20 - 07.30 & ΠΑΡΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 07.55 - 09.00

Fly & Drive 7 & 8 
ημέρεςΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ



Fly & Drive 5,6 & 8 
ημέρεςΧΑΝΙΑ

Ομορφη πόλη τα Χανιά.  
Τα Χανιά έχουν ομορφιά φυσική και 
προνομιούχα, καλοπροστατευμένη”

Αποτελούν για πολλούς την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, ένας χαρακτηρισμός που δεν έχει αποδοθεί καθόλου τυχαία. Εξαιρετικά 
δείγματα αρχιτεκτονικής των προηγούμενων αιώνων η πρωτεύουσα του Νομού Χανίων
συνδυάζει πολλές όμορφες παραλίες, μικρές εύφορες πεδιάδες, ψηλά βουνά και βαθιά φαράγγια, όπως το φαράγγι της Σαμαριάς. 
Το βενετσιάνικο λιμάνι με το φάρο και η παλιά πόλη στο κέντρο δημιουργούν ένα υπέροχο τοπίο που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες 
κάθε χρόνο.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις και διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε 
ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες παραλίες σε αρκετά χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει 
η φετινή χρονιά ... εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :
1. αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean / Ryanair.
2. Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο και 1 βαλίτσα ανά 2 άτομα
3. Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών (οι 5 ημέρες αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις)
5. αντίστοιχη διατροφή 6. Ταξιδιωτική ασφάλιση

- Στις πτήσεις της RYANAIR περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 40x20x25 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 
άτομα.
- Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 55χ40χ23 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 
άτομα

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στα Χανιά γιατί προσφέρουμε...

- Προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN και RYANAIR σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία
- Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες 
παραλίες
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο των Χανίων
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

Μπάλος

Χανιά

Ελαφονήσι



ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGAN AIRLINES / RYANAIR

5 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ - AEGEAN  ΘΕΣ - ΧΑΝΙΑ 07.10 - 08.15 ΧΑΝΙΑ – ΘΕΣ 15.05 - 16.15

6 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ   
AEGEAN / RYANAIR

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 07.10 - 08.15 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.50 - 23.10

6 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ AEGEAN / 
RYANAIR

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 13.25 - 14.30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.50 - 23.10

6 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ - RYANAIR ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 20.05 - 21.15 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15.15 - 16.35

8 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ - AEGEAN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 07.10 - 08.15 XANIA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  08.50 - 10.00

8 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - RYANAIR   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 13.40 - 14.50 XANIA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  15.15 - 16.35

8 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ - AEGEAN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 13.25 - 14.30 XANIA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  15.05 - 16.15

8 ΗΜΕΡΕΣ - ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ - RYANAIR ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 20.05 - 21.15 XANIA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  21.50 - 23.10

 
+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Στις πτήσεις της RYANAIR περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 40x20x25 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα.
Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 55χ40χ23 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

ΧΑΝΙΑ 5ΗΜΕΡΕΣ
7,14 /7, 25/8

1,8,15 /9
21,28 /7
4,11,18 /8

ΚΑΘΕ 
ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

2ο 
Παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

2ο 
Παιδί Παρατηρήσεις

INEA STUDIOS 
Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό 

Αγ.Απόστολοι, 100μ από την θάλασσα και 
μόλις 4χλμ τα Χανιά 

- 245 130 195 275 145 220
FAMILY 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
2ΧΩΡΟ

LEDRA MALEME 3*
Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Μάλεμε, 

150μ από την θάλασσα
Πρωινό 265 130 - 295 145 - -

HALEPA HOTEL 3* plus
Χανιά - κέντρο 

Πρωινό 345 130 - 365 145 - -

ADELAIS HOTEL 3*  
Ταυρωνίτης, μπροστά στην παραλία

All Inclusive 345 130 245 375 145 270 FAMILY ΜΕΖΟΝΕΤΑ

CRETA PALM 4*
Κάτω Σταλός 7km από Χανιά  

και 50m από παραλία
Ημιδιατροφή 349 130 275 379 145 295 Special offer

CIVITEL AKALI 4*
Χανιά - κέντρο

Πρωινό 375 130 - 395 145 - -

IOLIDA BEACH 4* plus
Στην κοσμοπολίτικη Αγία Μαρίνα 9km από τα 

Χανιά μπροστά στην παραλία
Ημιδιατροφή 465 130 295 495 145 295

FAMILY 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

2ΧΩΡΟ

ASTERION BEACH SUITES & SPA 5*
Γεράνι 15km από Χανιά, Πλατανιάς 

 μπροστά στην παραλία
Ημιδιατροφή 475 130 310 510 145 315

FAMILY 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

2ΧΩΡΟ

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 1/7 - 14/9

Α Suzuki Alto 1.O 140

Β Suzuki Celerior 155

C Diesel 1.4 205
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΑΝΙΑ 6ΗΜΕΡΕΣ
7,11,12,14,18,19 /7

22,23,25,29,30 /8
1,5,6,8,12,13 /9

21,25,26,28/7
1,2,4,8,9,11,15,16,18 /8

ΚΑΘΕ 
ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

2ο 
Παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

2ο 
Παιδί Παρατηρήσεις

INEA STUDIOS 
Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό 

Αγ.Απόστολοι, 100μ από την θάλασσα και 
μόλις 4χλμ τα Χανιά 

- 269 130 215 295 145 229
FAMILY 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
2ΧΩΡΟ

LEDRA MALEME 3*
Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Μάλεμε, 

150μ από την θάλασσα
Πρωινό 299 130 - 335 145 - -

HALEPA HOTEL 3* plus
Χανιά - κέντρο 

Πρωινό 375 130 - 395 145 - -

ADELAIS HOTEL 3*  
Ταυρωνίτης, μπροστά στην παραλία

All Inclusive 385 130 260 425 145 285 FAMILY ΜΕΖΟΝΕΤΑ

CRETA PALM 4*
Κάτω Σταλός 7km από Χανιά  

και 50m από παραλία
Ημιδιατροφή 389 130 285 425 145 310 Special offer

CIVITEL AKALI 4*
Χανιά - κέντρο

Πρωινό 419 130 - 429 145 - -

IOLIDA BEACH 4* plus
Στην κοσμοπολίτικη Αγία Μαρίνα 9km από τα 

Χανιά μπροστά στην παραλία
Ημιδιατροφή 535 130 335 549 145 335

FAMILY 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

2ΧΩΡΟ

ASTERION BEACH SUITES & SPA 5*
Γεράνι 15km από Χανιά, Πλατανιάς 

 μπροστά στην παραλία
Ημιδιατροφή 545 130 345 579 145 345

FAMILY 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

2ΧΩΡΟ

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 1/7 - 14/9

Α Suzuki Alto 1.O 160

Β Suzuki Celerior 175

C Diesel 1.4 245
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΑΝΙΑ 8ΗΜΕΡΕΣ

2,3,4,5,9,10,11,12,16 /7
17,18,19 /7

20,21,22,23,27,28,29 /8
3,4,5,6,10,11,12,13 /9

23,24,25,26,30,31 /7
1,2,6,7,8,9,13,14,15,16

ΚΑΘΕ 
ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

2ο 
Παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
Παιδί

2ο 
Παιδί Παρατηρήσεις

INEA STUDIOS 
Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό 

Αγ.Απόστολοι, 100μ από την θάλασσα και 
μόλις 4χλμ τα Χανιά 

- 319 130 239 345 145 250
FAMILY 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
2ΧΩΡΟ

LEDRA MALEME 3*
Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό 

Μάλεμε, 150μ από την θάλασσα
Πρωινό 349 130 - 395 145 - -

HALEPA HOTEL 3* plus
Χανιά - κέντρο 

Πρωινό 465 130 - 485 145 - -

ADELAIS HOTEL 3*  
Ταυρωνίτης, μπροστά στην παραλία

All 
Inclusive

495 130 379 529 145 379 FAMILY ΜΕΖΟΝΕΤΑ

CRETA PALM 4*
Κάτω Σταλός 7km από Χανιά  

και 50m από παραλία
Ημιδιατροφή 499 130 385 535 145 385 Special offer

CIVITEL AKALI 4*
Χανιά - κέντρο

Πρωινό 499 130 - 519 145 - -

IOLIDA BEACH 4* plus
Στην κοσμοπολίτικη Αγία Μαρίνα 9km από 

τα Χανιά μπροστά στην παραλία
Ημιδιατροφή 665 130 395 695 145 395

FAMILY 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

2ΧΩΡΟ
ASTERION BEACH SUITES  

& SPA 5*
Γεράνι 15km από Χανιά, Πλατανιάς 

 μπροστά στην παραλία

Ημιδιατροφή 675 130 410 710 145 410
FAMILY 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
2ΧΩΡΟ

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 1/7 - 14/9

Α Suzuki Alto 1.O 229

Β Suzuki Celerior 259

C Diesel 1.4 339
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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Πως μπορώ να μετακινούμαι στο νησί;
Για τις μεταφορές σας στο νησί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοπική συγκοινωνία ή να νοικιάσετε αυτοκίνητο, μηχανάκι ή At-
v(γουρούνα).

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :
1. αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean / Volotea Airlines.
2. Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο και 1 βαλίτσα έως 20 κιλά ανά 2 άτομα
3. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών (οι 5 ημέρες αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις)
4. αντίστοιχη διατροφή
5. Ταξιδιωτική ασφάλιση

Επιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στη Μύκονο, γιατί προσφέρουμε...

- Προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN & VOLOTEA σε χαμηλές τιμές
- Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο και 1 βαλίτσα έως 23 κιλά ανά 2 άτομα
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία με θέα την Καλντέρα
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
- Τη δική μας φροντίδα καθώς και του τοπικού μας γραφείου για οτιδήποτε προκύψει ή χρειαστείτε..

Είναι το νησί της διασκέδασης, της κοσμοπολίτικης ζωής και ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, αλλά και 
παγκοσμίως. Το νησί των celebrities, των fashionistas, αλλά και ένα από τα νησιά που πρωταγωνιστούν στο Instagram παγκοσμίως. Η 
ξεχωριστή αρχιτεκτονική των σπιτιών σε συνδυασμό με την πανέμορφη τοποθεσία του νησιού γοητεύει τους επισκέπτες της. Παρόλη 
την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη του νησιού, η Μύκονος έχει καταφέρει να διατηρήσει παραδοσιακά στοιχεία της Κυκλαδίτικης 
φυσιογνωμίας. Η διαμόρφωση των σπιτιών και τα λιθόστρωτα σοκάκια χαρίζουν νησιώτικο άρωμα. Οι κυκλαδίτικοι ανεμόμυλοι, οι 
κόκκινοι τρούλοι και τα αμέτρητα καμπαναριά των εκκλησιών συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, που τη συμπληρώνει το λιμάνι του 
νησιού. Στη διάρκεια της μέρας, μπορείτε να απολαύσετε πιο προσωπικές στιγμές στις πιο απομονωμένες παραλίες της βόρειας 
πλευράς του νησιού. Στις παραλίες της νότιας πλευράς, ωστόσο τα πάρτι δεν έχουν σταματημό. Μπορείτε επίσης να κάνετε σκι, 
τζετ σκι, σέρφινγκ ή απλώς να φυλάξετε τις δυνάμεις σας για το βράδυ που ακολουθεί για ένα ποτό ή κοκτέιλ στη χώρα. Η Μύκονος 
αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις διακοπές σας.

Tι μπορώ να κάνω στη Μύκονο;
Βόλτα στην περίφημη Χώρα & στα Ματογιάννια, Μπάνιο στις φανταστικές παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, Ηλιοβασίλεμα στους 
Μύλους, Καφέ ή κοκτέιλ στη Μικρή Βενετία, ψώνια στα σοκάκια της Χώρας, μοναδική θέα στη περιοχή της Σκάρπας, να απολαύσετε 
φρέσκα θαλασσινά, τοπικά φαγητά και πίτες, όπως τη παραδοσιακή μελόπιτα, εκδρομή στο γειτονικό νησάκι της Δήλου, μπάνιο στα 
καταγάλανα νερά στη Ρήνεια, παραλίες, beach bar, νυχτερινή ζωή.

ΜΥΚΟΝΟΣ   Το νησί των ανέμων Fly & Drive 4,5 & 6 
ημέρες



ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGEAN AIRLINES / VOLOTEA

ΠΤΗΣΕΙΣ VOLOTEA

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΕΣ/ΝIΚΗ-ΜYΚΟΝΟΣ: 17.45-18.45 ΜΥΚΟΝΟΣ - ΘΕΣΝΙΚΗ 16.15 - 17.20

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣ/ΝIΚΗ-ΜYΚΟΝΟΣ: 12.20-13.205 ΜYΚΟΝΟΣ-ΘΕΣ/ΝIΚΗ: 10.50-11.55

ΠΤΗΣΕΙΣ  
OLYMPIC AIR/

AEGEAN AIRLINES

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣ/ΝIΚΗ-ΜYΚΟΝΟΣ: 20.30-21.35 ΜYΚΟΝΟΣ-ΘΕΣ/ΝIΚΗ: 22.00-23.05

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΕΣ/ΝIΚΗ-ΜYΚΟΝΟΣ: 10.10-11.15 ΜYΚΟΝΟΣ-ΘΕΣ/ΝIΚΗ: 11.40-12.45

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝIΚΗ-ΜYΚΟΝΟΣ: 20.30-21.35 ΜYΚΟΝΟΣ-ΘΕΣ/ΝIΚΗ: 22.00-23.0

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΕΣ/ΝIΚΗ-ΜYΚΟΝΟΣ: 20.30-21.35 ΜYΚΟΝΟΣ-ΘΕΣ/ΝIΚΗ: 22.00-23.05

Για το 4ημερο από 6/8 και 
κάθε Πέμπτη

ΘΕΣ/ΝIΚΗ-ΜYΚΟΝΟΣ: 20.30-21.35 ΜYΚΟΝΟΣ-ΘΕΣ/ΝIΚΗ: 22.00-23.0

 
+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΥΚΟΝΟΣ 
4ΗΜΕΡΕΣ

4/7, 10/7, 11/7,  28/8
& 29/8 – 26/9

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

17/7 – 22/8
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & 
ΣΑΒΒΑΤΟ & 6/8, 13/8, 

20/8

ΚΑΘΕ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & 

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

Τιμή σε 
τρίκλινο 

Παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

Τιμή σε 
τρίκλινο 

Παιδί
Παρατηρήσεις

ΑPHRODITE GARDEN STUDIOS
Bρύσση – Χώρα

- 195 199 179 245 229 189 -

MARIANNA 2*
Ψαρρού

- 229 219 179 279 265 189 -

TERRA MARIA
Χώρα

- 239 225 179 289 275 189 -

GIANNOULAKI 4*
Γλάστρος

- 249 235 149
0-6 ετών

299 289 149
0-6 ετών

-

ΟLIA 3*
Τούρλος

Πρωινό
259 

garden 
view

249 149
0-6 ετών

309 
garden 

view
295 149

0-6 ετών

Επιβάρυνση για 
θέα θάλασσα
10ε / διαν. / 

άτομο

ANAMAR BLU 4*
Ορνός

Πρωινό 269 249 179 325 309 189 -

SAN MARCO 5*
Χουλάκια

Πρωινό 349 319 179 395 375 189 -

GRACE MYKONOS 5*
Αγ.Στέφανος

Πρωινό 409 389 149
0-6 ετών

509 479 149
0-6 ετών

-

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου Χαμηλή περιόδος Υψηλή περίοδος

Α 900cc 125 175

Β 1000cc 145 195

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ

ΜΥΚΟΝΟΣ 
5ΗΜΕΡΕΣ

30/6 – 14/7 , 27/8 – 31/8 
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ

& 1/9, 8/9, 15/9, 22/9

20/7 – 25/8 ΚΑΘΕ 
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ

ΚΑΘΕ 
ΔΕΥΤΕΡΑ & 

ΤΡΙΤΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

Τιμή σε 
τρίκλινο 

Παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

Τιμή σε 
τρίκλινο 

Παιδί
Παρατηρήσεις

ΑPHRODITE GARDEN STUDIOS
Bρύσση – Χώρα

- 239 219 179 295 279 189 -

MARIANNA 2*
Ψαρρού

- 285 269 179 339 309 189 -

TERRA MARIA
Χώρα

- 295 279 179 349 325 189 -

GIANNOULAKI 4*
Γλάστρος

- 299 289 149
0-6 ετών

359 345 169
0-6 ετών

-

ΟLIA 3*
Τούρλος

Πρωινό
309 

garden 
view

279 149
0-6 ετών

369 
garden 

view
349 169

0-6 ετών

Επιβάρυνση για 
θέα θάλασσα
10ε / διαν. / 

άτομο

ANAMAR BLU 4*
Ορνός

Πρωινό 319 295 179 385 309 189 -

SAN MARCO 5*
Χουλάκια

Πρωινό 419 379 179 495 375 209 -

GRACE MYKONOS 5*
Αγ.Στέφανος

Πρωινό 525 475 149
0-6 ετών

595 479 169
0-6 ετών

-

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου Χαμηλή περιόδος Υψηλή περίοδος

Α 900cc 165 215

Β 1000cc 185 235
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΥΚΟΝΟΣ 
6ΗΜΕΡΕΣ

30/6 – 12/7  
& 30/8 – 24/9

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 
& ΚΥΡΙΑΚΗ

13/7 – 25/8
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 

& ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΕ 
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 

& ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

Τιμή σε 
τρίκλινο 

Παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

Τιμή σε 
τρίκλινο 

Παιδί
Παρατηρήσεις

ΑPHRODITE GARDEN STUDIOS
Bρύσση – Χώρα

- 285 269 179 329 309 199 -

MARIANNA 2*
Ψαρρού

- 309 295 179 395 375 199 -

TERRA MARIA
Χώρα

- 325 309 179 409 389 199 -

GIANNOULAKI 4*
Γλάστρος

- 329 319 149
0-6 ετών

419 399 179
0-6 ετών

-

ΟLIA 3*
Τούρλος

Πρωινό
339 

garden 
view

319 149
0-6 ετών

429 
garden 

view
409 179

0-6 ετών

Επιβάρυνση για 
θέα θάλασσα
10ε / διαν. / 

άτομο

ANAMAR BLU 4*
Ορνός

Πρωινό 359 345 179 445 425 199 -

SAN MARCO 5*
Χουλάκια

Πρωινό 475 459 179 589 549 209 -

GRACE MYKONOS 5*
Αγ.Στέφανος

Πρωινό 519 499 149
0-6 ετών

749 709 179
0-6 ετών

-

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου Χαμηλή περιόδος Υψηλή περίοδος

Α 900cc 195 275

Β 1000cc 225 295
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGEAN-ΟLYMPIC AIR

ΠΤΗΣΕΙΣ  
OLYMPIC AIR/

AEGEAN AIRLINES
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΣ/ΝIΚΗ - ΡΟΔΟΣ: 14.05 - 15.10 ΡΟΔΟΣ - ΘΕΣΝΙΚΗ 15.45 - 16.55

 
+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κιλά ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο από 18/07

ΡΟΔΟΣ   Το νησί των Ιπποτών Fly & Drive 5,6 & 8 
ημέρες

Πως μπορώ να μετακινούμαι στο νησί;
Για τις μεταφορές σας στο νησί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοπική συγκοινωνία ή να νοικιάσετε αυτοκίνητο, μηχανάκι ή At-
v(γουρούνα). 

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν : 

- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines.
- Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 55χ40χ23 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά άτομο
- Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε) 
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών (οι 5 ημέρες αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις)
- Αντίστοιχη διατροφή
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

Επιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στη Ρόδο, γιατί προσφέρουμε...

- Προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο 
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
- Τη δική μας φροντίδα καθώς και του τοπικού μας γραφείου για οτιδήποτε προκύψει ή χρειαστείτε.. 

Η Ρόδος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας. Πατρίδα ενός από τα εφτά θαύματα του κόσμου και ένα από τα αστέρια 
του Ελληνικού τουρισμού γενικά, έχει μαγευτικές παραλίες, μία πολύ ενδιαφέρουσα μεσαιωνική πόλη, φανταστική νυκτερινή ζωή και 
πολλά αρχαιολογικά αξιοθέατα. Το νησί της Ρόδου είναι το τέταρτο σε μέγεθος μεγαλύτερο νησί και το μεγαλύτερο της Δωδεκανήσου. 
Έχει μία πολύ πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση που αποτελείται από ένα σύμπλεγμα μεσαιωνικών, ενετικών, βυζαντινών, τουρκικών 
στοιχείων και ντόπιας αρχιτεκτονικής. Η μεγάλη τουριστική προσέλευση στο νησί δημιουργεί προβλήματα στη διαθεσιμότητα των 
ξενοδοχείων ιδιαίτερα στην υψηλή περίοδο. Εμείς εξασφαλίσαμε για εσάς δωμάτια για κάθε προτίμηση από ενοικιαζόμενα δωμάτια 
έως πολυτελή ξενοδοχεία και αεροπορικές θέσεις με απευθείας πτήσεις σε ειδικά βελτιωμένες τιμές. Εξερευνήστε το υπέροχο 
νησί με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που θα παραλάβετε και θα παραδώσετε στο αεροδρόμιο ή συμμετέχοντας σε κάποια από τις 
εκδρομές η κρουαζιέρες που οργανώνει το γραφείο μας.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΡΟΔΟΣ    5ΗΜΕΡΕΣ 4,5,11 /7 & 5,12 /9 18,25 /7 & 29,30 /8 1,2,8,9,15,16,22,23 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί 

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

PARTHENON HOTEL 2*/Πόλη - 265 155 - 285 155 - 295 155 -

IXIA AREA BLUE APARTS/Ιξιά - 305 155 135 315 155 155 335 155 155

LOUTANIS HOTEL 3*/Κολύμπια All Inclusive 315 155 205 325 155 205 405 155 245

PRINCESS FLORA 3*/Πόλη All Inclusive 315 155 165 415 155 245 415 155 285

ATHENA HOTEL 3*/Πόλη Πρωινό 345 155 - 345 155 - 355 155 -

GOLDEN ODYSSEY 4*/ Κολύμπια All Inclusive 375 155 355 445 155 365 465 155 385

BELAIR BEACH HOTEL 4*/Ιξιά 
(All-inclusive +60 € ενήλικας ,+30€ 

παιδί, δωμάτια με πλευρική θέα 
θάλασσα)

Ημιδιατροφή 385 155 375 445 155 455 455 155 445

BLUE HORIZON HOTEL 4*/Ιξιά Ημιδιατροφή 385 155 375 445 155 455 455 155 445

VIRGINIA FAMILY RESORT 4*/
Καλλιθέα

All Inclusive 405 155 205 415 155 305 485 155 315

DIONYSOS HOTEL 4*/Ιαλυσός Πρωινό 435 155 295 445 155 295 465 155 295

MEDITERRANEAN 4*/Πόλη 
(Ημιδιατροφή +24€ ενήλικας,+12€ παιδί, 

δωμάτια με πλευρική θέα θάλασσα)
Πρωινό 485 255 - 495 255 - 525 275 -

AVRA BEACH RESORT 4*/Ιξιά All Inclusive 495 155 345 535 155 435 565 155 445

OCEANIS HOTEL 4*/Πόλη All Inclusive 515 155 - 595 155 - 605 155 -

RODOS PALACE HOTEL 5* / Ιξιά 
Premium Rooms

(ανακαινισμένα με θέα θάλασσα)
Ημιδιατροφή

1 - 24/7 26/8 - 7/9 25/7 - 25/8

435 225 - 495 235 - 545 235 -

RODOS PALACE HOTEL 5* / Ιξιά 
Garden VIP Suites δίχωρες 65 τ.μ

(ανακαινισμένα)
Ημιδιατροφή

1 - 24/7 26/8 - 7/9 25/7 - 25/8

435 225 315 495 235 335 545 235 345

MITSIS ALILA 
RESORT & SPA 5*/Φαληράκι

All Inclusive

1 - 28/7 & 2 - 29/9 29/7 - 11/8 & 19/8 - 1/9 12/8 - 18/8

495 295 565 595 305 565 695 315 565

 
Οικογενειακά δωμάτια 

Μονόχωρα:Lutanis,Princess Flora,Virginia,Dionyssos,Alila//Δίχωρα: Ixia Area Blue,Golden Odyssey,Bellair,Avra//                                                                                                
Rodos Palace:Δίχωρες Garden Suites 65 τ.μ με πλήρη εξοπλισμό κουζίνας

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία  1/7 έως 14/7 15/7 έως 10/9

Α 145 175

Β 170 205

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΡΟΔΟΣ    6ΗΜΕΡΕΣ 4,5,11 /7 & 5,12 /9 18,25 /7 & 29,30 /8 1,2,8,9,15,16,22,23 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί 

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

PARTHENON HOTEL 2*/Πόλη - 265 155 - 325 155 - 345 155 -

IXIA AREA BLUE APARTS/Ιξιά - 345 155 155 355 155 175 365 185 185

LOUTANIS HOTEL 3*/Κολύμπια All Inclusive 345 155 225 355 155 255 445 155 275

PRINCESS FLORA 3*/Πόλη All Inclusive 345 155 195 445 155 295 465 155 305

ATHENA HOTEL 3*/Πόλη Πρωινό 385 155 - 385 155 - 395 155 -

GOLDEN ODYSSEY 4*/ Κολύμπια All Inclusive 445 155 365 525 155 445 535 155 445

BELAIR BEACH HOTEL 4*/Ιξιά 
(All-inclusive +75€ ενήλικας ,+35€ παιδί, 

δωμάτια με πλευρική θέα θάλασσα)
Ημιδιατροφή 445 155 325 515 155 445 535 155 445

BLUE HORIZON HOTEL 4*/Ιξιά Ημιδιατροφή 445 155 325 515 155 445 535 155 445

VIRGINIA FAMILY RESORT 4*/
Καλλιθέα

All Inclusive 435 155 245 465 155 335 515 155 335

DIONYSOS HOTEL 4*/Ιαλυσός Πρωινό 465 155 315 485 155 315 495 155 325

MEDITERRANEAN 4*/Πόλη 
(Ημιδιατροφή +30€ ενήλικας,+15€ παιδί, 

δωμάτια με πλευρική θέα θάλασσα)
Πρωινό 485 285 - 495 285 - 509 295 -

AVRA BEACH RESORT 4*/Ιξιά All Inclusive 555 155 395 645 155 465 655 155 455

OCEANIS HOTEL 4*/Πόλη All Inclusive 535 155 - 635 155 - 645 155 -

RODOS PALACE HOTEL 5* / Ιξιά 
Premium Rooms

(ανακαινισμένα με θέα θάλασσα)
Ημιδιατροφή

1 - 24/7 26/8 - 7/9 25/7 - 25/8

495 255 - 575 255 - 635 255 -

RODOS PALACE HOTEL 5* / Ιξιά 
Garden VIP Suites δίχωρες 65 τ.μ

(ανακαινισμένα)
Ημιδιατροφή

1 - 24/7 26/8 - 7/9 25/7 - 25/8

495 255 365 575 255 385 635 255 345

MITSIS ALILA 
RESORT & SPA 5*/Φαληράκι

All Inclusive

1 - 28/7 & 2 - 29/9 29/7 - 11/8 & 19/8 - 1/9 12/8 - 18/8

595 325 635 715 335 645 795 345 725

 
Οικογενειακά δωμάτια 

Μονόχωρα:Lutanis,Princess Flora,Virginia,Dionyssos,Alila//Δίχωρα: Ixia Area Blue,Golden Odyssey,Bellair,Avra//                                                                                                
Rodos Palace: Δίχωρες Garden Suites 65 τ.μ με πλήρη εξοπλισμό κουζίνας

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία  1/7 έως 14/7 15/7 έως 10/9

Α 155 195

Β 190 225

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΡΟΔΟΣ    8ΗΜΕΡΕΣ 4,5,11 /7 & 5,12 /9 18,25 /7 & 29,30 /8 1,2,8,9,15,16,22,23 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί 

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

PARTHENON HOTEL 2*/Πόλη - 365 155 - 395 155 - 425 155 -

IXIA AREA BLUE APARTS/Ιξιά - 435 155 155 455 155 165 465 155 165

LOUTANIS HOTEL 3*/Κολύμπια All Inclusive 435 155 285 445 155 295 545 155 345

PRINCESS FLORA 3*/Πόλη All Inclusive 435 155 225 445 155 455 565 155 295

ATHENA HOTEL 3*/Πόλη Πρωινό 465 155 - 475 155 - 495 155 -

GOLDEN ODYSSEY 4*/ Κολύμπια All Inclusive 575 155 475 675 155 535 695 155 535

BELAIR BEACH HOTEL 4*/Ιξιά 
(All-inclusive +105€ ενήλικας ,+50€ 

παιδί, δωμάτια με πλευρική θέα 
θάλασσα)

Ημιδιατροφή 575 155 495 665 155 645 675 155 655

BLUE HORIZON HOTEL 4*/Ιξιά Ημιδιατροφή 575 155 495 665 155 645 675 155 655

VIRGINIA FAMILY RESORT 4*/
Καλλιθέα

All Inclusive 485 155 295 625 155 395 685 155 415

DIONYSOS HOTEL 4*/Ιαλυσός Πρωινό 485 155 365 645 155 365 645 155 375

MEDITERRANEAN 4*/Πόλη 
(Ημιδιατροφή +42€ ενήλικας,+21€ παιδί, 

δωμάτια με πλευρική θέα θάλασσα)
Πρωινό 695 355 - 735 365 - 745 375 -

AVRA BEACH RESORT 4*/Ιξιά All Inclusive 695 155 585 805 155 555 815 155 555

OCEANIS HOTEL 4*/Πόλη All Inclusive 675 155 - 825 155 - 835 155 -

RODOS PALACE HOTEL 5* / Ιξιά 
Premium Rooms

(ανακαινισμένα με θέα θάλασσα)
Ημιδιατροφή

1 - 24/7 26/8 - 7/9 25/7 - 25/8

635 305 - 745 315 - 815 315 -

RODOS PALACE HOTEL 5* / Ιξιά 
Garden VIP Suites δίχωρες 65 τ.μ

(ανακαινισμένα)
Ημιδιατροφή

1 - 24/7 26/8 - 7/9 25/7 - 25/8

635 305 445 745 315 435 815 315 385

MITSIS ALILA 
RESORT & SPA 5*/Φαληράκι

All Inclusive

1 - 28/7 & 2 - 29/9 29/7 - 11/8 & 19/8 - 1/9 12/8 - 18/8

745 395 865 895 405 915 1055 415 969

 
Οικογενειακά δωμάτια 

Μονόχωρα:Lutanis,Princess Flora,Virginia,Dionyssos,Alila//Δίχωρα: Ixia Area Blue,Golden Odyssey,Bellair,Avra//                                                                                                
Rodos Palace: Δίχωρες Garden Suites 65 τ.μ με πλήρη εξοπλισμό κουζίνας

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία  1/7 έως 14/7 15/7 έως 10/9

Α 190 260

Β 250 305

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο
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ΛEΣΒΟΣ    4ΗΜΕΡΕΣ
19,26,28 /6 & 

2,4,6,9,11,13,16,18,20 /8
3,5,10,12 /7 & 

28,30 /8

17,19,24,26,29,31 /7 &
2,5,7,9,12,14,16,19,21,

23,26 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί 2ο παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

AEOLIAN GAEA 4* 
 Σκάλα Καλλονής

Πρωινό 169 85 145 179 89 149 189 99 155

ORFEAS 2* / Μυτιλήνη Πρωινό 179 115 115 189 119 119 199 125 125

 ΜΥTILANA VILLAGE 3* 
Kόλπος Γέρα

Πρωινό 185 115 145 195 119 175 209 125 179

Ημιδιατροφη 225 145 175 235 149 205 245 155 209

LESVION 3* / Μυτιλήνη Πρωινό 209 129 - 215 135 - 225 145 -

LORIET 3* / Μυτιλήνη Πρωινό 179 99 115 199 105 119 229 109 119

HELIOTROPE 4* / Μυτιλήνη Πρωινό 229 115 115 245 119 119 255 125 125

THEOFILOS PARADISE 4* / 
Μυτιλήνη

Πρωινό 289 155 175 299 159 179 309 169 189

 ELYSION BOUTIQUE (θέα 
θάλασσα) / Nεάπολη Μυτιλήνης

Πρωινό 275 99 165 289 105 169 315 135 195

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο. 
 

Πτήσεις: (Παρασκευή, Κυριακή, Τετάρτη) AEGEAN AIRLINES/OLYMPIC AIR  
-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 13.50 - 14.45, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 11.35 - 12.35  

-ΚΥΡΙΑΚΗ:  ΘΕΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12.55 - 13.55, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 08.00 - 09.00  
-ΤΕΤΑΡΤΗ (από 29/7):  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 06.30 - 07.30, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 13.55 - 14.35

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 19/6 έως 30/6 & 1/9 εως 20/9 1/7 - 31/8

Α 90 110
Β 100 120
C 115 135

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν:
- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean Airlines / Olympic Air.
- Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 8 Kg (διαστασεων 56χ45χ23) & 1 αποσκευη  ανά ατομο εως 23 Kg
- Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών
- Αντίστοιχη διατροφή
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
 
3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στη Λεσβο γιατί προσφέρουμε...
 
- Απευθείας πτήσεις AEGEAN AIRLINES / OLYMPIC AIR  σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
- Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια & σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά & στις κοντινές φημισμένες παραλίες
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Μυτιληνης.
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Η Λέσβος προσφέρεται για όμορφες διακοπές και ήρεμες περιηγήσεις, αφού συνδυάζει την φύση με τον πολιτισμό, την γαστρονομία 
με την ήρεμη διασκέδαση, τις καταπληκτικές παραλίες με τις οικογενειακές εγκαταστάσεις φιλοξενίας!
Η παράδοση, ο πολιτισμός, η ιστορία, οι τέχνες και η πνευματικότητα είναι τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν σ’ αυτή την όμορφη 
γωνιά του Αιγαίου, τη Λέσβο.
Όλα αυτά ανάμεσα σ’ ένα φυσικό περιβάλλον άγριας ανεμελιάς, παίζοντας με τα χρώματα, τις μυρωδιές και τους ήχους. Μοναδικά 
είναι τα αξιοθέατα του νησιού, όπως τα πολλά και άκρως ενδιαφέροντα μουσεία του, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες του, τα 
διάσπαρτα κάστρα από τις εποχές των μεγάλων κατακτητών, οι πόλεις και τα χωριά που διατηρούν την πλούσια αρχιτεκτονική τους 
κληρονομιά, που σίγουρα θα αφήσουν στον επισκέπτη μια ανεπανάληπτη εικόνα!

ΛΕΣΒΟΣ  Fly & Drive 4,6 & 8 
ημέρες



ΛEΣΒΟΣ    6ΗΜΕΡΕΣ
21,26,28 /6 & 

2,4,6,7,9,11,13,14, 
16,18,20 /9

1,3,5,8,10,12 /7 & 
28,30,31 /8

15,17,19,22,24,26, 
27,29,31 /7 &

2,3,5,7,9,10,12,14,16, 17, 
19,21, 23,26 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί 
2ο 

παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο παιδί

THEOFILOS 3* / Πέτρα/ Μόλυβος Πρωινό 195 109 109 215 115 115 225 125 125

AEGEON 3* / Καλλονή Πρωινό 189 85 - 225 89 - 235 99 -

SUN & SEA 3* plus 
Πέτρα/ Μόλυβος

- 235 135 - 245 139 - 249 145 -

Πρωινό 265 135 - 265 139 - 269 145 -

AEOLIAN GAEA 4* / Σκάλα 
Καλλονής

Πρωινό 229 85 195 239 89 199 249 99 205

ORFEAS 2* / Μυτιλήνη Πρωινό 245 129 129 255 135 135 265 139 139

 ΜΥTILANA VILLAGE 3* /  
Kόλπος Γέρα

Πρωινό 239 129 179 265 135 185 275 139 189

Ημιδιατροφη 289 179 229 325 185 235 335 189 239

THEOFILOS SUPERIOR 4* / 
Πέτρα/ Μόλυβος

Πρωινό 255 109 109 269 115 115 279 125 125

LESVION 3* / Μυτιλήνη Πρωινό 269 159 - 279 165 - 289 169 -

LORIET 3* / Μυτιλήνη Πρωινό 239 109 139 269 115 145 299 119 149

APHRODITE 4*/ Μόλυβος Πρωινό 279 145 145 289 149 149 319 145 179

HELIOTROPE 4* / Μυτιλήνη Πρωινό 309 129 129 339 135 135 349 139 139

BELVEDERE -AEOLIS 3*plus / 
Μόλυβος

All Inclusive 349 185 185 369 199 199 379 209 209

SUNRISE RESORT 5* 
Εφταλού / Μόλυβος Πρωινό 329 99 185 379 105 195 395 109 199

THEOFILOS PARADISE 4* / 
Μυτιλήνη

Πρωινό 409 199 235 425 205 239 435 209 245

 ELYSION BOUTIQUE (θέα 
θάλασσα) / Nεάπολη Μυτιλήνης

Πρωινό 389 109 225 399 115 229 445 119 239

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο. 
 

Πτήσεις: (Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα) AEGEAN AIRLINES / OLYMPIC AIR

-ΤΕΤΑΡΤΗ:  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 06.30 - 07.30, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 11.35 - 12.35  
-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 13.50 - 14.45, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 08.00 - 09.00 

-ΚΥΡΙΑΚΗ:  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12.55 - 13.55, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 11.55 - 12.55 
-ΔΕΥΤΕΡΑ (από 27/7):  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10.10 - 11.10, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 13.55 - 14.55

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 21/6 έως 30/6,
1/9 εως 20/9 1/7 - 31/8

Α 135 150

Β 140 165

C 160 180

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο
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ΛEΣΒΟΣ    

8ΗΜΕΡΕΣ

21,22,26,28,29 /6 & 
2,4,5,6,7,9,11,12,13,14,

16,18,19,20 /9

1,3,5,6,8,10 /7 & 
28,29,30,31 /8

12,13,15,17,19,20, 
22,24,26,27,29,31 /7 &
1,2,3,5,7,8,9,10,12,14,15, 

16,17,19,21,22,23,24,26 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί 
2ο 

παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί 2ο παιδί

THEOFILOS 3* / Πέτρα/ Μόλυβος Πρωινό 239 119 119 255 125 125 265 129 129

AEGEON 3* / Καλλονή Πρωινό 229 85 - 275 89 - 289 99 -

AEOLIAN GAEA 4* / Σκάλα 
Καλλονής

Πρωινό 275 85 245 285 89 249 299 99 255

ORFEAS 2* / Μυτιλήνη Πρωινό 309 155 155 319 159 159 329 159 159

 ΜΥTILANA VILLAGE 3* /  
Kόλπος Γέρα

Πρωινό 295 149 215 335 155 219 345 159 225

Ημιδιατροφη 375 219 285 405 225 289 415 229 295

THEOFILOS SUPERIOR 4* / 
Πέτρα/ Μόλυβος

Πρωινό 319 119 119 335 125 125 349 129 129

LESVION 3* / Μυτιλήνη Πρωινό 355 185 - 365 189 - 375 195 -

LORIET 3* / Μυτιλήνη Πρωινό 289 119 155 335 125 159 379 129 165

APHRODITE 4*/ Μόλυβος Πρωινό 359 175 175 369 179 179 395 169 169

HELIOTROPE 4* / Μυτιλήνη Πρωινό 389 149 149 425 155 155 439 159 159

BELVEDERE -AEOLIS 3*plus / 
Μόλυβος

All Inclusive 445 225 225 475 229 229 485 239 239

SUNRISE RESORT 5* 
Εφταλού / Μόλυβος Πρωινό 415 119 225 485 125 245 499 109 199

THEOFILOS PARADISE 4* / 
Μυτιλήνη

Πρωινό 545 249 299 555 255 305 565 259 309

 ELYSION BOUTIQUE (θέα 
θάλασσα) / Nεάπολη Μυτιλήνης

Πρωινό 509 119 289 525 125 295 569 129 299

Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο.

Πτήσεις: (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, Σάββατο) AEGEAN AIRLINES / OLYMPIC AIR 
-ΔΕΥΤΕΡΑ:  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10.10 - 11.10, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 11.35 - 12.35 

-ΤΕΤΑΡΤΗ:  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 06.30 - 07.30, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 08.00 - 09.00  
-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 13.50 - 14.45, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 11.55 - 12.55 

-ΚΥΡΙΑΚΗ:  ΘΕΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12.55 - 13.55, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 14.20 - 15.20 
-ΣΑΒΒΑΤΟ (από 1/8):  ΘΕΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12.25 - 13.25, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΘΕΣ 13.55 - 14.55

Δωμάτια για οικογένειες : 
Δίχωρα δωμάτια υπάρχουν στα ξενοδοχεία ΤΗΕΟFILOS,,THEOFILOS SUPERIOR,AEOLIAN GAEA,LORIET 

Τετράκλινα μονόχωρα δωμάτια στα ξενοδοχεία ORFEAS,HELIOTROPE,BELVEDERE AEOLIS,SUNRISE RESORT 
Μεζονετα υπάρχει στο ξενοδοχείο THEOFILOS PARADISE 

Σουιτες υπάρχουν στα ξενοδοχεία MYTILANA VILLAGE,ELYSION BOUTIQUE, APHRODITE.

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 21/6 έως 30/6, 1/9 έως 20/9 1/7 - 31/8

Α 160 185

Β 165 205

C 190 225

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο



25

ΚΩΣ   Το νησί του Ιπποκράτη Fly & Drive 5,6 & 8 
ημέρες

Η Κως με τα ιστορικά της αξιοθέατα, τον οργανωμένο τουρισμό, τις όμορφες παραλίες και τα γραφικά της χωριά και τα τουριστικά 
της θέρετρα κάνει το νησί ένα απο τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς για ντόπιους και ξένους τουρίστες. Το ιδανικό 
κλίμα της Κω που είναι ήπιο όλο το χρόνο. Οι άνθρωποι της Κω προοδευτικοί και ανοιχτόμυαλοι, ενθουσιασμένοι με την τουριστική 
ανάπτυξη του νησιού και έτοιμοι να υποδεχθούν και να βοηθήσουν κάθε επισκέπτη που έρχονται εδώ το καλοκαίρι. Ο επισκέπτης που 
θα έλθει στο νησί για λίγες ή περισσότερες ημέρες θα ανακαλύψει το καλό της κλίμα, θα θαυμάσει τις καταπράσινες βουνοπλαγιές, 
«διακοσμημένες», περίτεχνα και σοφά, με κάτασπρους μικρούς, γραφικούς οικισμούς, πνιγμένους στα πολύχρωμα λουλούδια, θα 
γοητευτεί από τις πανέμορφες παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά, θα μαγευτεί από την απέραντη γαλάζια θάλασσα, θα μάθει για το 
ένδοξο παρελθόν και θα ζήσει το υπέροχο παρόν, σε ένα τόπο για τον οποίο, φεύγοντας, θα σκέπτεται ότι καλά λένε οι τουριστικοί 
οδηγοί πως στους αρχαίους χρόνους λεγόταν «νησί των Μακάρων», δηλαδή των ευτυχισμένων ανθρώπων.

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :

1. αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean Airlines / Olympic Air.
2. Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 8 Kg (διαστασεων 56χ45χ23) και 1 αποσκευη ανά ατομο εως 23  Kg
3. Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών
5. αντίστοιχη διατροφή
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στην Κω γιατί προσφέρουμε...

- Απευθείας πτήσεις AEGEAN AIRLINES / OLYMPIC AIR σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία
- Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια & σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες παραλίες
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Κω.
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων
- Ταξιδιωτική ασφάλιση



ΠΤΗΣΕΙΣ : OLYMPIC AIR  

5 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΘΕΣ - ΚΩΣ 13.35 - 14.45 ΚΩΣ – ΘΕΣ 15.20 - 16.30

6 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

 ΘΕΣ-ΚΩΣ 17.30 - 18.45 ΚΩΣ – ΘΕΣ 18.40 - 19.50

6 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

 ΘΕΣ - ΚΩΣ 16.55 - 18.05 ΚΩΣ – ΘΕΣ 15.20 - 16.30

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΣ - ΚΩΣ 17.30 - 18.45 ΚΩΣ – ΘΕΣ 19.10 - 20.25

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΣ-ΚΩΣ 13.35 - 14.45 ΚΩΣ – ΘΕΣ 15.20 - 16.30

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΘΕΣ-ΚΩΣ 16.55 - 18.05 ΚΩΣ – ΘΕΣ 18.40 - 19.50

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΣ 5ΗΜΕΡΕΣ 26/6, 11,18,25 /9 3/7, 10/7 & 4/9 17,24,31 /7 &
 7,14,21,28 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

THEONIA 2*plus / Πόλη Πρωινό 239 169 - 259 179 - 299 189 -

ANGELA APARTMENTS / Πόλη - 249 179 139 279 189 145 349 195 149

BRISTOL SEA VIEW / Πόλη - 259 179 179 299 169 179 309 175 189

SAINT CONSTANTIN 3* / Πόλη Πρωινό 259 179 - 305 199 - 315 205 -

MARITINA 3* / Πόλη Πρωινό 269 189 - 309 199 - 325 205 -

ROSELAND 3* / Μαρμάρι Ημιδιατροφή 305 139 - 319 145 - 359 149 -

KOSTA PALACE  4* / Πόλη Πρωινό 309 135 - 359 139 - 405 145 -

TRITON BOUTIQUE 3*plus / Πόλη Πρωινό 315 199 - 359 219 - 369 225 -

ALEXANDRA BEACH 3*plus
Ψαλίδι (superior room)

Πρωινό 315 209 - 379 235 - 389 239 -

ALEXANDRA 4* / Πόλη Πρωινό 329 209 - 339 215 - 349 219 -

SUMMER VILLAGE 3* / Μαρμάρι
All 

Inclusive
345 229 - 365 235 - 385 239 -

LABRANDA MARINE  
AQUAPARK 4* / Τιγκάκι

All 
Inclusive

379 159 249 389 165 255 435 169 209

CONTINENTAL PALACE 4*/ Ψαλίδι Ημιδιατροφή 399 145 315 425 149 349 439 155 359

GAIA GARDEN  3*plus / Λαμπι
All 

Inclusive
405 289 295 465 319 325 479 329 335

KIPRIOTIS VILLAGE  4* / Ψαλίδι
All 

Inclusive
409 135 365 439 139 389 575 145 495

ATLANTIS BEACH 4* / Λαμπι
All 

Inclusive
419 195 259 479 219 299 515 225 305

AMMOS RESORT 4*  / Μαστιχάρι
All 

Inclusive
469 155 - 479 159 - 525 165 -

NEPTUNE RESORT & SPA 5*
Μαστιχάρι

Πρωινό 525 169 219 559 175 225 579 179 229

Ημιδιατροφή 645 195 239 679 199 245 729 205 249

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 26/6 έως 10/7 &
4/9 έως 25/9 11/7 έως 28/8

Α 110 155

Β 130 185

C 150 220

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΩΣ 6ΗΜΕΡΕΣ
30/6 &  

13,15,20,22 /9
5,7,12 / 7 & 

1,6,8 /9
14,19,21,26,28 /7 &

2,4,9,11,16,18,23,25,30 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί 2ο παιδί

THEONIA 2*plus / Πόλη Πρωινό 259 179 - 279 195 - 325 205 -

ANGELA APARTMENTS / Πόλη - 265 195 139 325 199 145 399 205 149

SAINT CONSTANTIN 3* / Πόλη Πρωινό 279 189 - 339 209 - 355 219 -

BRISTOL SEA VIEW / Πόλη - 295 189 199 335 175 195 345 185 199

MARITINA 3* / Πόλη Πρωινό 309 199 - 335 209 - 365 219 -

ROSELAND 3* / Μαρμάρι Ημιδιατροφή 339 139 - 349 145 - 395 149 -

KOSTA PALACE  4* / Πόλη Πρωινό 339 135 - 405 139 - 465 145 -

TRITON BOUTIQUE 3*plus / Πόλη Πρωινό 349 219 - 409 245 - 419 249 -

ALEXANDRA 4* / Πόλη Πρωινό 369 229 - 379 235 - 395 245 -

ALEXANDRA BEACH 3*plus
Ψαλίδι (superior room)

Πρωινό 375 235 - 429 259 - 445 265 -

SUMMER VILLAGE 3* / Μαρμάρι
All 

Inclusive
379 249 - 409 255 - 425 259 -

LABRANDA MARINE  
AQUAPARK 4* / Τιγκάκι

All 
Inclusive

405 169 275 445 175 279 505 175 219

CONTINENTAL PALACE 4*/ Ψαλίδι Ημιδιατροφή 449 145 355 489 155 399 499 159 409

GAIA GARDEN  3*plus / Λαμπι
All 

Inclusive
465 329 335 529 335 365 555 379 385

KIPRIOTIS VILLAGE 4* / Ψαλίδι
All 

Inclusive
479 135 425 519 139 455 695 145 585

ATLANTIS BEACH 4* / Λαμπι
All 

Inclusive
489 209 295 549 235 335 609 239 339

AMMOS RESORT 4*  / Μαστιχάρι
All 

Inclusive
539 165 - 549 169 - 615 175 -

NEPTUNE RESORT & SPA 5*
Μαστιχάρι

Πρωινό 619 179 239 665 185 245 709 189 249

Ημιδιατροφή 749 209 269 779 215 275 819 219 279

 

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 30/6 έως 12/7 &
6/9 έως 22/9 14/7 έως 1/9

Α 140 185

Β 165 220

C 190 265

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΩΣ 8ΗΜΕΡΕΣ
26,30 /6 &

11,13,15,18,20,22 /9
 3,5,7,10,12 /7 &  

1,4,6,8 /9

14,17,19,21,24,26,28,31 /7 
& 2,4,7,9,11,14,16,18 / 8, 

21,23,25,28,30 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί 2ο 

παιδί

THEONIA 2*plus / Πόλη Πρωινό 299 195 - 345 215 - 379 235 -

ANGELA APARTMENTS / Πόλη - 315 215 139 389 219 145 495 225 149

BRISTOL SEA VIEW / Πόλη - 339 199 215 399 185 215 409 189 219

SAINT CONSTANTIN 3* / Πόλη Πρωινό 339 209 - 399 239 - 419 249 -

MARITINA 3* / Πόλη Πρωινό 359 225 - 395 239 - 429 255 -

ROSELAND 3* / Μαρμάρι Ημιδιατροφή 415 139 - 429 145 - 489 149 -

KOSTA PALACE  4* / Πόλη Πρωινό 429 135 - 515 139 - 579 145 -

ALEXANDRA 4* / Πόλη Πρωινό 459 265 - 469 269 - 489 279 -

TRITON BOUTIQUE 3*plus / Πόλη Πρωινό 449 245 - 505 289 - 515 295 -

SUMMER VILLAGE 3* / Μαρμάρι
All 

Inclusive
479 299 - 515 305 - 539 309 -

ALEXANDRA BEACH 3*plus
Ψαλίδι (superior room)

Πρωινό 479 279 - 545 309 - 565 315 -

LABRANDA MARINE  
AQUAPARK 4* / Τιγκάκι

All 
Inclusive

535 179 329 545 185 335 649 189 259

CONTINENTAL PALACE 4*/ Ψαλίδι Ημιδιατροφή 579 149 449 625 159 519 639 165 529

GAIA GARDEN  3*plus / Λαμπι
All 

Inclusive
579 399 409 679 455 465 725 475 485

KIPRIOTIS VILLAGE 4* / Ψαλίδι 
All 

Inclusive
599 135 539 675 139 579 895 145 765

ATLANTIS BEACH 4* / Λαμπι
All 

Inclusive
625 245 359 709 279 419 769 285 425

AMMOS RESORT 4*  / Μαστιχάρι
All 

Inclusive
699 175 - 709 179 - 779 189 -

NEPTUNE RESORT & SPA 5*
Μαστιχάρι

Πρωινό 779 199 279 819 205 285 925 209 289

Ημιδιατροφή 975 235 319 995 239 325 1065 245 329

 
Δωμάτια για οικογένειες :

Δίχωρα δωμάτια υπάρχουν στα ξενοδοχεία, BRISTOL SEA VIEW,ANGELA APTS, LABRANDA MARINE AQUAPARK, GAIA GARDEN, ATLANTIS 
BEACH

Τετράκλινα μονόχωρα δωμάτια υπάρχουν στο ξενοδοχεία NEPTUNE RESORT,CONTINENTAL PALACE
      Σουϊτες υπάρχουν στα ξενοδοχεία KIPRIOTIS PANORAMA

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 30/6 έως 12/7 &
6/9 έως 22/9 14/7 έως 1/9

Α 200 250

Β 235 305

C 270 355

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



29

Που να μείνετε στη Σαμο

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
Το Πυθαγόρειο είναι ένας κοσμοπολίτικος προορισμός που κάθε καλοκαίρι σφύζει από κίνηση και ζωή. Η κωμόπολη βρίσκεται 
στην πιο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή του νησιού, διαθέτει εξαιρετικά καλές τουριστικές υποδομές και προσφέρει πολλές 
εναλλακτικές λύσεις για διαμονή τόσο μέσα στην πόλη, όσο και σε κοντινή απόσταση στην ευρύτερη περιοχή. Στις παραδοσιακές 
ταβέρνες και στα παραδοσιακά καφενεία που ξεφυτρώνουν παντού στις γραφικές πλατείες και τα στενά σοκάκια μπορείτε να 
γευτείτε την ντόπια κουζίνα ή να απολαύσετε τις ντόπιες λιχουδιές με την συνοδεία ωραίων μεζέδων που θυμίζουν στον επισκέπτη 
την γειτνίαση του νησιού με την Μικρά Ασία. Φυσικά και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία είναι εξασφαλισμένες εδώ, ιδιαίτερα για 
τους νέους που εδώ θα βρουν πολλά στέκια με μοντέρνα, αλλά και παραδοσιακή μουσική

ΠΟΛΗ ΣΑΜΟΥ (ΒΑΘΥ)
Η πρωτεύουσα της Σάμου, το Βαθύ, είναι πολύ όμορφο μέρος, βρίσκεται σε ένα όρμο και είναι μια γραφική πόλη με δαιδαλώδη 
δρομάκια, σπίτια με νεοκλασική αρχιτεκτονική, ιστορικές εκκλησίες όπως του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Ειρήνης, μια έκθεση 
ζωγραφικής, ένα αρχαιολογικό μουσείο με πολλά αντικείμενα από την ανασκαφή του ναού της Ήρας, όπως επίσης και ένα 
βυζαντινό μουσείο. Η διαμονή, το φαγητό, η ψυχαγωγία και διασκέδαση, καθώς επίσης και όλες οι υπηρεσίες και αγορές είναι 
εξασφαλισμένες στους επισκέπτες που έχουν στην διάθεσή τους όλες τις ανέσεις μιας σύγχρονης μικρής πόλης.Το μπάνιο σας 
μπορείτε να απολαύσετε σε πολλές κοντινές και μη παραλίες με καλή πρόσβαση με τροχοφόρο, όπως στο Γάγγο, στο Καλάμι, στο 
Λιβαδάκι, στην Αγία Παρασκευή, στην Κέρβελη, καθώς επίσης και στην Μυκάλη, την Ψιλή Άμμο, το Κλήμα και αλλού.

ΚΟΚΚΑΡΙ
Βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. βορειοδυτικά της πρωτεύουσας. Είναι κτισμένος σε μια προνομιακή τοποθεσία, καθώς συνδυάζει 
τη καταπράσινη ύπαιθρο με τις χρυσαφένιες αμμουδιές. Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια 
έχει εξελιχθεί σ’ ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο, το οποίοι το προτιμούν για τη διαμονή τους ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες του 
νησιού. Εδώ θα βρείτε πληθώρα ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, ενώ δε θα σας λείψουν οι ευκαιρίες για διασκέδαση. 
Επίνειο της περιοχής αποτελούν οι ονειρεμένες παραλίες της. Εκτός από την ομώνυμη πλαζ, μπορείτε να κολυμπήσετε και στον 
κόλπο της Τσαμαδού.Επίσης, αξίζει να επισκεφθείτε και τα Λεμονάκια με τα διάφανα κρυστάλλινα νερά.

Η Σάμος είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας στο ανατολικό Αιγαίο, είναι ένα καταπράσινο νησί με δάση και με πολλά 
μέρη που αξίζει να επισκεφθείτε.Οι περισσότεροι τουρίστες διαμένουν στο Πυθαγόρειο (η οποία ήταν η αρχαία πρωτεύουσα του 
νησιού) ή στο Κοκκάρι. Και οι δύο χώροι έχουν πολλά καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ, αλλά δεν έχουν ακόμη χάσει την ομορφιά 
τους από τον τουρισμό. Εξαιτίας του παρελθόντος της, η Σάμος έχει πολλά μέρη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και μια πολύ 
καλή ιδέα είναι να νοικιάσετε ένα όχημα για να εξερευνήσετε το νησί. Από τα παράλια, στις δαντελωτές ακτές με τους γραφικούς 
όρμους και τα πεντακάθαρα νερά, ως τους παραδοσιακούς οικισμούς, τους γαντζωμένους στις ορεινές πλαγιές, με την αρχοντική 
λάμψη. Όλα τα έχει ο μπαξές. Οικισμούς που θυμίζουν ηπειρωτική Ελλάδα, ψαροχώρια και νησιά με γαλαζοπράσινα νερά, εύφορους 
κάμπους και αρχαιολογικούς χώρους αφιερωμένους στην Ηρα...

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :

1. αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean Airlines / Olympic Air.
2. Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 8 Kg (διαστασεων 56χ45χ23) και 1 αποσκευη ανά ατομο εως 23  Kg
3. Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών
5. αντίστοιχη διατροφή
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στη Σαμο γιατί προσφέρουμε...

- Απευθείας πτήσεις AEGEAN AIRLINES / OLYMPIC AIR  σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
- Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια & σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες παραλίες
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Σαμου
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΣΑΜΟΣ  Το νησί του Πυθαγόρα Fly & Drive 5,6 & 8 
ημέρες



ΠΤΗΣΕΙΣ : OLYMPIC AIR  

5 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

 ΘΕΣ - ΣΑΜΟΣ 14.05 - 15.20 ΣΑΜΟΣ – ΘΕΣ 15.50 - 17.00
6 ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΑΜΟΣ 5ΗΜΕΡΕΣ
20,27 /6 & 
12,19,26 /9 4,11 /7, 29/8 & 5/9 18,25 /7 &

 1,8,15,22 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

GLYFADA VILLAGE / Πυθαγόρειο - 215 179 99 225 189 105 259 225 129

AEOLIS 3* / Σάμος Πρωινό 235 149 - 245 155 - 269 179 -

GLICORISA BEACH 3* / Πυθαγορειο 
(sea view rooms)

Πρωινό 229 129 209 249 139 219 279 165 255

Ημιδιατροφή 275 159 239 295 169 249 335 195 285

MIRINI 3* / Σάμος Πρωινό 239 149 - 255 155 - 279 185 -

VIRGINIA 3* / Σάμος / Bαθύ Πρωινό 245 139 - 265 145 - 289 169 -

VILLA ANNA / Πυθαγόρειο - 245 99 - 259 105 - 289 129 -

ANTHEMIS APTS / Σαμος - 245 99 - 255 105 - 295 109 -

SAMOS CITY 3* / Σάμος Πρωινό 245 155 - 265 165 - 299 189 -

INO VILLAGE  3* / Σάμος Πρωινό 255 99 - 265 105 - 319 129 -

KOKKARI BEACH 3*/ Κοκκάρι Πρωινό 275 159 - 285 165 - 325 189 -

HYDRELE BEACH 4*
Ποτοκακι/Πυθαγόρειο

Πρωινό 279 99 - 299 105 - 339 109 -

Ημιδιατροφή 329 119 - 349 125 - 379 129 -

SAMOS BAY BY GAGOU BEACH 3*
Σάμος/Γκαγκού

Πρωινό 269 135 175 295 139 179 345 165 229

Ημιδιατροφή 299 155 185 329 159 189 379 185 239

LITHOS 3* plus / Πυθαγόρειο Πρωινό 269 99 165 279 105 169 359 129 219

ARION 4* / Κοκκάρι

Πρωινό 309 99 - 319 105 - 365 129 -

Ημιδιατροφή 329 99 - 339 105 - 385 129 -

PRINCESSA RIVIERA 4* / Πυθαγόρειο Πρωινό 289 159 - 319 169 - 369 209 -

FITO AQUA BLEU RESORT 3* plus 
Πυθαγόρειο

Πρωινό 395 219 - 415 225 - 445 259 -

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 20/6 έως 26/9

Α 170

Β 185

C 205

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣΑΜΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ
22/6 & 

9,14,16,21,23 /9

29/6,  
1,6,8,13 /7 

31/8 & 2,7 /9

15,20,22,27,29 /7 & 
3,5,10,12,17,19,24,26 / 8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

GLYFADA VILLAGE / Πυθαγόρειο - 229 199 99 245 209 105 279 249 129

AEOLIS 3* / Σάμος Πρωινό 259 159 - 269 165 - 295 195 -

GLICORISA BEACH 3* / Πυθαγορειο 
(sea view rooms)

Πρωινό 255 139 239 275 149 249 319 169 285

Ημιδιατροφή 319 175 275 339 185 285 375 205 319

MIRINI 3* / Σάμος Πρωινό 265 159 - 279 169 - 319 199 -

VIRGINIA 3* / Σάμος / Bαθύ Πρωινό 275 149 - 289 155 - 335 179 -

VILLA ANNA / Πυθαγόρειο - 275 99 - 289 105 - 329 129 -

ANTHEMIS APTS / Σαμος - 275 99 - 289 105 - 349 109 -

SAMOS CITY 3* / Σάμος Πρωινό 279 169 - 295 179 - 339 209 -

INO VILLAGE  3* / Σάμος Πρωινό 289 99 - 299 105 - 359 129 -

KOKKARI BEACH 3*/ Κοκκάρι Πρωινό 319 175 - 329 179 - 365 199 -

HYDRELE BEACH 4*
Ποτοκακι/Πυθαγόρειο

Πρωινό 325 99 - 355 105 - 379 109 -

Ημιδιατροφή 375 125 - 405 129 - 429 135 -

SAMOS BAY BY GAGOU BEACH 3*
Σάμος/Γκαγκού

Πρωινό 299 145 189 335 149 195 385 175 245

Ημιδιατροφή 355 169 209 375 175 215 419 199 265

LITHOS 3* plus / Πυθαγόρειο Πρωινό 299 99 179 319 105 185 409 109 239

ARION 4* / Κοκκάρι

Πρωινό 349 99 - 359 105 - 415 129 -

Ημιδιατροφή 375 99 - 385 105 - 435 129 -

PRINCESSA RIVIERA 4* / Πυθαγόρειο Πρωινό 349 175 - 365 179 - 439 229 -

FITO AQUA BLEU RESORT 3* plus 
Πυθαγόρειο

Πρωινό 449 249 - 459 255 - 519 289 -

 

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 22/6 έως 23/9

Α 200

Β 225

C 250
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

31



ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΑΜΟΣ 8ΗΜΕΡΕΣ
22/6, 27/6 & 

12,14,16,19,21,23 /9

29/6,  
1,4,6,8,11 /7 

31/8 & 2,5,7,9 /9

13,15,18,20,22,25,27,29 /7   
& 1,3,5,810,12,15,17, 
19,22,24,26 29/ 8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί 2ο 

παιδί

GLYFADA VILLAGE / Πυθαγόρειο - 275 239 99 289 245 105 335 295 129

AEOLIS 3* / Σάμος Πρωινό 325 189 - 335 195 - 359 215 -

GLICORISA BEACH 3* / Πυθαγορειο 
(sea view rooms)

Πρωινό 299 155 299 329 169 315 375 185 345

Ημιδιατροφή 389 199 345 405 215 359 469 229 389

MIRINI 3* / Σάμος Πρωινό 329 189 - 349 199 - 375 225 -

VIRGINIA 3* / Σάμος / Bαθύ Πρωινό 339 169 - 359 175 - 395 199 -

VILLA ANNA / Πυθαγόρειο - 339 99 - 359 105 - 389 129 -

SAMOS CITY 3* / Σάμος Πρωινό 339 195 - 369 209 - 399 239 -

ANTHEMIS APTS / Σαμος - 339 99 - 355 105 - 415 109 -

HYDRELE BEACH 4*
Ποτοκακι/Πυθαγόρειο

Πρωινό 395 99 - 435 105 - 475 109 -

Ημιδιατροφή 475 135 - 505 139 - 545 145 -

INO VILLAGE  3* / Σάμος Πρωινό 355 99 - 365 105 - 429 129 -

KOKKARI BEACH 3*/ Κοκκάρι Πρωινό 395 199 - 409 205 - 435 235 -

SAMOS BAY BY GAGOU BEACH 3*
Σάμος/Γκαγκού

Πρωινό 379 165 219 399 169 225 475 195 259

Ημιδιατροφή 439 199 255 475 205 259 529 229 285

LITHOS 3* plus / Πυθαγόρειο Πρωινό 369 99 209 385 105 215 515 109 289

ARION 4* / Κοκκάρι

Πρωινό 429 99 - 439 105 - 519 129 -

Ημιδιατροφή 475 99 - 485 105 - 555 129 -

PRINCESSA RIVIERA 4* / Πυθαγόρειο Πρωινό 435 199 - 449 219 - 549 269 -

FITO AQUA BLEU RESORT 3* plus 
Πυθαγόρειο

Πρωινό 589 309 - 599 315 - 679 355 -

Δωμάτια για οικογένειες :
 Δίχωρα δωμάτια υπάρχουν στα ξενοδοχεία: GLYFADA VILLAGE

 Τετράκλινα μονόχωρα δωμάτια στα ξενοδοχεία: SAMOS BAY BY GAGOU BEACH, LITHOS
 

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 22/6 έως 23/9

Α 250

Β 280

C 315

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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Η Χιος είναι το κατάλληλο μέρος για διακοπές αν: 

- Θέλετε να επισκεφθείτε ένα μέρος με αυθεντική τοπική κουλτούρα 
- Θέλετε να θαυμάσετε μοναδικά μνημεία και αξιοθέατα 
- Θέλετε να κάνετε τα μπάνια σας σε πολλές πανέμορφες παραλίες, καθαρές και χωρίς υπερβολική πολυκοσμία 
- Θέλετε να επισκεφθείτε έναν τόπο τον οποίο ο μαζικός τουρισμός δεν έχει ακόμα κατακτήσει και αλλοιώσει 
- Θέλετε να μείνετε  σε ένα μέρος που προσφέρει πλήρεις τουριστικές υπηρεσίες αλλά επιπλέον δίνει απεριόριστες δυνατότητες και 
σε αυτούς που επιθυμούν να κινούνται ανεξάρτητα.

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στη Χιο γιατί προσφέρουμε...

- Απευθείας πτήσεις AEGEAN AIRLINES / OLYMPIC AIR  σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
- Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια & σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες παραλίες
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Χιου
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση  

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :

1. αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean Airlines / Olympic Air.
2. Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 8 Kg (διαστασεων 56χ45χ23) και 1 αποσκευη ανά ατομο εως 23  Kg
3. Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών
5. αντίστοιχη διατροφή
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

ΧΙΟΣ  Fly & Drive 5,6 & 7 
ημέρες



ΠΤΗΣΕΙΣ : OLYMPIC AIR  

5 & 7 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΣ - ΧΙΟΣ 11.00 - 12.00 ΧΙΟΣ – ΘΕΣ 15.55 - 16.55

6 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ΘΕΣ - ΧΙΟΣ 14.30 - 15.30 ΧΙΟΣ - ΘΕΣ 15.55 - 16.55

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΙΟΣ 5ΗΜΕΡΕΣ 26/6, 11/9, 18/9 3/7, 10/7 & 4/9 17,24,31 /7 &
 7,14,21,28 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

STROUBIS STUDIOS
Μέγας Λιμνιώνας

- 179 125 - 199 129 - 215 135 -

MORNING STAR 3* 
Κάμπος

Πρωινό 215 139 - 239 145 - 249 149 -

KARFAS SEA STUDIOS / Κάρφας - 215 119 - 229 125 - 245 129 -

EVANGELIA APARTMENTS
Kάρφας

- 225 99 99 235 105 105 255 109 109

SUNRISE  / Αγία Ερμιόνη Πρωινό 229 139 155 239 145 159 255 149 165

AERIKO BENOVIAS / Κάρφας Πρωινό 235 139 - 269 145 - 279 149 -

SEA FRONT STUDIOS & APRTS  
Χίος

- 225 159 195 239 165 199 279 145 209

XENIA SUDIOS & APTS 
Αγία Φωτεινή

Πρωινό 259 139 129 269 145 135 289 149 155

GOLDEN SAND 4* / Κάρφας Πρωινό 269 99 155 285 105 159 329 109 169

SIDERATOS APTS / Κάρφας - 285 139 119 329 145 125 339 149 129

AEGEAN  DREAM 4* / Κάρφας Πρωινό 265 99 99 285 105 115 349 109 135

ERYTHA RESORT 4* / Κάρφας Πρωινό 289 99 179 299 105 185 359 109 189

CHANDRIS 4* / Χίος Πρωινό 285 155 - 325 169 - 335 175 -

GRECIAN CASTLE 4* / Χίος 
(δωμάτιο με μπαλκόνι)

Πρωινό 299 99 - 359 105 - 389 109 -

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 26/6 έως 10/7 & 11/9 έως 18/9 11/7 έως 10/9

Α 140 165

Β 150 180

C 155 195
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ΧΙΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ 10/9 & 17/9 2/7, 9/7 & 3/9 16,23,30 /7 &
 6,13,20,27 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

STROUBIS STUDIOS
Μέγας Λιμνιώνας

- 189 129 - 229 135 - 239 139 -

MORNING STAR 3* 
Κάμπος

Πρωινό 239 149 - 269 155 - 279 159 -

KARFAS SEA STUDIOS / Κάρφας - 235 125 - 249 129 - 265 135 -

EVANGELIA APARTMENTS
Kάρφας

- 249 99 99 259 105 105 275 109 109

SUNRISE  / Αγία Ερμιόνη Πρωινό 249 149 169 259 155 175 279 159 179

AERIKO BENOVIAS / Κάρφας Πρωινό 259 149 - 309 155 - 319 159 -

SEA FRONT STUDIOS & APRTS  
Χίος

- 249 175 225 165 179 229 299 155 235

XENIA SUDIOS & APTS 
Αγία Φωτεινή

Πρωινό 289 149 139 299 155 145 329 159 175

GOLDEN SAND 4* / Κάρφας Πρωινό 315 99 165 329 105 175 369 109 185

SIDERATOS APTS / Κάρφας - 329 149 125 369 155 129 379 159 135

AEGEAN  DREAM 4* / Κάρφας Πρωινό 309 99 99 329 105 125 389 109 139

ERYTHA RESORT 4* / Κάρφας Πρωινό 329 99 199 339 105 205 399 109 209

CHANDRIS 4* / Χίος Πρωινό 335 165 - 365 185 - 375 189 -

GRECIAN CASTLE 4* / Χίος 
(δωμάτιο με μπαλκόνι)

Πρωινό 375 99 - 415 105 - 449 109 -

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 2/7 έως 10/7 & 11/9 έως 17/9 11/7 έως 10/9

Α 170 200

Β 180 220

C 190 235
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΙΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ 26/6, 11/9, 18/9 3/7, 10/7 & 4/9 17,24,31 /7 &
 7,14,21,28 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

STROUBIS STUDIOS
Μέγας Λιμνιώνας

- 209 135 - 249 139 - 269 145 -

MORNING STAR 3* 
Κάμπος

Πρωινό 265 159 - 295 165 - 309 169 -

KARFAS SEA STUDIOS / Κάρφας - 255 129 - 279 135 - 295 139 -

EVANGELIA APARTMENTS
Kάρφας

- 275 99 99 289 105 105 319 109 109

SUNRISE  / Αγία Ερμιόνη Πρωινό 275 159 185 285 165 189 315 169 195

AERIKO BENOVIAS / Κάρφας Πρωινό 285 159 - 345 165 - 355 169 -

SEA FRONT STUDIOS & APRTS  
Χίος

- 275 189 249 295 195 255 345 199 259

XENIA SUDIOS & APTS 
Αγία Φωτεινή

Πρωινό 335 159 149 345 165 155 365 169 185

GOLDEN SAND 4* / Κάρφας Πρωινό 349 99 179 365 105 185 419 109 199

SIDERATOS APTS / Κάρφας - 375 159 129 419 165 135 429 169 139

AEGEAN  DREAM 4* / Κάρφας Πρωινό 339 99 99 369 105 129 439 109 149

ERYTHA RESORT 4* / Κάρφας Πρωινό 369 99 219 379 105 225 449 109 229

CHANDRIS 4* / Χίος Πρωινό 369 179 - 409 199 - 419 205 -

GRECIAN CASTLE 4* / Χίος 
(δωμάτιο με μπαλκόνι)

Πρωινό 425 99 - 479 105 - 519 109 -

Δωμάτια για οικογένειες :
Δίχωρα δωμάτια υπάρχουν στα ξενοδοχεία: XENIA STUDIOS & APRTS, SUNRISE, SEA FRONT STUDIOS & APRTS, AEGEAN DREAM, 

SIDERATOS APTS, ,EVANGELIA APTS
Τετράκλινα μονόχωρα δωμάτια υπαρχουν στα ξενοδοχεία: GOLDEN SAND, ERYTHA RESORT

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 2/7 έως 10/7 & 11/9 έως 18/9 11/7 έως 10/9

Α 175 240

Β 185 255

C 195 270
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 

Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

35



Η Πάτμος – το νησί της Αποκάλυψης ή Ιερουσαλήμ του Αιγαίου, όπως διεθνώς αποκαλείται, αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό που 
συνδυάζει τον μυστικισμό και την κατάνυξη με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που κάθε αρχοντική γωνιά της προσφέρει, καλώντας 
σας σε ένα ταξίδι ατελείωτων και ποικίλων εμπειριών. Το παραδοσιακό λευκό χρώμα, τα αρχοντικά και τα σοκάκια της Χώρας 
(Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco), οι τρεις Ανεμόμυλοι του νησιού, η νυχτερινή ζωή στο γραφικό λιμάνι της Σκάλας 
αλλά και την κοσμοπολίτικη Χώρα, τα μονοπάτια και διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσουν οι επισκέπτες, το ειδυλλιακό τοπίο, 
οι όμορφες παραλίες και τα γύρω νησάκια όλα αρμονικά συνδυασμένα συνθέτουν έναν ιδανικό τουριστικό προορισμό που θα 
ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Για το νησί της Πάτμου το γραφείο μας, σας προσφέρει πακέτα διακοπών Η μετάβαση πραγματοποιείται αεροπορικώς για Σάμο 
(οπου και η 1η διανυκτερευση) και στη συνέχεια με πλοίο ή catamaran για την Πάτμο.Επίσης, σας προσφέρουμε και πακέτα διακοπών 
σε συνδυασμό με διαμονή στη Σάμο ή στην Κω. 

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στην Πατμο γιατί προσφέρουμε...

- Απευθείας πτήσεις AEGEAN AIRLINES / OLYMPIC AIR και SKY EXPRESS για Σαμο σε χαμηλές τιμές
- Ακτοπλοικα εισιτηρια απο το Πυθαγορειο της Σαμου στην Πατμο με επιστροφη
- Ελεγμένα ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
- Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες 
παραλίες
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο λιμανι της Πατμου
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν : 

- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean Airlines / Olympic Air και SKY EXPRESS
- Στις πτήσεις της Aegean Airlines / Olympic Air περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 8 κιλα (διαστασεων 56χ45χ23)  
και 1 αποσκευη  ανά ατομο εως 23 κιλα.Στις πτησεις της Sky Express περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 6 κιλα  και 1 
αποσκευη  ανά ατομο εως 15 κιλα  
- Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών
- Αντίστοιχη διατροφή
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Που να μείνετε στην Πατμο

ΣΚΑΛΑ
Το μοναδικό λιμάνι του νησιού, η Σκάλα είναι και το γραφικό τουριστικό κέντρο του νησιού. Είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος και πιο 
πυκνοκατοικημένος οικισμός και ο χώρος, όπου βρίσκονται τα εμπορικά – τουριστικά καταστήματα, οι τράπεζες, καθώς και μια 
μεγάλη ποικιλία απο καφενεία, μεζεδοπωλεία, εστιατόρια. Εδώ κτυπά και η καρδιά της νυκτερινής ζωής του νησιού: μπαράκια και 
κέντρα με ζωντανή μουσική λειτουργούν μέχρι τα ξημερώματα, αποδεικνύοντας οτι η Σκάλα τα συνδυάζει όλα.

ΓΡΟΙΚΟΣ
Ο κόλπος του Γροίκου με την υπέροχη θέα προς τον βράχο «Καλλικατσού» και την παραλία της Πέτρας έχει χαρακτηρισθεί από τον 
διεθνή οργανισμό «Most Beautiful Bays in the world» ως ένας από τους ωραιότερους κόλπους του κόσμου, ενώ τμήμα της παραλίας 
του είναι οργανωμένο διαθέτοντας ταβέρνες με ντόπια κουζίνα και υπέροχους μεζέδες, ενοικιαζόμενα καταλύματα καθώς και 
ξενοδοχεία έως πέντε αστέρων.
 
ΚΑΜΠΟΣ
Ο Κάτω Κάμπος χαρακτηρίζεται από μικρά, ολόλευκα σπίτια, περιβόλια και αλμυρίκια κατά μήκος της γνωστής παραλίας του Κάμπου, 
η οποία διαθέτει μικρό μώλο για βάρκες και σκάφη αναψυχής στο ανατολικό της άκρο. Στον Κάτω Κάμπο θα βρείτε επίσης, ταβέρνες, 
παραθαλάσσια μπαρ, καθώς και ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΠΑΤΜΟΣ  Το νησί της Αποκάλυψης Fly & Drive 5,6 & 7 
ημέρες



ΠΤΗΣΕΙΣ : SKY EXPRESS / OLYMPIC AIR  

5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 
OLYMPIC AIR

 ΘΕΣ - ΣΑΜΟΣ 14.05 - 15.20 ΣΑΜΟΣ – ΘΕΣ 15.50 - 17.00

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ 13.45-17.45  

(Κυριακή) - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  10.00-13.30 

(Τετάρτη) - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 
OLYMPIC AIR

 ΘΕΣ - ΣΑΜΟΣ 14.05 - 15.20 ΣΑΜΟΣ – ΘΕΣ 15.50 - 17.00

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ 08.30-10.05 

(Πέμπτη) - CATAMARAN
ΠΑΤΜΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  10.00-13.30 

(Δευτέρα) - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 
SKY EXPRESS /OLYMPIC AIR

 ΘΕΣ - ΣΑΜΟΣ 12.45 - 14.05 ΣΑΜΟΣ – ΘΕΣ 15.50 - 17.00

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ 15.30 - 19.05 

(Παρασκευή) - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  10.00 - 13.30 

(Τετάρτη) - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
 

Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 
Στις πτήσεις της SKY EXPRESS  περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο έως 6 κιλα και 1 αποσκευή ανά ατομο  έως 15 κιλά

Στις πτήσεις της ΑΕGEAN ΑIRLINES / OLYMPIC AIR περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο έως 8 κιλα (διαστασεων 56χ45χ23)   
και 1 αποσκευή  ανά άτομο εως 23 κιλά.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑΤΜΟΣ 5ΗΜΕΡΕΣ 
(1 διαν/ση στη Σάμο και 3 διαν/σεις στην Πάτμο)

27/6 & 26/9 4,11,18 /7 &
  5,12,19 /8

25/7 &
1,8,15,22,29 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

LABITO 2* plus / Πυθαγόρειο 

ΕFFIE 2*plus / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

245 155 - 265 149 - 325 185 -

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

BLUE BAY 2*plus / Σκάλα
Πρωινό 259 155 - 275 159 - 345 215 -

LABITO 2*plus / Πυθαγόρειο

 BYZANCE 2*plus / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

255 179 169 279 185 185 359 245 209

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

DELFINI  2*plus  / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

259 159 - 285 169 - 369 219 -

LABITO 2*plus / Πυθαγόρειο

 CHRIS 2*plus / Σκάλα
Πρωινό 229 - - 255 - - 375 - -

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

GRIKOS 2* plus  / Γροικός
Πρωινό 255 169 159 289 185 185 389 215 225

 LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

SKALA 3*  / Σκάλα
Πρωινό 319 179 199 339 189 209 415 215 269

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

ALLOTINA HOUSES / Σάψιλα
Πρωινό 285 145 185 329 149 199 479 169 249

Δωμάτια για οικογένειες:
Τετράκλινα μονόχωρα δωμάτια υπάρχουν στα ξενοδοχεία SKALA, GRIKOS

Δίχωρα διαμερίσματα υπάρχουν στο ALLOTINA HOUSES

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 27/6, 19/9 & 26/9 1/7 έως 24/7
26/8 εως 19/9 25/7 έως 25/8

Α 155 175 205

Β 175 190 220

C 205 220 250

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΤΜΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ 
(1 διαν/ση στη Σάμο και 5 διαν/σεις στην Πάτμο)

25/6 & 24/9 2,9,16 /7 &
  3,10,17 /8

23,30 /7 &
6,13,20,27 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

LABITO 2* plus / Πυθαγόρειο 

ΕFFIE 2*plus / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

289 175 - 329 179 - 399 225 -

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

BLUE BAY 2*plus / Σκάλα
Πρωινό 319 175 - 329 179 - 435 275 -

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

DELFINI  2*plus  / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

329 185 - 365 199 - 475 299 -

LABITO 2*plus / Πυθαγόρειο

 CHRIS 2*plus / Σκάλα
Πρωινό 299 - - 319 - - 499 - -

LABITO 2*plus / Πυθαγόρειο

 BYZANCE 2*plus / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

309 219 195 359 215 209 499 319 249

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

GRIKOS 2* plus  / Γροικός
Πρωινό 315 199 199 365 219 249 525 275 299

 LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

SKALA 3*  / Σκάλα
Πρωινό 409 219 249 425 225 249 555 275 349

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

ALLOTINA HOUSES / Σάψιλα
Πρωινό 349 165 179 439 169 265 655 215 315

Δωμάτια για οικογένειες:
Τετράκλινα μονόχωρα δωμάτια υπάρχουν στα ξενοδοχεία SKALA, GRIKOS

Δίχωρα διαμερίσματα υπάρχουν στο ALLOTINA HOUSES

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 1/6 έως 30/6 1/7 έως 24/7  & 26/8 έως 15/9 25/7 έως 25/8

Α 230 250 295

Β 250 270 315

C 295 320 365

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΤΜΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ 
(1 διαν/ση στη Σάμο και 4 διαν/σεις στην Πάτμο)

23/9 1,8,15 /7 &
  2,9,16 /8

22,29 /7 &
5,12,19,26 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

LABITO 2* plus / Πυθαγόρειο 

ΕFFIE 2*plus / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

279 169 - 309 175 - 375 205 -

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

BLUE BAY 2*plus / Σκάλα
Πρωινό 295 175 - 315 179 - 395 235 -

LABITO 2*plus / Πυθαγόρειο

 BYZANCE 2*plus / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

299 209 189 335 195 215 405 249 199

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

DELFINI  2*plus  / Σκάλα

Πρωινό/
Διαμονη

315 179 - 349 199 - 439 255 -

LABITO 2*plus / Πυθαγόρειο

 CHRIS 2*plus / Σκάλα
Πρωινό 295 - - 309 - - 455 - -

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

GRIKOS 2* plus  / Γροικός
Πρωινό 299 195 199 345 209 239 475 245 275

 LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

SKALA 3*  / Σκάλα
Πρωινό 385 209 229 395 225 239 499 245 309

LABITO 2*plus  / Πυθαγόρειο

ALLOTINA HOUSES / Σάψιλα
Πρωινό 325 165 155 385 165 235 569 199 285

Δωμάτια για οικογένειες:
Τετράκλινα μονόχωρα δωμάτια υπάρχουν στα ξενοδοχεία SKALA, GRIKOS

Δίχωρα διαμερίσματα υπάρχουν στο ALLOTINA HOUSES

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 23/9 1/7 έως 24/7
26/8 εως 19/9 25/7 έως 25/8

Α 205 225 265

Β 225 245 285

C 265 285 325

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



39

ΠΤΗΣΕΙΣ : OLYMPIC AIR  

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΣ - ΣΑΜΟΣ  14.05 - 15.20 ΣΑΜΟΣ – ΘΕΣ 15.50 - 17.00

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕ ΤΟ ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ  15.30 - 19.05 ΠΑΤΜΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ   10.00 - 13.30

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο.

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣΑΜΟΣ-ΠΑΤΜΟΣ 
8ΗΜΕΡΕΣ  
(4 διαν/σεις στη Σαμο και 3 διαν/σεις στην Πατμο)

14,16,21,23  /9
1,6,8,13,15 /7

31/8
  2,7,9 /9

 20,22,27,29 /7
3,5,10,12,17,19,24,26 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

AEOLIS 3* / Σάμος

BLUE BAY 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 335 189 - 345 195 - 415 219 -

GLICORISA BEACH 3* / Πυθαγόρειο 

BLUE BAY 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 329 169 - 339 175 - 429 229 -

SAMOS BAY 3* / Σάμος

BLUE BAY 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 369 155 - 395 175 - 485 239 -

LITHOS 3*plus / Πυθαγόρειο 

BLUE BAY 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 379 139 - 289 145 - 499 199 -

AEOLIS 3*  / Σάμος

CHRIS 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 329 - - 339 - - 449 - -

GLICORISA BEACH 3* / Πυθαγόρειο 

CHRIS 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 319 - - 329 - - 469 - -

SAMOS BAY 3* / Σάμος

CHRIS 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 365 - - 379 - - 519 - -

LITHOS 3*plus / Πυθαγόρειο

CHRIS 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 369 - - 375 - - 539 - -

AEOLIS 3*  / Σάμος

SKALA 3*  / Σκάλα
Πρωινό 399 229 - 409 235 - 485 279 -

GLICORISA BEACH 3* / Πυθαγόρειο 

SKALA 3*  / Σκάλα
Πρωινό 395 215 299 405 219 305 499 235 355

SAMOS BAY 3* / Σάμος

SKALA 3*  / Σκάλα
Πρωινό 429 189 235 449 215 235 555 235 315

LITHOS 3*plus / Πυθαγόρειο  
SKALA 3*  / Σκάλα

Πρωινό 435 169 235 445 175 239 575 199 325

Rent a car στην Πάτμο - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 16/9 - 23/9 1/7 έως 24/7
26/8 εως 15/9 25/7 έως 25/8

Α 150 170 200

Β 165 185 215

C 195 215 245

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

Rent a car στη Σάμο  
Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 1/7 έως 23/9

Α 170

Β 185

C 205
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση 

στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



ΠΤΗΣΕΙΣ : OLYMPIC AIR  

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΘΕΣ - ΚΩΣ 13.35 - 14.45 ΚΩΣ – ΘΕΣ 15.20 - 16.30

CATAMARAN KΩΣ – ΠΑΤΜΟΣ  11.00 – 13.20 ΠΑΤΜΟΣ - ΚΩΣ   11.00 - 13.20

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΣ-ΠΑΤΜΟΣ 8ΗΜΕΡΕΣ
3 διαν/σεις στην Κω & 4 στην Πάτμο

11,18,25 /9 3/7, 10/7 17,24,31 /7 &
 7,14,21,28 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

THEONIA 2*plus / Κως 

BLUE BAY 2*plus / Σκάλα
Πρωινό 395 229 - 415 239 - 475 285 -

MARITINA 3* / Κως 

BLUE BAY 2*plus / Σκάλα
Πρωινό 419 245 - 435 255 - 495 295 -

  MARITINA 3*  / Κως

 CHRIS 2*plus  / Σκάλα
Πρωινό 409 - - 419 - - 539 - -

ALEXANDRA 4*  / Κως 
 CHRIS 2*plus  / Σκάλα

Πρωινό 435 - - 445 - - 559 - -

CONTINENTAL PALACE  4* Kως 

 BLUE BAY2*plus / Σκάλα

Hμιδιατροφη /
Πρωινό 515 199 - 529 215 - 575 255 -

ALEXANDRA 4* Kως/ 

SKALA 3*   / Σκάλα
Πρωινό 539 295 - 549 299 - 599 309 -

CONTINENTAL PALACE  4* Kως 

 SKALA  3*  / Σκάλα

Hμιδιατροφη /
Πρωινό 585 245 379 599 255 389 675 259 435

Rent a car στην Πάτμο - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 16/9 εως 25/9 1/7 έως 24/7
26/8 έως 15/9 25/7 έως 25/8

Α 200 220 260

Β 220 240 280

C 260 280 320

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

Rent a car  στην Κω - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 3/7 έως 10/7
4/9 έως 25/9 17/7 έως 28/8

Α 85 115

Β 100 140

C 115 165

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
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Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :
- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean Airlines / Olympic Air.
- Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 8 Kg (διαστασεων 56χ45χ23) και 1 αποσκευη ανά ατομο εως 23 Kg
- Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών
- Αντίστοιχη διατροφή
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Η Λήμνος είναι ένα πανέμορφο νησί που βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα ηφαιστειακό και πλουσιο νησί με πολύ πράσινο. 
Οι νησιώτες είναι αρκετά παραδοσιακοί, που σημαίνει ότι εξακολουθούν να έχουν τη φιλοξενία ως κάτι σχεδόν ιερό, και έχουν 
διατηρήσει πολλά παλιά έθιμα.

Για τους παραθεριστές, η Λήμνος προσφέρει ωραίες παραλίες και πολλά πράγματα να δείτε. Το νησί είναι ένα δημοφιλές θέρετρο 
για Έλληνες και ξένους, αλλά έχει διατηρήσει τη γνήσια του ατμόσφαιρα.Πολλες και μοναδικες οι ομορφιες της Λημνου.Καθε τοπος 
αλλωστε είναι μοναδικος και ξεχωριστος από κάθε αλλον.Ετσι και για τη Λημνο δεν υπαρχει παρομοια ομορφια σε ολο το Αιγαιο η 
τον κοσμο.

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στη Λημνο γιατί προσφέρουμε...

- Απευθείας πτήσεις AEGEAN AIRLINES / OLYMPIC AIR σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία
- Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια & σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες παραλίες
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Λημνου
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

ΛΗΜΝΟΣ    5ΗΜΕΡΕΣ 8,15,22 /9
2,7,9 /7 

& 1/9
14,16,21,23,28,30 /7 & 
4,6,11,13,18,20,25,27 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί 2ο παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο παιδί

FERENIKI STUDIOS / Πλατύ - 169 105 65 209 85 85 245 89 89

ARTEMIS TRADIONAL / Μύρινα - 189 85 - 205 89 - 235 95 -

IFESTOS 2*plus / Μύρινα Πρωινό 195 125 - 205 105 - 255 115 -

SEVDALI 2* / Μύρινα Πρωινό 199 145 - 209 149 - 229 155 -

ASTRON 2* plus / Μύρινα - 199 65 145 209 69 149 245 85 155

ΕVGAΤIS 3* / Kοντιάς Πρωινό 219 105 - 295 145 - 305 149 -

DIAMANTIDES  4* / Μύρινα Πρωινό 235 145 145 279 175 175 345 205 205

VAROS RESIDENCES 4* /Βάρος Πρωινό 259 125 65 269 129 69 369 195 85

VAROS VILLAGE 4* / Βάρος Πρωινό 279 145 345 309 109 349 319 205 305

LEMNOS VILLAGE RESORT 5* 
Πλατύ

Πρωινό 279 105 319 345 109 369 439 115 355

 
Πτήσεις: (κάθε Τρίτη, Πέμπτη) AEGEAN AIRLINES/OLYMPIC AIR: ΘΕΣ - ΛΗΜΝΟΣ  09.25 - 10.10, ΛΗΜΝΟΣ – ΘΕΣ 12.55 - 13.40 

- Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο. 
Σύνολο φόρων +35ε

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 10/9 έως 22/9 26/8 έως 9/9 1/7 έως 25/8

Α 155 175 195

Β 175 195 215

C 195 215 255

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΛΗΜΝΟΣ Fly & Drive 5,6 & 8 
ημέρες



ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΛΗΜΝΟΣ    6ΗΜΕΡΕΣ 10,12,17,19,24,26 /9
2,4,6,8,11 /7 
31/8 & 3,5 /9

13,16,18,20,23,25,27,30 /7 
& 1,3,6,8,10,13,15,17,20, 

22,24,27,29 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί 

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί 2ο παιδί

FERENIKI STUDIOS / Πλατύ - 199 115 65 245 89 89 279 95 95

ARTEMIS TRADIONAL / Μύρινα - 215 89 - 229 95 - 269 99 -

IFESTOS 2*plus / Μύρινα Πρωινό 215 139 - 239 115 - 299 119 -

SEVDALI 2* / Μύρινα Πρωινό 225 165 - 235 169 - 259 175 -

ASTRON 2* plus / Μύρινα - 249 65 165 249 69 169 285 75 175

ΕVGAΤIS 3* / Kοντιάς Πρωινό 249 115 - 339 165 - 349 169 -

DIAMANTIDES  4* / Μύρινα Πρωινό 265 165 165 335 199 199 409 239 239

VAROS RESIDENCES 4* /Βάρος Πρωινό 299 139 65 309 145 69 439 219 75

VAROS VILLAGE 4* / Βάρος Πρωινό 339 165 415 349 169 419 379 239 365

LEMNOS VILLAGE RESORT 5* 
Πλατύ

Πρωινό 319 115 385 395 119 445 529 125 425

 
Πτήσεις: (κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο) AEGEAN AIRLINES/OLYMPIC AIR  ΘΕΣ - ΛΗΜΝΟΣ  09.25 - 10.10, ΛΗΜΝΟΣ – ΘΕΣ 12.55 - 13.40 

-Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο. 
Σύνολο φόρων +35ε

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 10/9 έως 26/9 26/8 έως 9/9 1/7 έως 25/8

Α 190 215 240

Β 215 240 265

C 240 265 315

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΛΗΜΝΟΣ    8ΗΜΕΡΕΣ
 

8,10,12,15,17,19,22,24 
26 /9

2,4,6,7,9,11 /7 
1,3,5 /9

13,14,16,18,20,21,23 /7 
25,27,28,30 /7  

1,3,4,6,8,10,11,13,15 /8 & 
17,18,20,22,24,25,27,29 /8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί 

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί 2ο παιδί

FERENIKI STUDIOS / Πλατύ - 245 135 65 309 105 99 365 105 105

ARTEMIS TRADIONAL / Μύρινα - 259 99 - 285 105 - 339 109 -

IFESTOS 2*plus / Μύρινα Πρωινό 259 169 - 285 135 - 385 139 -

SEVDALI 2* / Μύρινα Πρωινό 279 205 - 289 209 - 319 215 -

ASTRON 2* plus / Μύρινα - 295 65 205 305 69 209 369 75 215

ΕVGAΤIS 3* / Kοντιάς Πρωινό 315 135 - 435 205 - 445 209 -

DIAMANTIDES  4* / Μύρινα Πρωινό 345 205 205 425 249 249 535 309 309

VAROS RESIDENCES 4* /Βάρος Πρωινό 395 169 65 405 175 69 599 285 85

LEMNOS VILLAGE RESORT 5* 
Πλατύ

Πρωινό 419 135 515 515 139 599 715 145 569

VAROS VILLAGE 4* / Βάρος Πρωινό 425 205 555 435 209 559 499 309 485

 
Πτήσεις: (κάθε Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη, Σάββατο) AEGEAN AIRLINES/OLYMPIC AIR  ΘΕΣ - ΛΗΜΝΟΣ  09.25 - 10.10, ΛΗΜΝΟΣ – ΘΕΣ 12.55 - 13.40 

 -Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο. 
Σύνολο φόρων +35ε

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 10/9 έως 26/9 26/8 έως 9/9 1/7 έως 25/8

Α 260 295 330

Β 295 330 365

C 330 365 435

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο
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«Αγκαλιασμένη» από τα γαλάζια νερά του Αιγαίου, με πλούσια βλάστηση και εντυπωσιακή μορφολογία, η Σκύρος αποτελεί τον ιδανικό 
προορισμό για διακοπές απόλαυσης και ξενοιασιάς.Εκεί συνυπάρχει σε απόλυτη αρμονία το πράσινο με το γαλάζιο, δημιουργώντας 
τοπία και εικόνες μαγευτικής ομορφιάς, λόφους με πεύκα, βραχώδη ορεινά τοπία, ειδυλλιακές απόμερες ακρογιαλιές, πανέμορφους 
ορμίσκους και θαλάσσιες σπηλιές.

Η Σκύρος είναι ένα νησί με πολύ πράσινο και πολλές φυσικές ομορφιές: Στην Ατσίτσα τα πεύκα φτάνουν μέχρι τα γαλαζοπράσινα 
νερά της θάλασσας, ενώ στα Πουριά οι βράχοι και τα ερείπια του αρχαίου λατομείου σκυριανού πωρόλιθου, δημιουργούν ένα 
επιβλητικό και συνάμα γαλήνιο τοπίο. Στην νότια πλευρά της Σκύρου, όπου το περιβάλλον είναι άγριο και θυμίζει βουνό, ζούσαν 
παλιότερα τα σκυριανά αλογάκια, σήμα κατατεθέν της Σκύρου, τα οποία σήμερα είναι προστατευόμενο είδος, μαζί με τη φώκια mo-
nachus – monachus και τη χελώνα Caretta - Caretta.

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στη Σκυρο γιατί προσφέρουμε...

Απευθείας πτήσεις SKY EXPRESS  σε χαμηλές τιμές
Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες 
παραλίες
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο της Σκυρου
Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν : 

- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Sky Express.
- Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 6 κιλα   και 1 αποσκευη  ανά ατομο εως 15 κιλα
- Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε)
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών
- Αντίστοιχη διατροφή
 - Ταξιδιωτική ασφάλιση
 
3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Που να μείνετε στη Σκυρο

ΧΩΡΑ
Πρωτεύουσα της Σκύρου είναι η Χώρα. Είναι χτισμένη στο ψηλό βράχο που δεσπόζει, σχεδόν στο κέντρο της Σκύρου, κάτω από 
το Βυζαντινό καστρομονάστηρο του Αγίου Γεωργίου. Η Χώρα αποτελεί ιδανικό προορισμό για διαμονή αλλά και διασκέδαση. 
Περιδιαβαίνοντας τα στενά καλντερίμια του χωριού, θα βρεθείτε σε ανθοστόλιστες αυλές, γραφικά εκκλησάκια και σίγουρα θα 
συναντήσετε το ζεστό χαμόγελο των κατοίκων της. Στη Χώρα ή Χωριό, θα βρείτε πολλά όμορφα ταβερνάκια που προσφέρουν 
γεύσεις της Σκύρου, καφετέριες και μπαρς για όμορφη διασκέδαση. Υπάρχουν πολλά εμπορικά καταστήματα, και μαγαζιά με 
τουριστικά είδη και καλόγουστα είδη δώρων. Άλλωστε η Σκύρος φημίζεται για την τέχνη και τον πολιτισμό της, που αποτυπώνεται σε 
κάθε πλευρά της καθημερινότητας της. Η Χώρα είναι σίγουρα το μέρος που πρέπει να επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια των διακοπών 
σας στη Σκύρο. Έχει πολλά καταλύματα και πλήρη τουριστική οργάνωση. Με τα κάτασπρα σπιτάκια της, τις ανθοστόλιστες αυλές 
και τα φιδωτά καλντερίμια της, εκπέμπει μια εικόνα άλλης εποχής, ενώ στο ζεστό χαμόγελο των κατοίκων της θα ανακαλύψετε τη 
φημισμένη φιλοξενία της.

ΜΑΓΑΖΙΑ
Άκρως τουριστική περιοχή, με αρκετά beach bar και ταβέρνες. Η παραλία Μαγαζιά βρίσκεται δίπλα στην παραλία Μώλος και θα 
μπορούσε να θεωρηθεί η συνέχειά της, καθώς μαζί δημιουργούν μία μεγάλη ενιαία αμμώδη παραλία. Είναι οργανωμένη για να 
απολαύσετε το μπάνιο σας με τις απαραίτητες ανέσεις και αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες της Σκύρου.

MΩΛΟΣ
Η παραλία Μώλος είναι μια παραλία από τις πιο δημοφιλείς της Σκύρου που είναι γενικά οργανωμένη και βρίσκεται δίπλα στην 
παραλία Μαγαζιά. Οι δύο αυτές παραλίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια μεγάλη ενιαία παραλία, με άμμο τόσο στην ακτή όσο 
και στο βυθό. Στην παραλία του Μώλου υπάρχουν αρκετά beach bar και ταβέρνες ωστόσο υπάρχει και ελεύθερος χώρος.Αριστερά 
στην παραλία βρίσκεται το γραφικό λιμανάκι του Μώλου που εχει πολύ ωραία θέα στην παραλία του Μώλου και των Μαγαζιών.

ΑΣΠΟΥΣ
Η παραλία Ασπούς είναι μια παραλία της κεντρικής Σκύρου που απέχει πολύ λίγο και από τη Χώρα της Σκύρου αλλά και από τη 
Λιναριά που είναι το λιμάνι της Σκύρου (βρίσκεται σχεδόν στο μέσο της απόστασής τους), με άμμο και στην ακτή αλλά και στο βυθό.

ΣΚΥΡΟΣ Fly & Drive 6 & 8 
ημέρες



ΠΤΗΣΕΙΣ : SKY EXPRESS  

ΑΠΟ 25/6 ΕΩΣ 17/9
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΡΟΣ 10.20 - 11.05 ΣΚΥΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11.30 - 12.15
 

Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 6κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 15 κιλά ανά άτομο.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ΣΚΥΡΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ 25/6, 10/9 & 17/9 2/7, 9/7 & 3/9 16,23,30 /7 & 
6,13,20,27 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

LYKOMIDES ROOMS / Λιναρια - 295 155 199 319 159 229 349 165 299

ELEANA STUDIOS / Μώλος - 329 155 199 355 159 209 385 165 215

MELIKARI 2* plus / Κάμπος Πρωινό 339 175 155 375 179 159 395 199 165

PEGASUS STUDIOS / Αχερούνες - 349 105 155 359 109 159 405 115 165

SKIROS PALACE 4* / Γυρίσματα

Πρωινό 359 105 199 375 109 209 429 115 229

Ημιδιατροφή 385 105 255 399 109 259 479 115 299

NEFELI 4* / Χώρα Πρωινό 375 155 189 419 165 219 469 179 239

AMMOS BOUTIQUE HOTEL / Μαγαζιά Πρωινό 379 105 - 475 109 - 569 115 -

ARIADNE STUDIOS / Μαγαζιά - 399 145 145 489 159 159 499 165 165

DIONI / Ασπούς Πρωινό 409 155 199 459 159 205 559 165 209

PERIGIALI 3* / Μαγαζιά Πρωινό 429 155 249 465 159 275 549 165 355

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 25/6 έως 15/7 & 6/9 έως 17/9 16/7 - 5/9

Α Daewoo matiz 900cc or similar 205 235

Β Opel Corsa 1100cc or similar 235 265

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

ΣΚΥΡΟΣ 8ΗΜΕΡΕΣ
25/6 & 

8,10,15,17 /9
30/6

2,7,9 /7 & 1,3 /9
14,16,21,23,28,30 /7 & 
4,6,11,13,18,20,25,27 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

LYKOMIDES ROOMS / Λιναρια - 349 175 245 369 179 275 409 185 385

ELEANA STUDIOS / Μώλος - 385 175 245 419 179 249 469 185 255

MELIKARI 2* plus / Κάμπος Πρωινό 395 209 175 439 215 179 479 245 185

PEGASUS STUDIOS / Αχερούνες - 405 105 175 415 109 179 489 115 185

SKIROS PALACE 4* / Γυρίσματα

Πρωινό 425 105 245 425 109 249 529 115 279

Ημιδιατροφή 465 105 309 475 109 315 579 115 385

NEFELI 4* / Χώρα Πρωινό 439 175 229 499 189 265 559 209 295

AMMOS BOUTIQUE HOTEL / Μαγαζιά Πρωινό 445 105 - 575 109 - 725 115 -

ARIADNE STUDIOS / Μαγαζιά - 485 159 159 599 179 179 609 185 185

DIONI / Ασπούς Πρωινό 499 169 245 569 175 249 709 179 255

PERIGIALI 3* / Μαγαζιά Πρωινό 535 175 299 565 179 345 699 185 455

Δωμάτια για οικογένειες :
Δίχωρα δωμάτια υπάρχουν στα ξενοδοχεία LYKOMIDES ROOMS, PERIGIALI, DIONI

Τετράκλινα μονόχωρα δωμάτια στα ξενοδοχεία ELEANA STUDIOS, NEFELI, SKIROS PALACE, ΑRIADNE STUDIOS, MELIKARI, PEGASUS

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 25/6 έως 15/7 & 6/9 έως 17/9 16/7 - 5/9

Α Daewoo matiz 900cc or similar 280 325

Β Opel Corsa 1100cc or similar 325 360

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα



ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

ΙΚΑΡΙΑ    5ΗΜΕΡΕΣ 1/9 - 30/9 20/7 - 31/8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 12 
ετών

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 12 
ετών

CAVOS BAY 3* / Αρμενιστής Πρωινό
Standard: 255
Sea view: 275

Standard:240
Sea view: 255

Standard: 170 
Sea view: 185

Standard: 280
Sea view: 310

Standard:230
Sea view:285

Standard: 195
Sea view: 250

KARRAS STAR 3* / Εύδηλός Πρωινό
Garden view: 220

Sea view: 230

Garden view: 
205

Sea view: 215
80

Garden view: 

290
Sea view:300

Garden view: 
260

Sea view: 275
80

EROFILI BEACH 3* / Αρμενιστής Πρωινό
Standard: 310
Sea view: 345

Standard:280
Sea view: 315

80  0-4 ετών 

279 5-12 ετών

Standard:375
Sea view:415 

Standard:340
Sea view:375

80 0-4 ετών

339 5-12 ετών

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία  1/9 έως 30/9 20/7 έως 31/8

Α 140 180

Β 150 190

C 160 200
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGEAN-ΟLYMPIC AIR

ΠΤΗΣΕΙΣ OLYMPIC AIR
ΘΕΣ - ΛΗΜΝΟΣ 09.25 - 10.10  

ΛΗΜΝΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ 10.35 - 11.20
ΙΚΑΡΙΑ - ΛΗΜΝΟΣ 11.45 - 12.30 

ΛΗΜΝΟΣ-ΘΕΣ 12.55 - 13.40
 

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 
Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8κιλά ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά 2 άτομα
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Αν θέλετε να κάνετε αληθινές διακοπές και όχι ένα συμβατικό ταξίδι τότε έχετε επιλέξει το σωστό νησί. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Τρία πράγματα 
είναι αυτά που απαγορεύονται στο νησί σύμφωνα με τους ντόπιους::
Ρολόι, άγχος και ταλαιπωρία, κάτι παραπάνω θα ξέρουν καθώς είναι γνωστό πως έχουν βρει το μυστικό της Μακροζωίας! Εμείς 
σας προτείνουμε να αφεθείτε στους χαλαρούς ρυθμούς του νησιού, Να εξερευνήσετε τα μικρά γραφικά χωριά και τις πανέμορφες 
παραλίες.  

Επιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στην Ικαρία, γιατί προσφέρουμε…
- Αεροπορικές θέσεις με πτήσεις AEGEAN σε χαμηλές τιμές
- Ελεγμένα ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο 
- Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
- Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
- τη δική μας φροντίδα καθώς και του τοπικού μας γραφείου για οτιδήποτε προκύψει ή χρειαστείτε.. 

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν : 1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean / Olympic, 2. Στις 
πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο εως 8Kg και 1 αποσκευή 23Kg  ανά 2 άτομα, 3. Φόροι αεροδρομίων (όπως 
αναγράφεται +35ε), 4. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών, 5.  Αντίστοιχη διατροφή, 6.  Ταξιδιωτική 
ασφάλιση. 3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)

Tι μπορώ να κάνω στην Ικαρία;
Αναμφίβολα πρέπει να επισκεφτείτε την Παραλία Σεϋχέλλες, να είστε εφοδιασμένοι με παπούτσια νερό και υπομονή καθώς η 
πρόσβαση απαιτεί κατάβαση και ανάβαση. Παραλία Νας, ένα μοναδικό μέρος όπου ένα πανέμορφο ποταμάκι ενώνετε με την 
θάλασσα. Βόλτα στον Εύδηλο και στον Αρμενιστή για καφέ φαγητό η ποτό. Βραδινή βόλτα στον Χριστό Ραχών το χωριό με το δικό 
του ωράριο. Για τους λάτρεις του σερφ η παραλία Μεσακτή είναι μία εξαιρετική επιλογή.
 
Σε ποιο μέρος του νησιού να μείνω;
Στις προτάσεις μας για διαμονή θα βρείτε λύσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν 
να επιλέξετε την περιοχή που επιθυμείτε..
 
Αρμενιστής: Γραφικό χωριό στο πιο κομβικό σημείο του νησιού με κοντινή πρόσβαση σε όλα τα αξιοθέατα.
Εύδηλος: Γραφικό Λιμάνι με αρκετές επιλογές σε μαγαζιά.
Αυλάκι: Απομονομένη τοποθεσία με απόλυτη ησυχία ανάμεσα στον Εύδηλο και στον Αρμενιστή.
 
Πως μπορώ να μετακινούμαι στο νησί;
Για τις μεταφορές σας στο νησί κρίνουμε απαραίτητο να ενοικιάσετε αυτοκίνητο. Οι λόγοι είναι πως η τοπική συγκοινωνία δεν είναι 
συχνή και δεν έχετε πρόσβαση σε όλα τα σημεία του νησιού και οι αποστάσεις από το αεροδρόμιο στα σημεία διαμονής είναι 
μεγάλες.

ΙΚΑΡΙΑ Fly & Drive 5 έως 8 
ημέρες



ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 

ΙΚΑΡΙΑ    7ΗΜΕΡΕΣ 1/9 - 30/9 20/7 - 31/8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 
12 ετών

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 
12 ετών

KARRAS STAR 3* / Εύδηλός Πρωινό
Standard: 260
Sea view: 275

Standard:235
Sea view: 250

80
Standard: 350
Sea view: 380

Standard:320
Sea view:340

80

CAVOS BAY 3* / Αρμενιστής Πρωινό
Garden view: 

310
Sea view: 340

Garden view: 
290

Sea view: 310

Standard: 

250
Sea view: 

275

Garden view: 

355
Sea view:395

Garden view: 
290

Sea view: 355

Standard: 

250
Sea view: 

320

EROFILI BEACH 3* / Αρμενιστής Πρωινό
Standard: 395
Sea view: 440

Standard:350
Sea view: 395

80          
0-4 ετών 

359          
5 - 12 ετών

Standard:505
Sea view:555

Standard:435
Sea view:495

80            
0-4 ετών

449            
5 - 12 ετών

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία  1/9 έως 30/9 20/7 έως 31/8

Α 200 240

Β 210 250

C 220 260
Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΙΚΑΡΙΑ    8ΗΜΕΡΕΣ 1/9 - 30/9 20/7 - 31/8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 
12 ετών

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 
12 ετών

CAVOS BAY 3* / Αρμενιστής Πρωινό
Standard: 275
Sea view: 295

Standard:250
Sea view: 270

80
Standard: 390
Sea view: 425

Standard:345
Sea view:380

80

KARRAS STAR 3* / Εύδηλός Πρωινό
Garden view: 

335
Sea view: 380

Garden view: 
310

Sea view: 340

Standard: 

275
Sea view: 

305

Garden view: 

400
Sea view:445

Garden view: 
315

Sea view: 400

Standard: 

280
Sea view: 

355

EROFILI BEACH 3* / Αρμενιστής Πρωινό
Standard: 440
Sea view: 540

Standard:390
Sea view: 445

80          
0-4 ετών 

385 
5 - 12 ετών

Standard:555
Sea view:640

Standard:490
Sea view:550

80            
0-4 ετών

505 
5 - 12 ετών

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία  1/9 έως 30/9 20/7 έως 31/8
Α 230 280
Β 240 290
C 250 300

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΙΚΑΡΙΑ    6ΗΜΕΡΕΣ 1/9 - 30/9 20/7 - 31/8

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 
12 ετών

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 
12 ετών

KARRAS STAR 3* / Εύδηλός Πρωινό
Standard: 240
Sea view: 255

Standard:220
Sea view: 235

80
Standard: 315
Sea view: 340

Standard:290
Sea view:310

80

CAVOS BAY 3* / Αρμενιστής Πρωινό
Garden view: 

285
Sea view: 310

Garden view: 
265

Sea view: 285

Standard: 

230
Sea view: 

250

Garden view: 

320
Sea view:355

Garden view: 
260

Sea view: 320

Standard: 

225
Sea view: 

285

EROFILI BEACH 3* / Αρμενιστής Πρωινό
Standard: 335
Sea view: 395

Standard:315
Sea view: 355

80          
0-4 ετών 

319           
5 - 12 ετών

Standard:435
Sea view:490

Standard:390
Sea view:430

80            
0-4 ετών

395            
5 - 12 ετών

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία  1/9 έως 30/9 20/7 έως 31/8

Α 170 220

Β 180 230

C 190 240

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5ΗΜΕΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

AMAZONES VILLAGE 4* 
Χερσόνησος

Πρωινό 249 179 269 269 199 269 249 179 269

CASTELLO CITY HOTEL 4* 
Hράκλειο

Πρωινό 249 169 169 259 189 339 249 169 169

EVELYN BEACH HOTEL 4* 
Χερσόνησος

Ημιδιατροφή 269 139 199 289 159 149 269 139 199

CAPSIS ASTORIA HERAKLION 4*  
Hράκλειο

Πρωινό 299 139 249 319 159 199 299 139 249

HERONISSOS HOTEL 4* 
Χερσόνησος

All Inclusive 329 139 - 359 159 - 329 139 -

IMPERIAL BELVEDERE 4* 
Χερσόνησος

All Inclusive 499 239 279 509 259 269 499 239 279

GOUVES WATER ARK HOLIDAY 5*  
Γούβες

All Inclusive 649 199 589 669 219 569 649 199 589

 

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 1/7 έως 30/9

Α 170
Β 205

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΠΤΗΣΕΙΣ: AEGEAN-ΟLYMPIC AIR  / VOLOTEA / ELLINAIR

ΠΤΗΣΕΙΣ VOLOTEA
κάθε Δευτέρα ΘΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 15.50-17.05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ: 14.00-15.25

κάθε Παρασκευή ΘΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 15.00-16.15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ: 13.10-14.35

ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR
κάθε Δευτέρα, 

Παρασκευή & Κυριακή
ΘΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 19.00-20.15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ: 21.15-22.30

ΠΤΗΣΕΙΣ OLYMPIC 
AIR/AEGEAN 

AIRLINES

Δευτέρα, Τρίτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή,             

Σάββατο
ΘΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 06.20-07.30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ: 08.10-09.25

Τετάρτη, Κυριακή ΘΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 20.30-21.40 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ: 22.15-23.30

Πέμπτη ΘΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22.20-23.30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ: 20.30-21.40

Παρασκευή ΘΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 20.25-21.35 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ: 18.25-19.40

Δευτέρα ΘΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 13.30-14.40 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ: 08.10-09.25

 
+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8ΗΜΕΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

AMAZONES VILLAGE 4* 
Χερσόνησος

Πρωινό 357 209 399 369 219 399 359 209 399

CASTELLO CITY HOTEL 4* 
Hράκλειο

Πρωινό 319 199 599 349 209 599 319 199 599

EVELYN BEACH HOTEL 4* 
Χερσόνησος

Ημιδιατροφή 389 149 239 389 149 239 389 149 239

CAPSIS ASTORIA HERAKLION 4*  
Hράκλειο

Πρωινό 479 199 379 449 219 399 479 199 379

HERONISSOS HOTEL 4* 
Χερσόνησος

All Inclusive 499 199 - 499 209 - 499 199 -

IMPERIAL BELVEDERE 4* 
Χερσόνησος

All Inclusive 739 349 499 779 379 529 739 349 499

GOUVES WATER ARK HOLIDAY 5*  
Γούβες

All Inclusive 1029 199 969 1049 219 999 1029 199 969

 

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία 1/7 έως 30/9

Α 295
Β 335

Απεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Fly & Drive 5 & 8 
ημέρες





ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΝΑΞΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

 13,20,27 /7 3,10,17,24,31 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

STUDIO NAXOS / Χώρα - 249 245 235 285 275 259

HOTEL FIKAS 2* plus / Αποίκια Πρωινό 295 275 - 329 295 -

NAXOS HOLIDAYS 3* / Χώρα Πρωινό 439 425 - 459 435 -
 

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές. 
 Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Μεταφορά με mini van από/προς το λιμάνι και το ξενοδοχείο 15ε ανά άτομο με επιστροφή.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 195ε, Μοτοσυκλέτα 115cc - 135ε, ATV (γουρούνα)-140ε  

Πως θα πάμε στη Νάξο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από 
την Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός 
σας περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη 
διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον 
Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUE STAR DE-
LOS στις 07.25.
Στις 12.30 φτάνουμε στη Νάξο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι 
διακοπές αρχίζουν!
Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε 
στο λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι 
στις 18.00. Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 23.15, όπου μας 
περιμένει το “Happy Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε 
στην πόλη μας.

Γιατί μαζί μας στη Νάξο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
- Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι της Ραφήνας

Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo πλοίo DELOS της BLUE STAR FERRIES. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να 
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του 
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΝΑΞΟΣ 7 ημέρες
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HAPPY BUS



Γιατί στην Πάρο?

Αποτελεί το διαμάντι των Κυκλάδων, ένα νησί ιδανικό για κάθε είδους
διακοπών. Υπέροχες παραλίες, καταπράσινο περιβάλλον, γραφικά χωριά, beach bar, νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό, Παριανό κρασί και 
αρκετά αξιοθέατα. Το ελληνικό καλοκαίρι στα καλύτερά του!
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς δωμάτια στη γραφική Νάουσα, στις πανέμορφες παραλίες, αλλά και 
στην πρωτεύουσα
και λιμάνι του νησιού, την Παροικιά σε αρκετά χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα και 
απολάυστε διακοπές στην Πάρο, άνετα, οικονομικά και χωρίς κανένα άγχος γιατί είμαστε εμείς εδώ! Εσείς το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Γιατί μαζί μας στην Πάρο?

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
Επιλέγουμε τα πλοία της BLUESTAR FERRIES από Πειραιά και της GOLDEN STAR FERRIES από Ραφήνα. Μεγάλα σαλόνια για να 
καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
 
big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΠΑΡΟΣ  Το διαμάντι των Κυκλάδων 5&7 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΠΑΡΟΣ 5&7ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ 4 διαν/σεις   
κάθε Σάββατο & Δευτέρα πρωί

18,20,25,27 /7
    1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 /8

7 ΗΜΕΡΕΣ 5 διαν/σεις   
κάθε Δευτέρα βράδυ

        20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

STUDIOS PARIKIA
  Παροικιά 

- 225 215 195 245 235 225

GLAROS ROOMS 
Νάουσα

- 249 235 229 285 270 265

ARKAS INN 3* 
150μ από παραλίες Λογαρά και Καλό Λιβάδι

- 285 269

1ο & 2ο παιδί 
165

δίχωρο 
δωμάτιο

335 310

1ο & 2ο παιδί 
195

δίχωρο 
δωμάτιο

CAPTAIN ROCKS 3* 
Χρυσή Ακτή

-

θέα κήπο 

295
θέα θαλ. 

335

θέα κήπο 

285
θέα θαλ.  

319

1ο & 2ο παιδί 
175

δίχωρο 
δωμάτιο

θέα κήπο 

349
θέα θαλ. 

395

θέα κήπο 

335
θέα θαλ.  

375

1ο & 2ο παιδί 
210

δίχωρο 
δωμάτιο

HOTEL MANTO 2* plus
Νάουσα

- 325 310 - 385 365 -

NARGES 4* 
παραλία Αλυκή

Πρωινό 335 319

1ο παιδί 145
2ο παιδί 195

δίχωρο 
δωμάτιο

395 385

1ο παιδί 165
2ο παιδί 210

δίχωρο 
δωμάτιο

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα)-190ε  

5ημ 4 διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 185ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 105ε, ATV (γουρούνα)   165ε  

7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από 
την Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός 
σας περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη 
διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον 
Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUESTAR 
NAXOS για την Πάρο στις 06.45.

Το πρωί στις 10.55 φτάνουμε στην Πάρο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο 
και οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε 
αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή 
σας.

Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να 
είμαστε στο λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου 
στις 19.15. Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 23.15, όπου μας 
περιμένει το “Happy Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε 
στην πόλη μας

5ημ - 4 διανυκτερεύσεις κάθε Σάββατο  
& Δευτέρα πρωί

Κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί αναχωρεί το λεωφορείο 
από την Θεσσαλονίκη στις 07.15 για το λιμάνι της Ραφήνας. Ο 
συνοδός σας περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε 
όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε 
στη Ραφήνα για να πάρουμε το πλοίο Superferry 2 Golden Star 
Ferries για την Πάρο στις 16.30.

Την ίδια μέρα το βράδυ στις 22.30 φτάνουμε στην Πάρο, 
πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε 
καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε 
συνεχώς στη διάθεσή σας.

Την τελευταία μέρα, φροντίζουμε να είμαστε στο λιμάνι 30 
λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου Superferry 2 στις 08.30. 
Φτάνουμε στον Πειραιά στις 14.25, όπου μας περιμένει το “Hap-
py Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πως θα πάμε στην Πάρο
σας προσφέρουμε 2 πακέτα για διακοπές οδικώς - ακτοπλοϊκώς στην Πάρο

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 05.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 06.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 07.15

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 07.30

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 08.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 09.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 11.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 12.30

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν : 
- Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων) 
- Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!) 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries 
- Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε 
- Αντίστοιχη διατροφή 
- Ταξιδιωτική Ασφάλιση



Γιατί στην Μύκονο?

Γιατί στη Μύκονο μπορείς να επιλέξεις το είδος των διακοπών που θέλεις. Από “χαλαρές” καταστάσεις μέχρι ότι πιο glamorous 
έχεις συναντήσει..όμορφες παραλίες, watersports, δραστηριότητες, καταπράσινο περιβάλλον, γραφικά χωριά, πάρτυ, beach bar, 
νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς δωμάτια στη χώρα αλλά και στις πανέμορφες παραλίες, σε αρκετά 
χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα και απολάυστε διακοπές στη Μύκονο, άνετα, οικονομικά 
και χωρίς κανένα άγχος γιατί είμαστε εμείς εδώ! Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε 
τα υπόλοιπα σε εμάς!

Γιατί μαζί μας στην Μύκονο?

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Eίναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τα πλοία της BLUESTAR FERRIES από Πειραιά και της GOLDEN STAR FERRIES από Ραφήνα. Μεγάλα σαλόνια για να 
καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΜΥΚΟΝΟΣ  Το νησί των ανέμων 5&7 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΜΥΚΟΝΟΣ 
5&7ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ 4 διαν/σεις   
κάθε Σάββατο πρωί 

      18,25, /7 & 1,8,15,22,29 /8

7 ΗΜΕΡΕΣ 5 διαν/σεις   
κάθε Δευτέρα βράδυ 

        20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

  Studios Οrnos / Ορνός - 295 285 275 349 335 325

Μarianna 2* plus
Γλάστρος - 2χλμ από χώρα

- 345 185 
μόνο παιδί 

- 375 209 
μόνο παιδί

-

Delian Collection Giannoulaki 4* 
  Γλάστρος - 2χλμ από χώρα

- 369 229 - 395 255 -

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα)-190ε  

5ημ 4 διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 185ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 105ε, ATV (γουρούνα)   165ε 

7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά 
νωρίς το πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUESTAR PAROS για την 
Μύκονο στις 07.30.

Στις 12.25 φτάνουμε στη Μύκονο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι 
διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά 
για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.

Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε 
στο λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, η οποία 
είναι στις 14.15. Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 19.45. Αν 
καθυστερήσει το πλοίο (που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή 
περίοδο) μην ανησυχείτε γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. 
Βρείτε το “Happy Bus” με τον συνοδό, αφήστε τις αποσκευές 
σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα στο μεγαλύτερο λιμάνι 
της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως γιατί πρέπει να 
επιστρέψουμε στην πόλη μας.

 Πως θα πάμε στη Μύκονο
σας προσφέρουμε 2 πακέτα για διακοπές οδικώς - ακτοπλοϊκώς στη Μύκονο

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 05.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 06.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 07.15

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 07.30

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 08.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 09.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 11.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 12.30

5ημ - 4 διανυκτερεύσεις κάθε Σάββατο πρωί
Κάθε Σάββατο πρωί αναχωρεί το λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη 
στις 07.15 για το λιμάνι της Ραφήνας. Ο συνοδός σας περιμένει 
στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε 
τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στη Ραφήνα για να πάρουμε 
το πλοίο Superferry της Golden Star Ferries για την Μύκονο στις 
16.30.

Φτάνουμε στις 21.00 στο νησί, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι 
διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά 
για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.

Την τελευταία μέρα, φροντίζουμε να είμαστε στο λιμάνι 30 λεπτά 
πριν την αναχώρηση του πλοίου Superferry η οποία είναι στις 
13.15. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 17.55, όπου μας περιμένει το 
λεωφορείο με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν : 
- Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων) 
- Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!) 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries 
- Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε 
- Αντίστοιχη διατροφή 
- Ταξιδιωτική Ασφάλιση



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΑΝΔΡΟΣ 5&6ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ

5 ΗΜΕΡΕΣ 4 διαν/σεις   
κάθε Σάββατο πρωί 

11,18,25 /7 & 1,8,15,22,29 /8

6 ΗΜΕΡΕΣ 5 διαν/σεις   
κάθε Δευτέρα πρωί 

13,20,27 /7 & 3,10,17,24,31 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

ANDROS STUDIOS/ Χώρα - 199 195 185 215 209 195

PIGHI SARIZA / Αποίκια Πρωινό 249 235 - 275 259 -

ANDROS HOLIDAY / Γαύριο Πρωινό 295 279 - 349 335 -

PARADISE ART HOTEL / Χώρα Πρωινό 339 315 - 375 339 -

CHRYSSI AKTI / Μπατσί Πρωινό 359 345

1ο παιδί 95
2ο παιδί 190

family side 
sea view

385 359

1ο παιδί 95
2ο παιδί 235

family side 
sea view

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 30€ στις παραπάνω τιμές.

Γιατί μαζί μας στην Άνδρο;
 
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
- Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι της Ραφήνας

Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τα πλοία της GOLDEN STAR FERRIES από Ραφήνα. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι 
για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Άνδρο
5ημ - 4 διανυκτερεύσεις κάθε Σάββατο πρωί
6ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα πρωί
Κάθε Σάββατο πρωί αναχωρεί το λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη 
στις 07.15 για το λιμάνι της Ραφήνας. Ο συνοδός σας περιμένει 
στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε 
τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στη Ραφήνα για να πάρουμε 
το πλοίο Superferry 2 Golden Star Ferries για την Άνδρο στις 16.30.
Στις 18.25 φτάνουμε στην Άνδρο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι 
διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά 
για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, φροντίζουμε να είμαστε στο λιμάνι 30 λεπτά 
πριν την αναχώρηση του πλοίου Superferry 2 η οποία είναι στις 
16.00. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 18.00, όπου μας περιμένει το 
λεωφορείο με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 05.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 06.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 07.15

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 07.30

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 08.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 09.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 11.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 12.30

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό 
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Golden Star Ferries, 4. Διαμονή στο 
δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΑΝΔΡΟΣ  Ένα νησί κόσμημα 5&6 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΕΡΙΦΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

ALBATROS HOTEL 2* / Λιβάδι - 335 305 289

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 60€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα) - 190ε  

Γιατί στην Σέριφο;

Ένα νησί που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του με την άγρια ομορφιά των ορεινών όγκων και την γοητευτική νησιώτικη όψη του 
παραδοσιακού οικισμού της Χώρας. Γυμνοί λόφοι, εύφορες κοιλάδες, όρμοι και απέραντες ακτές συνθέτουν το φυσικό μεγαλείο 
του νησιού.

Γιατί μαζί μας στην Σέριφο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran SPEEDRUNNER 3 της AEGEAN SPEED LINES από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο για τη Σέριφο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Σέριφο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο SPEEDRUNNER 3 για την Σέριφο στις 
07.30.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη Σέριφο 
σε μόλις 2 ώρες και 30 λεπτά! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 18.20. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 20.50. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως 
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του 
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΣΕΡΙΦΟΣ 7 ημέρεςHAPPY BUS



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΥΡΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ 
14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

ERMOUPOLIS STUDIOS / Ερμούπολη - 255 249 245

ANEMELIA STUDIOS / Αζόλιμνος - 265 259 255

FRANCOISE HOTEL 2*/ Γαλησσάς Πρωινό 280 265 -

NISAKI HOTEL 3*/ Ερμούπολη Πρωινό 330 289 -

DIOGENIS HOTEL 4*/ Ερμούπολη Πρωινό
standard 345
deluxe 380

superior 465

standard 315
deluxe 375

superior 385

standard 289
deluxe 325

superior 335

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 210ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 115ε, ATV (γουρούνα) - 170ε  

Γιατί στην Σύρο;
Η Σύρος, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων φημίζεται για τις όμορφες παραλίες της, τους παραδοσιακούς οικισμούς, 
την πλούσια φύση, και τις τοπικές λιχουδιές! Στο παρελθόν γνώρισε εντυπωσιακή πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Πρωτεύουσα 
και λιμάνι είναι η αριστοκρατική Ερμούπολη, μια πανέμορφη, αρχοντική πόλη, με νεοκλασικά κτίρια και επιβλητικά αρχοντικά. Στο 
νησί, λόγω της ιστορίας του, υπάρχει έντονο Καθολικό στοιχείο που του δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Εκτός από πανέμορφες 
παραλίες μπορείτε να ζήσετε και κοσμοπολίτικη ζωή αλλά και εναλλακτικές πιο ήσυχες διακοπές.

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Πως θα πάμε στην Σύρο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει 
στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις 
απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το πρωί για να 
πάρουμε το πλοίο BLUE STAR PAROS για την Σύρο στις 07.30.
Φτάνουμε στη Σύρο στις 11.15, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 
16.00. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 19.45. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα στο 
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως γιατί 
πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Γιατί μαζί μας στην Σύρο;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo BLUE STAR PAROS από/προς Πειραιά. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να 
απολαύσετε τη θάλασσα και bar για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του 
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΣΥΡΟΣ 7 ημέρεςHAPPY BUS
Η αρχόντισσα των 

Κυκλάδων
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΜΗΛΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

ADAMAS STUDIOS / Αδάμας - 335 325 310

GALANIS ROOMS / Χώρα -
θέα βουνό 375
θέα θάλ. 420

- -

MILOS APARTMENTS / Χώρα - 445 - -

CAPETAN GEORGANTAS 2*  / Αδάμας Πρωινό
standard 475
comfort 525
superior 590

tpl sea view 

495
family sea view

445

ZOE ROOMS / Πολλώνια Πρωινό 525 - -

AEOLIS 2* plus  / Αδάμας Πρωινό 579 519 459

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 65€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα) - 190ε  

Πως θα πάμε στην Μήλο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο SEA JET 2 για την Mήλο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη Μήλο 
σε μόλις 2ώρες και 55λεπτά! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 17.45. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως 
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Γιατί μαζί μας στην Μήλο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran SEA JET 2 της SEA JET από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο (38 κόμβοι) για τη Μήλο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό 
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Sea Jet, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΜΗΛΟΣ  7 ημέρες

HAPPY BUS



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ  
5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ 
14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

EVGENIA ROOMS & APARTMENTS / Χώρα - 395 385 375

AEGEO HOTEL 2* / Χώρα -
standard 465
superior 565

superior studio 639

superior 445
superior studio 520

-

KALLISTI HOTEL 4* / Χώρα - 579 445 -

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 80€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 235ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα) - 190ε  

Γιατί μαζί μας στην Φολέγανδρο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran SEA JET 2 της SEA JETS από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο για τη Φολέγανδρο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στην Φολέγανδρο

7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο SEA JET 2 για την Φολέγανδρο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη 
Φολέγανδρο σε μόλις 3 ώρες! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 16.30. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα στο 
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως γιατί 
πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό 
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Sea Jet, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ  7 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΙΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ 
13,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

IOS STUDIOS / Αδάμας - 329 309 295

MARCOS BEACH 2* / Μυλοπότας - 345 325 -

DRAKOS TWINS / Μυλοπότας - 385 365 -

ARMADOROS HOTEL 2* IOS BACKPACKERS
Xώρα - Γιαλός 

-
economy  385

θέα θάλασσα 409
economy  345

θέα θάλασσα 369
economy  325

θέα θάλασσα 349

ACTEON 2* / Xώρα -
economy  385

θέα θάλασσα 409
θέα θάλασσα 345 θέα θάλασσα 335

SPITI APARTMENT / Μυλοπότας - 395 345 319
4 ή 5 άτομα

FAR OUT VILLAGE 3* & BEACH CLUB
Μυλοπότας 

Πρωινό 475 435 395

SEE BREEZE 3* plus / Xώρα - 1,2χλμ από κέντρο - 529 495 -

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 75€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε. 

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 210ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 115ε, ATV (γουρούνα) - 180ε  

Πως θα πάμε στην Ίο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο Tera Jet για την Ίο στις 07.00. 

Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στην Ίο στις 
11.05! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε 
καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε 
συνεχώς στη διάθεσή σας.

Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 13.25. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το απόγευμα  στις 17.25. Επιβιβαζόμαστε στο 
λεωφορείο και επιστρέφουμε στην πόλη μας.

Γιατί μαζί μας στην Ιο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού. 
- Επιλέγουμε την χώρα και την πιο διάσημη παραλία του Μυλοπότα.
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran Τera Jet της SEA JET από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο (38 κόμβοι) για την Ίο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του 
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με το ταχύπλοο catamaran TERA JET της Sea Jet, 4. 
Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΙΟΣ  7 ημέρες

HAPPY BUS



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΑΝΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 7ΗΜΕΡΕΣ 
(5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

 14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

AEOLOS 3* / Άνω Κουφονήσι Πρωινό 589 549 519

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 60€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Γιατί μαζί μας στο Άνω Κουφονήσι;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε το BLUESTAR NAXOS για την αναχώρηση από Πειραιά και το SUPERJET της SEA JET για την επιστροφή.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πως θα πάμε στο Κουφονήσι
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUESTAR NAXOS στις 06.45.
Φτάνουμε στο Άνω Κουφονήσι στις 14.15, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και 
οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για 
οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 13.25. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως 
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του 
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΑΝΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 7 ημέρες

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΙΦΝΟΣ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

 14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή σε τετράκλινο

ALK HOTEL 3* / Καμάρες Πρωινό 419 415 -

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 65€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135ε, ATV (γουρούνα) - 190ε  

Πως θα πάμε στην Σίφνο
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο SEA JET 2 για την Σίφνο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στη Σίφνο 
σε μόλις 2 ώρες και 10 λεπτά! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 18.35. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα στο 
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως γιατί 
πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Γιατί μαζί μας στην Σίφνο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo Catamaran SEA JET 2 της SEA JETS από Πειραιά, το γρηγορότερο πλοίο για τη Σίφνο.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό 
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Sea Jet, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΣΙΦΝΟΣ 7 ημέρες

HAPPY BUS



Γιατί στην Σαντορίνη?
 Αν παρατηρήσετε το πρόγραμμά μας, θα δείτε πως σε κάθε παρουσίαση προορισμού κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Για την Σαντορίνη 
δεν θα κάνουμε γιατί δεν το θεωρούμε αναγκαίο. Θα σας πούμε μόνο πως κάθε χρόνο, λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης 
τουριστών από κάθε μέρος της γης, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα. Φέτος όμως, λόγω της γνωστής 
κατάστασης, οι τιμές έχουν μειωθεί αρκετά, δημιουργώντας μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε το φημισμένο νησί και να μείνετε σε 
αξιόλογα δωμάτια χωρίς να πληρώσετε μια περιουσία! Εμείς έχοντας πολυετή εμπειρία στον προορισμό, ιδιαίτερα φέτος φροντίσαμε 
να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες περιπτώσεις διαμονής, ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και μεταφορικών μέσων, στις 
χαμηλότερες δυνατές τιμές.  

Tι μπορώ να κάνω στη Σαντορίνη;
Κρουαζιέρα στο Ηφαίστειο, ηλιοβασίλεμα στην Οία, Ημεροβίγλι, Μινωική πολιτεία Ακρωτηρίου, μοναδική θέα στην Καλντέρα, βόλτα 
στα γραφικά σοκάκια, κόκκινη παραλία, βουτιά στις ζεστές πηγές, πεζοπορία, νησάκια Νέα και παλιά Καμένη, οινοποιεία Σαντορίνης, 
καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή, τελεφερίκ Φηρών, παραδοσιακό Μεγαλοχώρι, παραλίες, beach bar, αρχαιολογικό και λαογραφικό 
μουσείο Φηρών, βενετσιάνικα κάστρα..

Σε ποιο μέρος του νησιού να μείνω;
Στις προτάσεις μας για διαμονή θα βρείτε λύσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν 
να επιλέξετε την περιοχή που επιθυμείτε..
 
Φηρά: Η χώρα του νησιού, το κοσμοπολίτικο κέντρο της Σαντορίνης
Φηροστεφάνι: Η προέκταση των Φηρών, δίπλα στην καρδιά του νησιού
Ημεροβίγλι: Φημισμένο χωριό συνώνυμο της μαγευτικής θέας στο ηφαίστειο
Καρτεράδος: Το εμπορικό κέντρο του νησιού, δίπλα στα Φηρά
Μεσαριά: Το απόλυτο γεωγραφικό κέντρο του νησιού
Περίβολος, Περίσσα: Φημισμένες παραλίες που σφύζουν από beach bars, watersports και εστιατόρια
Καμάρι: Ιδανικό κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
Ακρωτήρι: Για διακοπές με θέα δίπλα στον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο
Οία: Χωριό παγκοσμίως γνωστό για το υπέροχο ηλιοβασίλεμα

Γιατί μαζί μας στην Σαντορίνη?

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε 
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
 
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά  
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία 
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου 
 
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo πλοίo DELOS της BLUESTAR FERRIES. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να 
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε. 
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother 
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς.. 
 
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια 
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης  

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 7 ημέρες

HAPPY BUS



Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Πως θα πάμε στην Σαντορίνη 
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ

Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο BLUESTAR DELOS στις 07.25. 
Στις 14.50 φτάνουμε στη Σαντορίνη, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι 
διακοπές αρχίζουν! 
Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, 
είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 15.30. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 23.15, όπου μας περιμένει το “Hap-
py Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας. 

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ-ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ  

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 διαν)

  20,27 /7    3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

STUDIO PERISSA/ Περίσσα - 249 235 229 275 259 -

HOTEL THIRASIA / Φηρά - 275 259 - 289 275 -

 PRIVEE SUITES / Περίσσα  Πρωινό 295 279 - 310 295 -

ALEXANDER’S GREAT VIEW 
Φηρά

- 299 285 - 315 299 -

SUNNY DAYS / Φηρά - 315 299 - 329 310 -

 STAR 3* plus 
Μεγαλοχώρι 

Πρωινό 315 299

1ο & 2ο παιδί 

185ε
δίχωρο 
δωμάτιο

349 329

1ο & 2ο παιδί 

195ε
δίχωρο 
δωμάτιο

DIVELIA 3* plus
Περίσσα - 100μ από την παραλία

Πρωινό 349 325

1ο & 2ο παιδί 

210ε
δίχωρο 
δωμάτιο

410 385

1ο & 2ο παιδί 

235ε
δίχωρο 
δωμάτιο

AMBIENCE SUITES 
1η λειτουργία Ιούνιος 2018

Φηροστεφάνι
Πρωινό 410 385 - 445 410 -

 DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός 

δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι
Πρωινό 485 450 - 495 465 -

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα  

δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι
Πρωινό 495 460

1ο & 2ο παιδί 

295ε
δίχωρο 
δωμάτιο

520 479

1ο & 2ο παιδί 

335ε
δίχωρο 
δωμάτιο

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.
Μεταφορά με mini van από/προς το λιμάνι και το ξενοδοχείο 15ε ανά άτομο με επιστροφή.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 185ε, Μοτοσυκλέτα 115cc - 135ε, ATV (γουρούνα)-140ε

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του 
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΑΙΓΙΝΑ 7ΗΜΕΡΕΣ (5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ)

14,20,27 /7 & 3,10,17,24 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

AEGINITIKO ARCHONTIKO BOUTIQUE HOTEL / Χώρα Πρωινό 245 219 195

ILIDA STUDIOS / Αγία Μαρίνα -
θέα κήπος 255

θέα θάλασσα 275
229 -

ELA MESA LUXURY APARTMENTS  / Αγία Μαρίνα - 275 245 225

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 20€ στις παραπάνω τιμές.  
Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
ΙΧ 1000cc - 210ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 115ε, ATV (γουρούνα) - 170ε  

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό του 
γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Πως θα πάμε στην Αίγινα
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο AGIOS NEKTARIOS για την Αίγινα στις 
08.20.
Φτάνουμε στη Αίγινα στις 09.35, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 
19.45. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 21.00. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως 
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Γιατί στην Αίγινα;
Μικρή, γλυκιά, η Αίγινα θα σας μαγέψει. Το νησί του Αργοσαρωνικού φιλοδοξεί να σας προσφέρει μια σειρά από σπάνιες συγκινήσεις. 
Οι ευκάλυπτοι πλάι στην θάλασσα, η Πέρδικα που θυμίζει Κυκλάδες, οι περίφημες φυστικιές με το μοναδικό φυστίκι Αιγίνης, το σπίτι 
του Καζαντζάκη όπου έγραψε την Οδύσσεια.

Γιατί μαζί μας στην Αίγινα;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
- Eίναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
- Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά

Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo AGIOS NEKTARIOS από/προς Πειραιά. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να 
απολαύσετε τη θάλασσα και bar για ό,τι χρειαστείτε.
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΑΙΓΙΝΑ 7 ημέρες

HAPPY BUS
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Πως θα πάμε στα Κύθηρα 
7ημ - 5 διανυκτερεύσεις κάθε Δευτέρα βράδυ
Κάθε Δευτέρα βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την 
Θεσσαλονίκη στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας 
περιμένει στην αναχώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 
Κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το 
πρωί για να πάρουμε το πλοίο ΑQUA JEWEL στις 10.00. 
Στις 16.30 φτάνουμε στα Κύθηρα, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι 
διακοπές αρχίζουν! 
Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, 
είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 15.40. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 22.10, όπου μας περιμένει το 
“Happy Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.  

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 19.00

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 20.00

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 21.30

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος Οδός Λαρίσης -  My Market 01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Γιατί μαζί μας στα Κύθηρα;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε 
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία μόνο στην Αγία Πελαγία 
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά  
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία 
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου 

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε τo πλοίo AQUA JEWEL της SEA JETS. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να 
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε. 
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

big brother 
- Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
- Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το 
τακτοποιήσουμε εμείς.. 

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια 
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης  

ΚΥΘΗΡΑ 7 ημέρες

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης.  
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή. 

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας (βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων), 2. Συνοδό 
του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Sea Jets, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/
ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΚΥΘΗΡΑ 7ΗΜΕΡΕΣ
13,20,27 /7 3,10,17,24,31 /8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

EVIS STUDIO / θέα θάλασσα - Αγία Πελαγία  - 249 235 219 285 275 249

KYTHERA IRIDA STUDIOS / Αγία Πελαγία - 265 249 - 289 259 -

PELAGIA BEACH / Αγία Πελαγία - 275 265 - 299 285 -

VENARDOS 3* / Αγία Πελαγία Πρωινό 295 275 - 315 299 -

ANATOLI 3* / Αγία Πελαγία Πρωινό 315 295 - 345 329 -

ANESIS 3* / Αγία Πελαγία - μπροστά στην παραλία Πρωινό 345 329 - 369 345 -

EL SOL 3* / Kαψάλι Πρωινό 389 369 - 445 419 -

KYTHEA 4* / θέα θάλασσα - Αγία Πελαγία Πρωινό 395 365 - 479 465 -

Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 35€ στις παραπάνω τιμές. 
 Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα :
7ημ 5διαν/σεις : ΙΧ 1000cc - 175ε, Μοτοσυκλέτα 115cc - 125ε, ATV (γουρούνα)-140ε

HAPPY BUS



Καλωσορίσατε στην Αλόννησο. Ψάρεμα, πεζοπορία, επίσκεψη στο νησί του μεγαλύτερου θαλάσσιου πάρκου της Ευρώπης, καγιάκ, 
κανό, καταδύσεις και προπάντων χαλάρωση είναι… η νέα σου καθημερινότητα! Η ιδιαίτερη γεωγραφία του προορισμού φαίνεται από 
τη δυνατότητα που σας δίνεται για να εξερευνήσετε την Αλόννησο μαζί με τα νησάκια που την «περιτριγυρίζουν», δημιουργώντας 
ένα μοναδικό οικοσύστημα, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων. Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως 
το νησί αποτελεί έναν από τους τελευταίους οικολογικούς παραδείσους. Τα γραφικά χωριουδάκια ασκούν τη δική τους γοητεία. 
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική που «δένει» αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον και τους χαμογελαστούς και πάντα φιλόξενους 
κατοίκους. Ορισμένα από τα πλέον αξιόλογα σημεία είναι η Παλιά Αλόννησος, το Πατητήρι, ο Ρουσούμ Γιαλός, η Βότση, η Στενή 
Βάλα και τα Καλαμάκια.

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 01.30

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 02.15

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 03.45

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 04.00

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 05.45

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 4,5&6 ημέρες

Γιατί μαζί μας στην Αλόννησο;

Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε 
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Βρίσκονται εντός χώρας, γιατί την μικρή διαφορά στην τιμή με αυτά εκτός χώρας θα την πληρώσετε με το παραπάνω σε 
μεταφορές
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου 
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία 
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων 
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου 
 
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Σκόπιμα αποφεύγουμε για μια σειρά από αιτίες μικρά πλοία που δεν αναχωρούν από το λιμάνι του Βόλου. 
- Επιλέγουμε το μεγαλύτερο που είναι το EXPRESS SKIATHOS της BLUESTAR FERRIES με χωρητικότητα 1390 άτομα και 184 
αυτοκίνητα. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι 
χρειαστείτε. 
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!
 
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια 
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης  

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών 
και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Βόλου (βλ.πίνακα 
αναχωρήσεων, λεωφορείων), 2. Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί 
κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star 
Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. Αντίστοιχη 
διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το 
αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις αναχωρήσεις από 
Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.  

Δρομολόγια πλοίου EXPRESS SKIATHOS - BLUE STAR FERRIES: 
Βόλος – Αλόννησος 07.45 – 12.20 &
Αλόννησος - Βόλος 12.35 - 16.35 
(εκτός Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο 13.00 - 18.00)

HAPPY BUS
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ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
 11,18,25/7 & 8/8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί έως 
12 ετ

2ο παιδί έως 
12 ετ

LEVANTES 2* / Πατητήρι - 169 - - -

YALIS HOTEL 4*  
(standard studio) / Βότση

Πρωινό 235 215 115 115

ALONISSOS BEACH 4*
(classic bungalow) / Χρυσή Μηλιά

Πρωινό 239 - 75 135

PARADISE HOTEL 3* / Πατητήρι Πρωινό 245 - 75 -

THE ATRIUM HOTEL 4* / Πατητήρι Πρωινό 295 279 179 -

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 
5ΗΜΕΡΕΣ

10, 14/7 & 22, 26/8 18,22,25,29/7 & 1,5,8,12,16,19/8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 ετ

2ο παιδί 
έως 12 ετ

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 ετ

2ο παιδί 
έως 12 ετ

LEVANTES 2* / Πατητήρι - 195 - - - 205 - - -

YALIS HOTEL 4*  
(standard studio) / Βότση

Πρωινό 279 249 125 125 289 259 125 125

ALONISSOS BEACH 4*
(classic bungalow)  

Χρυσή Μηλιά
Πρωινό 289 - 85 155 299 - 85 155

PARADISE HOTEL 3*  
Πατητήρι

Πρωινό 295 - 85 - 305 - 85 -

THE ATRIUM HOTEL 4*  
Πατητήρι

Πρωινό 365 339 210 - 375 349 219 -

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 
6ΗΜΕΡΕΣ

6/7 21,28/7 & 11/8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 ετ

2ο παιδί 
έως 12 ετ

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 ετ

2ο παιδί 
έως 12 ετ

LEVANTES 2* / Πατητήρι - 199 - - - 219 - - -

YALIS HOTEL 4*  
(standard studio) / Βότση

Πρωινό 305 275 135 135 329 289 135 135

ALONISSOS BEACH 4*
(classic bungalow)  

Χρυσή Μηλιά
Πρωινό 305 - 95 175 339 - 95 175

PARADISE HOTEL 3*  
Πατητήρι

Πρωινό 319 - 95 - 349 - 95 -

THE ATRIUM HOTEL 4*  
Πατητήρι

Πρωινό 379 335 219 - 465 399 245 -



Στη Σκόπελο οι διακοπές είναι ποιοτικές και οικονομικές! Το καταπράσινο νησί προσφέρει ευρεία γκάμα υπηρεσιών φιλοξενίας. 
Διαθέτει ολοκληρωμένες υποδομές, όπως κέντρα υγείας, ταχυδρομεία, τράπεζες, ATM, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, γραφεία 
ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία, εργαστήρια χειροτεχνίας, γκαλερί κ.α.

Θα βρείτε εστιατόρια εφάμιλλης ποιότητας με κορυφαία εστιατόρια της πρωτεύουσας, αν και πολλοί επισκέπτες προτιμούν τα 
παραθαλάσσια ταβερνάκια στη Σκόπελο, το Λουτράκι, τον Αγνώντα και τον Πάνορμο για να γευτούν τις αυθεντικές παραδοσιακές 
γεύσεις, με έμφαση στα φρέσκα θαλασσινά. Χαρακτηριστικό του νησιού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, είναι τα τσιπουράδικα 
και τα ουζερί, στα οποία μπορεί να βρει κανείς θεσσαλικές ποικιλίες ούζου και τσίπουρου, οι οποίες συνοδεύονται με εκλεκτές 
ποικιλίες από θαλασσινά και λαχανικά της εποχής.

Στη νυχτερινή διασκέδαση χωρούν όλα τα γούστα: cocktail bars και νυχτερινά κέντρα, τζαζ και ρεμπέτικα, ελληνικό χιπ-χοπ και 
νησιώτικα. Παράδοση του νησιού, ωστόσο, είναι η ρεμπέτικη μουσική, καθώς από αυτόν τον τόπο κατάγονται φημισμένοι ρεμπέτες.

Γιατί μαζί μας στη Σκόπελο;

 Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε 
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
- Βρίσκονται εντός χώρας, γιατί την μικρή διαφορά στην τιμή με αυτά εκτός χώρας θα την πληρώσετε με το παραπάνω σε μεταφορές
έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής (value for money)
 
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου 
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία 
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων 
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι
- Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
- Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου 

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
- Επιλέγουμε το μεγαλύτερο που είναι το EXPRESS SKIATHOS της BLUESTAR FERRIES με χωρητικότητα 1390 άτομα και 184 
αυτοκίνητα. Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι 
χρειαστείτε. 
- Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του πακέτου και θα καταλάβετε!

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια 
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πόλη Σημείο Αναχωρήσεις

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 01.30

Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 02.15

Θεσ/νίκη Μητροπόλεως με Βενιζέλου 03.45

Θεσ/νίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 04.00

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 05.45

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών 
και περιλαμβάνουν: 
1. Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Βόλου (βλ.πίνακα 
αναχωρήσεων, λεωφορείων), 2. Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί 
κανείς!), 3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue 
Star Ferries, 4. Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε, 5. 
Αντίστοιχη διατροφή, 6. Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Δρομολόγια πλοίου EXPRESS SKIATHOS - BLUE STAR FERRIES: 
Βόλος – Σκόπελος 07.45 – 11.35 &
Σκόπελος - Βόλος 11.50 - 16.35 
(εκτός Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο 13.45 - 18.00)

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 4,5&6 ημέρες

HAPPY BUS

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης 
το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις 
αναχωρήσεις από Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε 
ανά διαδρομή



ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 
5ΗΜΕΡΕΣ

10, 14/7 & 22, 26/8 18,22,25,29/7 & 1,5,8,12,16,19/8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 ετ

2ο παιδί 
έως 12 ετ

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 ετ

2ο παιδί 
έως 12 ετ

STUDIO SKOPELOS 
Χώρα

- 165 155 - - 179 165 - -

LEMONIS ROOMS 
Χώρα

- 170 160 - - 185 170 - -

STUDIOS MILOS 
Χώρα

- 175 165 - - 205 175 - -

AMALIA HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 189 175 85 - 229 205 85 -

APERITTON HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 195 185 95 95 255 215 95 95

RIGAS HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 225 195 95 129 285 255 85 129

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 
6ΗΜΕΡΕΣ

6/7 21,28/7 & 11/8

Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 ετ

2ο παιδί 
έως 12 ετ

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 ετ

2ο παιδί 
έως 12 ετ

STUDIO SKOPELOS 
Χώρα

- 179 169 - - 179 169 - -

LEMONIS ROOMS 
Χώρα

- 185 175 - - 185 175 - -

STUDIOS MILOS 
Χώρα

- 195 180 - - 229 195 - -

AMALIA HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 215 199 95 - 265 235 95 -

APERITTON HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 225 209 100 100 295 245 100 100

RIGAS HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 309 265 95 145 335 295 95 139

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
11,18,25/7 & 8/8

Ξενοδοχεία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
1ο παιδί έως 

12 ετ
2ο παιδί έως 

12 ετ

STUDIO SKOPELOS 
Χώρα

- 145 139 - -

LEMONIS ROOMS 
Χώρα

- 149 145 - -

STUDIOS MILOS 
Χώρα

- 175 155 - -

AMALIA HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 195 175 75 -

APERITTON HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 215 185 90 90

RIGAS HOTEL 3* 
Χώρα

Πρωινό 235 215 75 115
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Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωμένη σε έναν τόπο. Προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς, καθένας με τα δικά του 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρόθυμοι να σας υποδεχθούν όλη τη διάρκεια του χρόνου: Μεσσηνία, Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, 
Πόρτο Χέλι, Καλάβρυτα, Ναύπλιο. Επισκεφθείτε την πατρίδα της ωραίας Ελένης και του γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών 
αγώνων, της ιερής ελιάς και της αρχαίας Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη και πολιτισμός – με φόντο έναν από τους ωραιότερους 
προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας: την Πελοπόννησο.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό τις Μυκήνες. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Αναχωρούμε 
στη συνέχεια για την Αρχαία Επίδαυρο και να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Ιστορική πόλη του νομού Αργολίδας, κτισμένη στους 
πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. Η στρατηγική 
της θέση, αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο της, συνετέλεσαν, ώστε η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη, με τους κατοίκους της 
να ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία. Επόμενη στάση για καφέ στο Άργος και άφιξη στο Ναύπλιο. Περιήγηση στην γραφική 
πόλη, πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο βράχο του Παλαμιδίου 
με την πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο 
πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια ναυτική παράδοση και με 
την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη, 
17ος αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός 
μας μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε 
το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. 
Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη πόλη της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από 
το μεσαιωνικό φρούριο που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού 
μήκους 400 μέτρων με τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτίρια και τις δομές στο 
κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από τις 
οδούς είναι στενές και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή 
τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην πόλη ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό 
καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία με το παλαιό κανόνι και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για να απολαύσουμε την μοναδική θέα, την ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το Γύθειο, γραφικό 
λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο χρώμα και καταλήγουμε στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ δείπνο & διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ 
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε την 
επίσκεψή μας στον Δυρό και τα περίφημα σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία ωραιότερα λιμναία σπήλαια της γης. 
Καταλήγουμε στην θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο 
Ταίναρο και επάνω. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και ψώνια. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την αρχαία Ολυμπία και τον αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουμε για τον Πύργο, την 
πρωτεύουσα του νομού Ηλείας, για να καταλήξουμε στην Πάτρα. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε για το όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε 
στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και το μουσείο. Ξενάγηση και στη συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Μέσω 
Λάρισας, Τεμπών με στάσεις καθ’ οδόν για καφέ και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή Moνοκλ.

26/7, 2/8, 9/8 
16/8, 23/8

PITSAKIS - NINEMIA / Τολό

  MANIATIS 3* / Σπάρτη

ASTIR 4* / Πάτρα

Πρωινό & 4 δείπνα 265 235 95 360

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟ, ΛΑΜΙΑ

Σας θυμίζουμε πως στο λεωφορείο τηρείται σχολαστικά ο προβλεπόμενος αριθμός ταξιδιωτών και όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. Το λεωφορειο απολυμαίνεται πριν από κάθε αναχώρηση και ο οδηγός φροντίζει καθημερινά τον αερισμό και την 

καθαριότητα του λεωφορείου.

Ναύπακτος Μονεμβασιά

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
6 ημέρες

HAPPY BUS



71

Ναύπλιο
Ύδρα

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
5 ημέρες

Το Τολό, ένα πρώην ψαροχώρι θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του καθώς και τη θέα που σας δίνει το λιμάνι του με τις 
ψαρόβαρκες και τα εκδρομικά σκάφη που ατενίζουν δύο μικρά νησάκια, το Κορωνήσι και τη Ρόμβη. Η εικόνα στα μάτια σας είναι 
γραφική, ρομαντική και ταυτόχρονα ειδυλλιακή.

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΤΟΛΟ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 05:30. Περνώντας από Τέμπη, Λάρισα, Λαμία, Θήβα, Ισθμό της Κορίνθου και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φτάνουμε στις Μυκήνες. Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες» αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά 
βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Ήταν το βασίλειο του φημισμένου Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου της Τρωικής εκστρατείας, και μία από 
τις μεγαλύτερες πόλεις – κράτη της Πελοποννήσου. Τα Μυκηναϊκά τείχη αποτελούνται από τεράστιους ογκόλιθους που προστάτευαν 
την πόλη από οποιαδήποτε επίθεση και αποτελούν πρότυπο αρχιτεκτονικής ακόμα και σήμερα. Από τις ανασκαφές έχουν έρθει 
στην επιφάνεια πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο χρυσά (αντιπροσωπευτικό δείγμα το «προσωπείο του Αγαμέμνονα»), τα οποία 
φιλοξενούνται στο μουσείο του αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Θα δούμε την επιβλητική 
πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς τάφους των Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την περιοχή του Τολού. 
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο 
πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια ναυτική παράδοση και με 
την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη, 
17ος αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός 
μας μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε 
το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. 
Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των 
Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των Γάλλων φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που 
υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από 
την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φτάνουν στην κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 
1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, κατά 
τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα 
της Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με 
τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύτηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό 
Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της 
Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, 
χτισμένο από την εποχή των Ενετών. Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα 
στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς 
αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς 
Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Το 
βράδυ θα ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην όμορφη Μονεμβασιά, τη βυζαντινή Μαλβάζια. Θα επισκεφθούμε την 
Μητρόπολη του Χριστού, την εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτεσσας και θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα γραφικά 
δρομάκια που παραπέμπουν στην εποχή του Μεσαίωνα. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο για καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης, «παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το 
αποκαλούν οι κάτοικοί του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην κορυφή του βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία. Επίσης, μπορούμε να θαυμάσουμε την Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και 
διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, χτισμένη στους πρόποδες των 
ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα συνεχίσουμε για 
το Λουτράκι. Ύστερα από μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την 
πόλη μας.

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο
Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού Τιμή Moνοκλ.

28/7, 4/8, 
11/8, 19/8 & 

26/8
PITSAKIS - NINEMIA / Τολό Ημιδιατροφή 210 195 90 290

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟ, ΛΑΜΙΑ

Σας θυμίζουμε πως στο λεωφορείο τηρείται σχολαστικά ο προβλεπόμενος αριθμός ταξιδιωτών και όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. Το λεωφορειο απολυμαίνεται πριν από κάθε αναχώρηση και ο οδηγός φροντίζει καθημερινά τον αερισμό και την 

καθαριότητα του λεωφορείου.

HAPPY BUS



Γιατί αγαπάμε το Ιόνιο; Για τα τιρκουάζ νερά, τις εξωτικές παραλίες, τις κατάφυτες βουνοπλαγιές, τις βενετσιάνικες πόλεις του. Γιατί 
λατρεύουμε την Κέρκυρα; Γιατί είναι η επιτομή όλων αυτών, καταφέρνει όμως μυστηριωδώς να παραμένει sui generis.
Την πρώτη φορά που προσγειώνεσαι –ή αποβιβάζεσαι– στην Κέρκυρα εκπλήσσεσαι. Ειδικά αν είσαι από τους φανατικούς λάτρεις 
του Ιονίου, και περιμένεις να αντικρίσεις ένα ακόμη νησί με όλα τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Είναι η επιτομή όλων εκείνων των 
λόγων για τους οποίους αγαπάμε το Ιόνιο, κι ακόμα περισσότερα. Γιατί είναι πιο... ιόνια από τα ιόνια νησιά. Γιατί, ακριβώς όπως η 
μεγάλη κόρη μιας βασιλικής οικογένειας, ότι κι αν κάνει το κάνει στο μάξιμουμ.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07.00 και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε το 
πλοίο για το νησί των Φαιάκων. Άφιξη στην Κέρκυρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με 
την πανέμορφη πόλη.

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΓΟΥΒΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη της Κέρκυρας, το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο του 
Aρμοστή Douglas, το Mon Repo , το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα, με 
το περίφημο «Λιστόν». Ακολουθεί επίσκεψη στο Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο, χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας 
Ελισάβετ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγναντέψει η να επισκεφθεί το 
μοναδικό Ποντικονήσι και το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στο τουριστικό 
και κοσμοπολίτικο χωριό Γουβιά.

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΔΑΣΣΙΑ - ΥΨΟΣ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, με ένα συνδυασμό 
από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας, χτισμένο το 
13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη εντύπωση προκαλούν οι 
αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία. Στην 
συνέχεια θα δούμε την κοσμοπολίτικη Δασσιά και θα καταλήξουμε στο χωριό Ύψος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα 
επισκεφθούμε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, για να προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου και τα λείψανα της 
Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη.

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Πάργα και τους Παξούς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ επίσκεψη στην πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Κέρκυρας. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. Έπειτα με τις απαραίτητες 
στάσεις παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο Τιμή παιδιού Τιμή Moνοκλ.

26/7, 5/8,  
12/8, 19/8 

& 26/8
HELLINIS  / Πόλη Πρωινό 195 180 90 270

Σας θυμίζουμε πως στο λεωφορείο τηρείται σχολαστικά ο προβλεπόμενος αριθμός ταξιδιωτών και όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. Το λεωφορειο απολυμαίνεται πριν από κάθε αναχώρηση και ο οδηγός φροντίζει καθημερινά τον αερισμό και την 

καθαριότητα του λεωφορείου.

ΚΕΡΚΥΡΑ 5 ημέρες

HAPPY BUS
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΓΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Ακολουθώντας την Εγνατία οδό προς το Ιόνιο δια μέσου Γρεβενών, Μετσόβου, 
Ιωαννίνων, Πρέβεζας και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, σταματάμε αρχικά εκεί όπου το μάτι μας συναντά μια μικρή γραφική 
πολιτεία, χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από έναν όρμο, με αμμουδιές, νησάκια και πυκνοδασωμένα υψώματα. Είμαστε στην Πάργα, 
με το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων με τα πολλά κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές του 
Ιονίου. Αφού θαυμάσουμε την πόλη και έχοντας στη διάθεσή μας χρόνο για καφέ και περίπατο, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για 
να καταλήξουμε στην Λευκάδα. Μια πόλη η οποία μοιράζεται το ίδιο πανέμορφο περιβάλλον του Ιονίου με τα υπόλοιπα νησιά, αλλά 
με ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η πρόσβαση από την γειτονική Αιτωλοακαρνανία γίνεται οδικώς και το νησί δεν 
έχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ακτοπλοΐας. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας είναι ελεύθερος να 
περπατήσουμε στα δρομάκια της όμορφης πόλης.

2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο, την Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων 
το όποιο είναι ατομική συλλογή και περιλαμβάνει ενθυμήματα της ρομαντικής Λευκάδος. Αναχωρούμε για το Νυδρί από όπου με 
πλοιάριο και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, θα ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τα πανέμορφα Πριγκιποννήσια, την Μαδουρή με 
το νεοκλασικό αρχοντικό του Βαλαωρίτη και τον Σκορπιό του Ωνάση. Στη συνέχεια θα έχουμε επίσκεψη στην πανέμορφη Βασιλική, 
το τρίτο πιο τουριστικό θέρετρο του νησιού. Η περιοχή δικαίως τραβάει σαν μαγνήτης του τουρίστες, καθώς οι ακρογιαλιές της 
είναι πεντακάθαρες και το πράσινο φτάνει σχεδόν μέχρι τα γραφικά σπιτάκια του λιμανιού. Διαθέτει το προνόμιο να δροσίζεται από 
ρεύματα που την καθιστούν μία από τις καλύτερες θάλασσες στον κόσμο για wind surfing. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και 
καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προσκύνημα στην πολιούχο του νησιού Κυρά Φανερωμένη. Θα επισκεφθούμε την δυτική πλευρά του 
νησιού, μια διαδρομή που αποκαλύπτει την παλαιοντολογική «κοσμογονία» της δυτικής Λευκάδας, την προϊστορία των φοβερών 
εγκατακρημνίσεων, που σχημάτισαν τους απότομους βράχους, την απύθμενη βαθυγάλανη απεραντοσύνη του Ιονίου αλλά και τις 
πιο όμορφες και ξακουστές σε όλο τον κόσμο παραλίες του νησιού. Κατά την διαδρομή μας θα κάνουμε στάση στο χωριό του 
Αγίου Νικήτα, που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Η θάλασσα που απλώνεται μπροστά του έχει κρυστάλλινη διαύγεια 
με θέα το πανέμορφο χωριό. Ένα χωριό που διαθέτει θάλασσα, φαγητό, διασκέδαση. Ύστερα από μια σύντομη παραμονή για καφέ 
και ξεκούραση συνεχίζουμε την βόλτα μας μέχρι να συναντήσουμε το χωριό Εξάνθεια. Τα σπίτια της είναι αμφιθεατρικά χτισμένα 
και θεωρείται πως η θέση που βρίσκεται κατοικήθηκε από τη Βυζαντινή Εποχή. Θα κάνουμε μια στάση για να ανεβούμε μέχρι την 
παλιά εκκλησία του Αγίου Στεφάνου με το ενδιαφέρον εξωτερικό καμπαναριό και το προαύλιο που χαρίζει θαυμάσια θέα σε κάθε 
επισκέπτη. Ο ναός έχει φθαρεί από τους σεισμούς και έχει ξανακτιστεί. Στο τέμπλο υπάρχει η ημερομηνία 1850. Θα επιστρέψουμε 
στην χώρα για ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος το απόγευμα για τις τελευταίες μας βόλτες στο νησί.

4η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Μετά το πρωινό μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε μια πρώτη στάση στα Σύβοτα, ένα από τα κυριότερα 
παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου, με μεγάλο πλήθος τουριστών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όπου θα έχουμε 
χρόνο ελεύθερο για περιήγηση. Ο οικισμός των Συβότων είναι χτισμένος σε έναν μικρό κόλπο στον οποίο βρίσκονται διάσπαρτες 
διάφορες νησίδες με παραλίες με κρυστάλλινα νερά και πράσινο ως τη θάλασσα χαρακτηρίζοντάς τα ως σπάνιας φυσικής ομορφιάς 
τοποθεσία. Συνεχίζοντας τον δρόμο της επιστροφής μας επισκεπτόμαστε το Μουσείο Βρέλη, με τα κέρινα ομοιώματα και στη 
συνέχεια το σπήλαιο του Περάματος με τους χιλιόχρονους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Αναχώρηση για Μέτσοβο, όπου θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα, και παίρνοντας πλέον τον δρόμο της Εγνατίας οδού, φθάνουμε αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο
Τιμή παιδιού έως 

10 ετών
Τιμή Moνοκλ.

26/7, 9/8, 
13/8, 20/8 

& 27/8 

PIROFANI HOTEL / Λευκάδα

Πρωινό

165 85 255

SANTA MAURA HOTEL / Λευκάδα 169 85 259

 
Σας θυμίζουμε πως στο λεωφορείο τηρείται σχολαστικά ο προβλεπόμενος αριθμός ταξιδιωτών και όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. Το λεωφορειο απολυμαίνεται πριν από κάθε αναχώρηση και ο οδηγός φροντίζει καθημερινά τον αερισμό και την 
καθαριότητα του λεωφορείου.

ΛΕΥΚΑΔΑ 4 ημέρες

HAPPY BUS



1η ημέρα: Αναχώρηση – Σπάρτη 695 χλμ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Σπάρτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ θα έχουμε μία πρώτη γνωριμία με την υπέροχη πόλη.

2η ημέρα: Σπάρτη – Γύθειο – Κύθηρα 240 χλμ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε προς το εντυπωσιακό Γύθειο. Το Γύθειο, παραθαλάσσιο και 
αρχοντικό αφήνει την πρώτη εικόνα στον επισκέπτη που είναι γεμάτη από χρώματα. Όμορφα νεοκλασικά, βαρκούλες στο λιμάνι 
και το μπλε της θάλασσας συνθέτουν ένα ειδυλλιακό παζλ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Νεάπολη όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο στις 14:30. Άφιξη μετά από περίπου μία ώρα στο πανέμορφο νησί των Κυθήρων . Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας . Το βράδυ θα έχουμε την δυνατότητα για μία πρώτη γνωριμία με το νησί.

3η ημέρα: Αγ.Πελαγία – Παναγία Μυρτιδιώτισσα – Χώρα – Καψάλι 60 χλμ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τη μεγαλύτερη μονή των Κυθήρων. Βρίσκεται στην περιοχή των Μυρτιδίων στα δυτικά 
του νησιού και είναι χτισμένη σε ένα φυσικό βραχώδες άνοιγμα, ανάμεσα από πάρα πολλές μυρτιές. Η εικόνα της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας είναι το πολυτιμότερο κειμήλιο του νησιού και είναι η απανταχού προστάτιδα των Κυθηρίων. Αφού περιηγηθούμε 
στον όμορφο χώρο και τους κήπους της μονής αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του νησιού, Χώρα ή Κύθηρα. Ο οικισμός σίγουρα 
θα σας εντυπωσιάσει, όπως θα περπατάτε μέσα στον γραφικό κεντρικό δρόμο του με τις καφετέριες, τα μικρά καταστήματα, τις 
παραδοσιακές καμάρες του και την εκκλησία του Εσταυρωμένου (αφιερωμένη στη Σταύρωση του Χριστού). Συνεχίζοντας τη διαδρομή 
μας φτάνουμε στο εντυπωσιακό Ενετικό Κάστρο του 16ου αιώνα, απ’ όπου η θέα προς την Κρήτη είναι κυριολεκτικά μαγευτική! Σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε μέσα στο Κάστρο την αξιόλογη Συλλογή των Οικοσήμων, η οποία αφηγείται την ιστορία της τοπικής 
Αριστοκρατίας στα χρόνια της Ενετοκρατίας. (είσοδος 2 Ευρώ/άτομο). Στη συνέχεια με το πούλμαν θα κατηφορίσουμε προς το 
Καψάλι, το πανέμορφο λιμάνι της Χώρας. Θα απολαύσουμε την υπέροχη παραλία του, τα θαλάσσια σπορ, ενώ στον παραλιακό 
πλακόστρωτο δρόμο του υπάρχει πληθώρα εστιατορίων, μπαρ και καφέ. Τέλος, μετά την εκεί παραμονή μας για κολύμπι, καφέ ή 
φαγητό θα επιστρέψουμε στο κατάλυμά μας.

4η ημέρα: Αγ. Πελαγία – Ποταμός – Μυλοπόταμος – Αβλέμονας 60 χλμ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τον Ποταμό. Κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, του μεγαλύτερου χωριού των Κυθήρων, 
συναντάμε παλιά αρχοντικά, νεοκλασικά κτίρια, ενώ γραφικά σοκάκια ξεδιπλώνονται κάτω από καλοδουλεμένες ημικυκλικές καμάρες. 
Επίσης, καφενεία, πολύχρωμα καταστήματα με πλούσιες βιτρίνες συμπληρώνουν την παραδοσιακή εικόνα του σημαντικότερου 
τμήματος του Ποταμού. Η κεντρική πλατεία του διαθέτει πλούσια ιστορία. Η γραφική διαρρύθμισή της με τα κτίρια που την περιβάλλουν 
προσφέρουν στον επισκέπτη χαλάρωση. Επόμενος προορισμός μας είναι το χωριό Μυλοπόταμος που βρίσκεται στα δυτικά των 
Κυθήρων. Ο Μυλοπόταμος είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά του νησιού με πλούσια αρχιτεκτονική, γι’ αυτό κι έχει χαρακτηριστεί 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ως παραδοσιακός οικισμός. Θα επισκεφτούμε τον μέχρι πρόσφατα εντυπωσιακό καταρράκτη της 
«Νεράϊδας» ή «Φόνισσας», στον οποίο το νερό έπεφτε από ύψος 15 μέτρων. (Δυστυχώς, λόγω παρατεταμένης ξηρασίας το νερό 
ίσως να έχει στερέψει). Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και η καταπράσινη ρεματιά των νερόμυλων, η κεντρική πλατεία με τα 
αιωνόβια πλατάνια και το εντυπωσιακό καμπαναριό του 19ου αιώνα της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους. Συνεχίζουμε για το ισως 
το πιο όμορφο χωριό των Κυθήρων τον Αβλέμονα. Βρίσκεται στα ανατολικά των Κυθήρων, παραθαλάσσιο με γραφικούς κολπίσκους. 
Η μικρή «πισίνα» είναι μαγική. Θα έχουμε χρόνο για κολύμπι , καφέ ή φαγητό καθώς και για μία βόλτα στο Ενετικό Φρούριο . Στην 
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Αγ.Πελαγία – Λιβάδι – Χώρα – Καψάλι – Κρουαζιέρα Χύτρα 55 χλμ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το Λιβάδι μεγάλο εμπορικό κέντρο µε ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία των Κυθήρων 
την πέτρινη γέφυρα του Κατουνίου. Κτίστηκε την περίοδο της Αγγλοκρατίας και είναι το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι που χτίστηκε 
στον Ελλαδικό χώρο. Το μήκος του φτάνει τα 110μ. το ύψος του τα 15μ. και το πλάτος τα 6μ. Χαρακτηριστικό του είναι ότι στηρίζεται σε 
13 τόξα σε απόλυτη συμμετρία και 12 θυρίδες. Συνεχίζουμε για την Χώρα όπου θα έχουμε χρόνο για τις τελευταίες μας αγορές μέσα 
στα γραφικά σοκάκια . Τέλος καταλήγουμε στην παραλία του Καψαλίου για ελεύθερο χρόνο . Προαιρετικά σας προτείνουμε ίσως 
την πιο μαγική εμπειρία στο νησί, την Κρουαζιέρα στην Χύτρα ή αλλιώς Αυγό, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση απέναντι από 
το λιμάνι του Καψαλίου. Διαθέτει μια θαλάσσια σπηλιά από την νότια πλευρά της με χρώματα που σε μαγεύουν έξω αλλά και μέσα 
στο βυθό. Στο τέλος αυτής της σπηλιάς υπάρχει ένα καταφύγιο για φώκιες. Στα απόκρημνα αυτά βράχια, έχουν χτίσει τις φωλιές 
τους οι μαυροπετρίτες (Βαρβάκοι), σπάνιο είδος και προστατευόμενο.
Επίσης στο δύσβατο έδαφος της Χύτρας είναι ανθισμένο παντού το τοπικό “λουλούδι” του νησιού η “Σεμπρεβίβα” η οποία μαζεύεται 
τον Ιούνιο από έμπειρους ντόπιους κατοίκους λόγω των δύσκολων περασμάτων. Στην συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική έξοδος για διασκέδαση στον κοντινό χωριό Ποταμός να αποχαιρετήσουμε το νησί με τις καλύτερες εντυπώσεις.

6η ημέρα: Κύθηρα – Νεάπολη – Θεσσαλονίκη 795 km 
Πρωινό και αναχώρηση για το Διακόφτι όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο μας . Άφιξη στην Νεάπολη και επιστροφή στην Θεσσαλονίκη 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχ Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 12 
ετών

Τιμή σε 
μονόκλινο

28/7 & 
4,11,18,25 /8

Σπάρτη : LACONIA 2* plus
Αγία Πελαγία : VERARDOS 3*

Πρωινό

345 329 195 445

Σπάρτη : MENELAION 3* plus
Αγία Πελαγία : PANDONIA/ANATOLI 3*

375 365 195 465

 
Σας θυμίζουμε πως στο λεωφορείο τηρείται σχολαστικά ο προβλεπόμενος αριθμός ταξιδιωτών και όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. Το λεωφορειο απολυμαίνεται πριν από κάθε αναχώρηση και ο οδηγός φροντίζει καθημερινά τον αερισμό και την 
καθαριότητα του λεωφορείου.

ΚΥΘΗΡΑ 6 ημέρες

HAPPY BUS



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και απευθείας 
πτήση για το Βουκουρέστι. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα 
στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που 
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη 
βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η 
οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα 
δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. 
Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό 
στο είδος του, περιέχει περισσότερα από 300 ξύλινα σπίτια, 
ανεμόμυλους, εκκλησίες και άλλες κατασκευές και δείχνει την 
αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το 
παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι 
είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε 
το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα 
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

4

30/7 
6/8 
13/8 
20/8 

&
27/8

ΙΒΙS 3* Πρωινό 269 169 359

ΤΑROM AIRLINES 

ΘΕΣ - ΒΟΥΚ 
18.50 - 20.25 

ΒΟΥΚ - ΘΕΣ 
16.35 - 18.20 

 
Περιλαμβάνεται 1 

Αποσκευή έως 20kg και μία 
χειραποσκευή έως 10kg

MINERVA 4* Ημιδιατροφή 289 179 379

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Πρωινό 279 179 369

Ημιδιατροφή 335 179 419

ATHENEE PALACE HILTON 5*
Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 289 179 419

Ημιδιατροφή 349 179 479

5

29/7 
5/8 
12/8 
19/8 

& 
26/8

ΙΒΙS 3* Πρωινό 299 169 409

MINERVA 4* Ημιδιατροφή 319 189 439

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Πρωινό 309 189 435

Ημιδιατροφή 385 189 499

ATHENEE PALACE HILTON 5*
Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 319 189 459

Ημιδιατροφή 415 189 519
 

Αν  επιθυμείτε να συμμετέχετε σε πακέτο διακοπών η τιμή μειώνεται κατά 50 ευρω. 
Σύνολο φόρων +89 ευρώ

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ (προαιρετική) 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε 
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το “μαργαριτάρι 
των Καρπαθίων”, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία 
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε 
καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε, και από το οποίο 
πήρε την ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν, 
όπου θα επισκεφτούμε τον περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο του 
Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι 
στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο 
Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού 
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή 
στο Βουκουρέστι.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του Βουκουρεστίου. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα με 
το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο του 
χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη πεδιάδα.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της 
πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής.

Στην 4ημερη εκδρομη δεν περιλαμβανεται η 4η ημερα του προγραμματος.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ...“Το μικρό Παρίσι” 4&5 ΗΜΕΡΕΣ

Παλάτι της Βουλής

Πύργος Δράκουλα

Δώρο

η περιήγηση 
στο Παλάτι της 

Άνοιξης, το Παλάτι 
που διέμενε 
η οικογένεια 

Τσαουσέσκου 
(Δεν περιλαμβάνεται 

η είσοδος)

Αποκαλείται το “μικρό Παρίσι των Βαλκανίων” ή το Μικρό Παρίσι. Η πόλη διακρίνεται για την πλούσια ιστορία της, τα ιδιαίτερα κομψά κτίρια και 
τα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία. Το ιστορικό κέντρο είναι μεγαλοπρεπέστατο και δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από τις υπόλοιπες μεγάλες 
πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Θα σας εντυπωσιάσει η μεγαλομανία του Τσαουσέσκου «σκαλισμένη» στα μάρμαρα του δεύτερου μεγαλύτερου 
κτιρίου του πλανήτη, η παλιά πόλη με τα φασαριόζικα mainstream cafe να παίζουν μουσική στη διαπασών, τα κομψά βουλεβάρτα, αλλά και η 
εκδρομή στα Καρπάθια. Σήμερα, είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες πόλεις, με σταθερή εξέλιξη και ιδιαίτερα μεγάλο πλούτο αξιοθέατων.
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ΠΑΡΙΣΙ   Η πόλη του Φωτός

Disney

Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της 
σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το σκηνικό για 
μεγάλους κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και 
έχει αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, για να γίνει σύμβολο 
και μύθος.
Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Χέμινγουεϊ, 
στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, έγραψε: “Αν δείτε τον κόσμο σαν 
πυραμίδα, τότε σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το Παρίσι”. 
Η πόλη έχει ταυτίσει το όνομά της με τις έννοιες κομψότητα, 
πολιτισμός, αισθητική, και αποτελεί μια από τις λαμπρότερες 
πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο της πολιτικής πρωτοπορίας, 
της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και του έρωτα! Η πόλη που θα σας 
εντυπωσιάσει!
Δεν είναι εύκολο σε αυτή την πόλη να επιλέξεις πως θα αξιοποιήσεις 
τον χρόνο σου ή σε ποιά αξιοθέατα θα τον καταναλώσεις. Εμείς 
διοργανώνουμε ταξίδια στο Παρίσι από το 1988 και συνεχώς 
ανανεώνουμε το πρόγραμμά που σας προτείνουμε.

1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - LA DEFENSE - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο και γνωριμία με τους τοπικούς μας συνοδούς, το Γιώργο και 
τη Σοφία, οι οποίοι μένουν μόνιμα στο Παρίσι και θα μας ξεναγήσουν, 
φροντίζοντας να γνωρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την φημισμένη πόλη και 
τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε 
τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. 
Για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε 
μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού 
και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα 
δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου 
στην περιοχή La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον 
Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. Aν δεν σας ήταν αρκετή 
αυτή η περιήγηση μπορείτε να συνεχίσετε με μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον 
ποταμό Σηκουάνα.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - NOTRE DAM - ΠΑΝΘΕΟΝ 
- ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας στα 
αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα 
Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί 
χτισμένα ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου 
του 3ου, την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό 
κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και τις προτομές των 
μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρντ και του Μπετόβεν, την 
πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη 
από το μέταλλο κανονιών που αντινάχτηκαν στη μάχη, το ξενοδοχείο RITZ, από 
όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Ναϊάνας, την γέφυρα των 
ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι 
για να κλειδώσουν την αγάπη τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα 
και το νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου “γεννήθηκε” το Παρίσι. Θα καταλήξουμε 
στους κήπους του Λουξεμβούργου και θα κατέβουμε από το λεωφορείο για 
να τους απολαύσουμε, με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία 
της Μαρίας των Μεδίκων. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από το 
πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από την γειτονιά των 
Λατίνων θα καταλήξουμε στην Παναγία των Παρισίων, η οποία παρόλη την 
πρόσφατη πυρκαγιά, συνεχίζει να αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού 
ρυθμού παγκοσμίως. Στη συνέχεια αναχωρούμε προαιρετικά για τα περίφημα 
ανάκτορα των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του 
Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης 
πόλης από το μηδέν. Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά 
σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα τα 
βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα των κατόπτρων. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα 
του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση 
προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να ανηφορήσουν και 
πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης Budha bar. Συνεχίστε την 
βόλτα, περνώντας από την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, κατευθυνθείτε 
προς την Όπερα Γκαρνιέ και καθίστε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε).

Γνωρίστε το Παρίσι μαζί μας γιατί προσφέρουμε..

- Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
- Μόνο απευθείας πτήσεις
- Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις 
έως πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο 
στη διάθεσή σας
- Ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, μόνιμο κάτοικο 
Παρισιού
- Επιπλέον επίσκεψη στο ιστορικό, για την επιστήμη 
και τις τέχνες, Πάνθεον
- Paris walking tour..περπατήστε με την τοπική 
συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον 
τρόπο ζωής των κατοίκων
- Νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα 
αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο 
Σηκουάνα
- Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων
- Εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο και 
άμεση είσοδος
- Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες



6 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ 
DISNEY - ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ  

Βερσαλίες

Λούβρο

Ζήστε το Παρίσι, όπως 
οι μόνιμοι κάτοικοι με τη 

βοήθεια του αρχηγού μας.

Δώρο
εκδρομή στις 
Βερσαλλίες

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη 
της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη 
του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο 
πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Κήπους του 
Κεραμικού, τον άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε περπατώντας 
προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού, χτισμένο από τον 
Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή θα περάσουμε το κτίριο από την εσωτερική του αυλή, 
όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας 
με μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα από σκεπαστούς 
διαδρόμους, περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει 
στο ιστορικό κτίριο της όπερας Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε.Τελειώνοντας, 
χρόνος ελεύθερος για αγορές στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Επιστροφή 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ ιδίων.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS 
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού μας να αφιερώσετε 
στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη 
μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. 
Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να 
περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους 
κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης 
και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα 
ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Μετά την επιστροφή στο Παρίσι, 
προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα , το “Midnight in Paris”, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του 
Γούντι Άλεν. Θα συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και από εκεί θα περπατήσουμε προς 
την πλατεία της Βαστίλης. Θα περάσουμε και μέσα από το Μαραί, προκειμένου να δούμε και την 
πλατεία Ντε Βο, την οποία λίγοι τουρίστες φτάνουν να δουν. Από την πλατεία της Βαστίλης σας 
προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα γύρω στενά όπου θα βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες.

5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ : 
ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ / ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ 
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη 
σημερινή ημέρα σας προτείνουμε 2 εκδρομές.
Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις νορμανδικές 
ακτές, γνωστές για την ιστορική απόβαση 
του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, σήμερα 
πρώτο τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. 
Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική 
διαδρομή την πανέμορφή και κοσμοπολιτική 
Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το παραδοσιακό, 
γραφικό ψαροχώρι Ονφλέρ.
Η δεύτερη πρόταση είναι στο κάστρο Σαντιγύ. 
Χτισμένο μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και 
περιτριγυρισμένο από λίμνη και τάφρο, κάνει 
τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται στον 18ο 
αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί 
μία μεγάλη συλλογή αυθεντικών χειρόγραφων 
βιβλίων, ενώ θα έχουμε επίσης την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, 
ο μεγάλος μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη 
Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Παρίσι.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο 
ξενοδοχείο έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας 
πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να 
πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

6/8 
& 

11/8

MAXIM FOLIES 3*/ Kεντρικό 295 195 420 RYANAIR 
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.15 - 11.15

     TRANSAVIA
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 15.10 - 19.05

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικο αντικειμενο  (40 x 20 
x 25) &

1 αποσκευή  15κ / 2άτομα

HOLIDAY INN CLICHY  4*  
Ημιεντρικό

395
1o - 195 

2o - 280
630

HOLIDAY INN OPERA GRANDS 
BOULEVARDS  4*

Kεντρικό

450 195 745

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά 

Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων  -120ε ανά άτομο
Σύνολο φόρων +165 ευρώ

77



ΑΛΣΑΤΙΑ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – Μ. ΔΡΥΜΟΣ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

6 ΗΜΕΡΕΣ
Φράϊμπουρκ

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του 
νομού του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται 
από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη 
γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει 
να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ Περώ και την εποχή 
του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που 
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας 
πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. 
Ο προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται 
και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από 
τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή 
είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι 
την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην 
Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και 
άλλα. Το Στρασβούργο είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που 
δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα σημαντικών διεθνών 
θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη 
της βορειοανατολικής Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι σας προτείνουμε 
μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης 
του Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα 
κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφός. Λόγω του ότι η περιοχή 
αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το 
Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. 
Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ. 
Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα χτισμένο από 
τους δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό ως το χωριό των 
αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια 
σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε Γκολ, που 
διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν 
την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βασιλεία. Άφιξη στην πόλη και ξεκινάμε την 
περιήγηση με το σημαντικότερο εμπορικό παραποτάμιο λιμάνι της Ελβετίας. Η 
Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς στα σύνορα με 
τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο οποίος 
πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του 
βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια 
πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της 
Markplatz με τις αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει 
το ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. 
Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή για 
τα αμπέλια της και πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο 
αιώνα και είναι μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, 
αλλά συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει την πόλη. 
Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα 
κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της. Θα δούμε τις δυο πιο 
σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των 
Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης 
αποτελούμενο από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας 
Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη 
διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 
1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές 
της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του 
ζωγράφου και χαράκτη Martin Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, 
σχεδιαστές του αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας 
στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις 
χαρακτηριστικές patiserie. Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και 
από την ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπης, χτισμένο το 1998.

Η Αλσατία είναι μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή η οποία 
εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής όχθης του Ρήνου. Συνορεύει 
με την Ελβετία, τη Λωρραίνη, τη Γερμανία και την ελεύθερη 
κομητεία Φρανς Κοντέ (Franche Compté). Κατά την αρχαιότητα 
η Αλσατία ανήκε στους Κέλτες. Αργότερα υπήρξε μέρος της 
Γερμανίας (όπως επίσης και της Γαλλίας). Η περιοχή «άλλαξε 
χέρια» αρκετές φορές, ώσπου με το πέρας του Β΄ Παγκόσμιου 
εντάχθηκε μόνιμα στο κράτος της Γαλλίας. Οι αλλαγές αυτές 
είχαν ως αποτέλεσμα την ανάμειξη των πληθυσμών και τη 
δημιουργία μιας διαφορετικής νοοτροπίας η οποία φαίνεται 
από την καθημερινότητα των κατοίκων μέχρι την κουλτούρα και 
την αρχιτεκτονική. Στο ταξίδι αυτό θα επισκεφτούμε υπέροχα 
μέρη από την πρωτεύουσα της Αλσατίας το Στρασβούργο, την 
γερμανική πλευρά του Ρήνου μέχρι την γραφική Χαϊδελβέργη.

Το συγκεκριμένο ταξίδι κάθε χρόνο έχει μεγάλη απήχηση, όμως 
για φέτος, λόγω της γνωστής κατάστασης, έχουμε ετοιμάσει 
μόνο 3 αναχωρήσεις και μόνο μέσα στον Αύγουστο. Φυσικά 
σας θυμίζουμε πως αν 8 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν 
πληρούνται οι σωστές υγειονομικές συνθήκες στις περιοχές 
αυτές θα ακυρώσουμε το ταξίδι χωρίς να έχετε καμία χρηματική 
απώλεια. Να είστε σίγουροι πως πρόκειται για ένα πολύ ωραίο 
ταξίδι και σε μια τιμή που δεν θα καταφέρουμε ξανά στο μέλλον.

Οι πτήσεις μας είναι ιδανικά επιλεγμένες για το ταξίδι αυτό 
με αναχώρηση για Mπάντεν Μπάντεν & επιστροφή από 
Φρανκφούρτη, με σωστά ωράρια για να αποφύγουμε περιττές 
οδικές μετακινήσεις. Τα ξενοδοχεία είναι μόνο 4* εντός των 
πόλεων για να έχετε μια ασφαλή και άνετη διαμονή. Εσείς το 
μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε ποια από τις 3 
αναχωρήσεις σας βολεύει και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς..!

Χαϊδελβέργη

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ  
ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για το Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη 
στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν και άμεση αναχώρηση 
για το Μέλανα Δρυμό. Πρώτη μας στάση μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή, η λίμνη Τίτιζεε, όπου η εικόνα θα σας εντυπωσιάσει. 
Στα νερά της Λίμνης καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές, ενώ 
τα δέντρα κατεβαινουν μέχρι τις όχθες. Αξίζει να ατενίσετε την 
όμορφη θέα καθισμένοι σε κάποιο από τα εστιατόρια στις όχθες 
της λίμνης (μην παραλείψετε να γευθείτε ένα κομμάτι αυθεντικής 
τούρτας Black Forest ). Συνεχίζουμε για την πόλη Φράιμπουργκ, 
που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, στην είσοδο 
του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη όπου άφησε την τελευταία του 
πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα 
δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό 
ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στις 
ωραίες μπυραρίες της περιοχής. Τελειώνοντας, μετάβαση στο 
Στρασβούργο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος 
ελεύθερος να πραγματοποιήσετε μια πρώτη βόλτα στην όμορφη 
πόλη που μοιάζει σαν παραμύθι. Επιβλητικά κτίρια, σπιτάκια με 
παιχνιδιάρικη αρχιτεκτονική πάνω κυριολεκτικά στο ποτάμι και 
ένα ιστορικό κέντρο, φτιαγμένο για να φιλοξενεί παραμυθένιες 
βόλτες. Ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο των εορτών, η πόλη βάζει 
το κερασάκι στην τούρτα της μοναδικότητάς της: τα ζωντανά της 
στενά μετατρέπονται σε «χωριό α λα Χάνσελ και Γκρέτελ» και 
γίνεται ολόκληρη ένα αξιοθέατο.



3 αναχωρήσεις στην καρδιά του Καλοκαιριού 
Με απευθείας πτήσεις για Μπάντεν Μπάντενκαι επιστροφή από 

Φρανκφούρτη για την αποφυγή περιττών χλμ

ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - MEΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ 
PETITE FRANCE - ΦΡΑΓΜΑ ΒΟΜΠΑΝ - ΡΕΚΒΙΡ - ΕΓΚΙΣΧΑΙΜ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ - ΜΑΝΧΑΙΜ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΤΡΙΕΡ  

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

3/8 
10/8
17/8

Στρασβούργο :

LAGRANCE CITY RESIDENCE 4*

Χαιδελβέργη :

LEONARDO ΗEIDELBERG 

KIRCHHEIM 4*

395 270 550

RYANAIR
 

ΘΕΣ-ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ 10.35 - 12.20 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΘΕΣ 18.15 - 21.45 

Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή - σάκος (διαστ.40χ20χ25cm) 
ανά άτομο & 1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα

Εξασφαλισμένη προκάθιση

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. 

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ( 2,45ε / άτομο / διανυκτέρευση ) στο Στρασβούργο
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

5η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην 
πανέμορφη πόλη της Χαιδελβέργης. Ξεκινάμε την περιήγησή μας σε 
μια από τις ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, 
μια πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και 
διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. 
Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο 
στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των φιλοσόφων, από 
την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της πόλης. 
Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, εκεί 
βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο 
λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές 
του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε 
να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της 
Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών 
της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και αγορές. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα σε μια από τις 
παραδοσιακές μπυραρίες της πόλης.

6η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΕΡ (Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ) 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Τρίερ, η οποία ιδρύθηκε το 16 
π.Χ. από τον Αυτοκράτορα Αύγουστο με το όνομα Augusta Trev-
erorum, είναι η αρχαιότερη πόλη της Γερμανίας, αλλά και ένα από 
τα σημαντικότερα κέντρα κλασικών αρχιτεκτονικών μνημείων 
και πολύτιμων έργων τέχνης. Η πόλη είναι ακόμη γνωστή, καθώς 
εδώ γεννήθηκε ο Γερμανός φιλόσοφος, ιστορικός, πολιτικός 
οικονομολόγος και θεμελιωτής του κομμουνισμού Καρλ Μαρξ, 
όπου το σπίτι του είναι σήμερα μουσείο. Στην περιήγησή μας, θα 
δούμε σπουδαία μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά μνημεία, όπως τον 
καθεδρικό ναό, την εκκλησία Liebfrauenkirche, η οποία συνδέεται με 
περίστυλο με το ναό και οικοδομήθηκε από το 1227 έως το 1243, τη 
μεσαιωνική κεντρική αγορά με τα κτίρια Steipe και Rotes Haus, την 
εκκλησία St. Gangolf, το κεντρικό κτίσμα Marktkreuz της πλατείας, 
το σιντριβάνι Petrusbrunnen και το κοντινό σοκάκι Judengasse, το 
αβαείο των Βενεδικτίνων St. Matthias και τους προστατευτικούς 
κατοικήσιμους πύργους, όπως τον Πύργο των Φράγκων ή τον 
Πύργος της Ιερουσαλήμ. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε κάποιο 
από τα εκπληκτικά εστιατόρια που έχουν εξαιρετικές διακρίσεις και 
προσφέρουν γαστριμαργικές απολαύσεις που δεν φοβούνται τις 
συγκρίσεις. Τελειώνοντας, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

4η ημέρα: ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΜΑΝΧΑΙΜ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, την πόλη που βρίσκεται 
στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού, που οι θερμές πηγές της ήταν 
ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο έλξης για την 
υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, 
καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας 
περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze, ένα 
από τα σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία των περιβόητων αβγών την 
οποία εξιστορεί το μουσείο ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος Γ 
δώρισε στη γυναίκα του ένα πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την 20η επέτειο 
των γάμων τους. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης και συνεχίζουμε 
για το Μανχαίμ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερή πόλη του κρατιδίου μετά τη 
Στουτγάρδη και αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια νομική πράξη του 
766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, ενώ στις αρχές του 18ου αιώνα 
ανακατασκευάστηκε αποκτώντας ένα ξεχωριστό πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του Νερού, 
σύμβολο της πόλης από το 19ο αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν και τα 
μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν πανεπιστημιακές σχολές. Τελειώνοντας, 
μετάβαση στη Χαιδελβέργη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

Πύργος νερού - Μανχαϊμ
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Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

26/7
2/8
9/8
11/8
21/8

ST. GILES 3* / Kεντρικό 395 195 590
EASY JET

ΘΕΣ-ΛΟΝΔΙΝΟ 11.50-13.20
 ΛΟΝΔΙΝΟ-ΘΕΣ 17.35-23.05

Περιλαμβάνεται χειραποσκευή  
(56 Χ 45 Χ 25cm) & 1 αποσκευή  15κ / 2άτομα

HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4*/ Kεντρικό 435
1ο - 195
2ο - 195

650

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. 

Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 110ε
Σύνολο φόρων +165 ευρώ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ - ΒΡΑΔΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ COVENT  
GARDEN 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μ. 
Βρετανίας. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα εξερευνήσουμε με την 
φροντίδα του ξεναγού μας, μια απο τις πιο πολυσύχναστες και χαρακτηριστικές 
περιοχές του Λονδίνου, το Covent Garden. Πλανόδιοι μουσικοί και καλλιτέχνες, 
όμορφες βικτωριανες αγορές, υπέροχα μικρά μαγαζάκια, όμορφα εστιατόρια 
και τα διάσημα θέατρα συνθέτουν το ψηφιδωτό αυτής της πλευράς της πόλης. 
Η επίσκεψη μας θα ολοκληρωθεί νωρίς το βράδυ, όμως εσείς μπορείτε αν 
επιθυμείτε, να παραμείνετε και να εξερευνήσετε την νυχτερινή όψη του Covent 
Garden, σαν γνήσιοι Λονδρέζοι.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας με λεωφορείο, 
στην πρωτεύουσα της Αγγλίας. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το Kens-
ington, το φημισμένο Harrod’s και το πανέμορφο Hyde Park με τα ανάκτορα 
του Κένσινγκτον. Έπειτα θα δούμε την περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» (Μar-
ble Arch) που αποτελεί το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την 
πλατεία Τραφάλγκαρ από την οποία διακρίνεται το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, 
τόπος διαμονής της Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεχίζουμε περνώντας από το 
Κοινοβούλιο που στεγάζει την Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή των Λόρδων 
και θα θαυμάσουμε το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης το φημισμένο Μπίγκ 
Μπέν. Στάση για λίγο στον πύργο του Λονδίνου και στη συνέχεια επίσκεψη στην 
οικονομική καρδιά της πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο, την τράπεζα της 
Αγγλίας και τον αριστουργηματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Στην 
συνέχεια θα καταλήξουμε στο Βρετανικό μουσείο στον οποίο θα επισκεφθούμε 
την πτέρυγα που φιλοξενούνται τα Γλυπτα του Παρθενώνα και οι αιγυπτιακές 
πτέρυγες, με τις περίφημες αιγυπτιακές μούμιες. Στην συνέχεια θα έχουμε την 
ευκαιρία με την φροντίδα του ξεναγού μας, μετα απο έναν περίπατο μέσα από 
τα στενά του Σοχο να εξερευνήσουμε μια απο τις πιο γνωστές πινακοθήκες 
στον κόσμο, την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.Με την βοηθεια του ξεναγού 
μας θα αφεθούμε στην μαγεία των χρωμάτων του Matisse, του Van Gogh, του 
Caravaggio αλλά και του δικού μας El Greco.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΙΣΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ 
(προαιρετική εκδρομή) 
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το πασίγνωστο μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ που είναι και το καλύτερο στο είδος του, το 
μουσείο Φυσικής ιστορίας, το μουσείο Βικτωρίας & Αλβέρτου, είτε φυσικά το 
περίφημο London Eye. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται εξ’ιδιων, ρωτήστε όμως 
τον ξεναγό σας για να σας εξυπηρετήσει με την προμήθεια των εισιτηρίων σας. 
Για το μεσημέρι προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με προορισμό 
την πόλη του Γκρίνουιτς όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και το περίφημο 
αστεροσκοπείο. Το απόγευμα επιστροφή δια μέσου των καναλιών του Κάναρι 
Γουάρφ, στο Λονδίνο, με τον μοναδικό υπέργειο σιδηρόδρομο DLR. Στην 
εκδρομή περιλαμβάνεται ολοήμερο εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς στο 
Λονδίνο. Για το βράδυ σας σας προτείνουμε (προαιρετικά), το περίφημο Queens 
Walk( περίπατος της βασίλισσας), στο Southbank. Θα ξεκινήσουμε από το Lon-
don Eye και θα εξερευνήσουμε τη νότια και πιο ρομαντική όψη του ποταμού. 
Το Globe theatre του Σαιξπηρ, η περίφημη γαλέρα Golden Hind του Francis 
Drake, η Tate Modern, το θωρηκτό Belfast και η Tower Bridge, ο ψηλότερος 
ουρανοξύστης της Ευρώπης το Shard, είναι μόνο μερικά από τα ενδιαφέροντα 
σημεία αναφοράς της αποψινής μας βραδιάς. Θα κλείσουμε το βράδυ μας με 
ένα πέρασμα από τα περίφημα στενά σοκάκια των Docklands και το St Kather-
ine’s Docks, εξερευνώντας τα βήματα του Jack του Αντεροβγάλτη.

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ 
ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ 
Σήμερα ακολουθήστε μας στην ολοήμερη εκδρομή, σε μια 
γνωριμία με τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Aφου διασχίσουμε 
την κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρωτος μας σταθμός θα 
είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της 
Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε 
κολλέγια όπως το Balliol (www.balliol.ox.ac.uk), που απο το 
1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως το 
πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch Col-
lege. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, 
το χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην 
περιοχή των Μidlands, θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό 
Στρατφορντ απον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη 
που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικες οχθες 
της ποταμού τα βικτωριανα σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια που 
χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγιας Τριαδας 
όπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφορας της 
επισκεψης μας. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, 
με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του 
Σαίξπηρ (www.shakespeare.org.uk) και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς 
θα σας προτείνουμε να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο η 
παμπ της γραφικής κωμόπολης.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET 
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επίσκεψη μας 
στο Βασιλικό Ουίνδσορ, για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, 
τα τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας (www.
royalcollection.org.uk). Σε απόσταση μόνο μιας ώρας από το 
Λονδίνο θα σας μεταφέρουμε στην αγαπημένη από τις επίσημες 
βασιλικές κατοικίες, αυτή του κάστρου του Windsor. Αφού πρώτα 
γνωρίσουμε το μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί που στα 1215, 
υπογράφτηκε η περίφημη Magna Carta, θα αφεθούμε στη μαγεία 
της κωμόπολης του Ητον στις όχθες του ποταμού Τάμεση, απέναντι 
από το Γουίντσορ, όπου εδρεύει το ομώνυμο κολλεγιο. Το κολέγιο 
ιδρύθηκε από τον Ερρίκο ΣΤ’ το 1440-41, σχεδόν ταυτόχρονα με 
το Κινγκς Κόλετζ του Κέιμπριτζ (King’s College of Cambridge). 
Από την πρώτη κιόλας στιγμή αποτέλεσε το πιο προσφιλές 
σχολείο της αγγλικής αριστοκρατίας, απ’ όπου αποφοίτησαν 
πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες, πολιτικοί και διανοούμενοι της 
Βρετανίας. Στη συνέχεια μετά από έναν ελαφρύ περίπατο πλάι στον 
ποταμό Τάμεση, θα επισκεφθούμε τις αίθουσες του μεγαλύτερου 
σε χρήση κάστρου παλατιού στον κόσμο (προαιρετικη είσοδος στο 
κάστρο με εισιτήριο). Οι αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα 
των δείπνων του Waterloo, του ιπποτικού τάγματος του Order of 
Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της Βασίλισσας, ο 
διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά από τα σημεία 
που θα επισκεφθούμε. Για το τέλος μας περιμένει η περίφημη 
σκεπαστη Βικτωριανή αγορά, μια από τις γραφικότερες της Αγγλίας, 
στην καρδιά του πανέμορφου χωριού στις όχθες του Τάμεση, που 
διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα, 
ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο.
Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας 
προς την Θεσσαλονίκη.

ΛΟΝΔΙΝΟ
COVENT GARDEN - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΙΣΟ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ - ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ - ΧΩΡΙΟ DATCHET 
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Big-BenΠύργος Ουίνδορ



Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

4
7/8
14/8
21/8 

&
28/8

B.W. KANTSTRASSE  4* / Kεντρικο 265 135 385 EASY JET
ΘΕΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 10.40 - 12.10
ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΘΕΣ 17.15 - 20.45

 
Περιλαμβάνεται χειραποσκευή (56 x 45 x 25cm) & 1 

αποσκευή  15κ / 2άτομα

ΒERLIN-BERLIN  4* / Kεντρικο 310 169 450

STAINGENBERGER  5*  / Kεντρικο 335 165 495

5

B.W. KANTSTRASSE  4* / Kεντρικο 315 169 475
EASY JET: ΘΕΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 10.40 - 12.10 

RYANAIR: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΘΕΣ 17.40 - 21.05 
Περιλαμβάνεται χειραποσκευή (40 x 20 x 25cm) & 1 

αποσκευή  15κ / 2άτομα

ΒERLIN-BERLIN  4* / Kεντρικο 365 185 550

STAINGENBERGER  5*  / Kεντρικο 410 195 640

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. 

Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 70ε
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο 
αεροδρόμιο, μας περιμένει ο Κωνσταντινος, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου 
ο οποίος θα είναι μαζί μας συνεχώς και θα φροντίσει να πάρουμε μια 
αξέχαστη εμπειρία από την όμορφη πόλη. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο 
ο Γιάννης θα μας δώσει τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και στη 
συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ περιηγηθείτε 
στις μοναδικές αυλές ‘‘Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου, όπου 
επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την 
ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ 
και εστιατόρια.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για ξενάγηση 
της πόλης. Μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που 
σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη 
του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα 
μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού 
από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του 
Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα 
γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 
17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης , το Τιεργκατεν. 
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο “νησί των μουσείων “ όπου θα έχουμε 
επίσκεψη στο περίφημο μουσείο της Πέργαμου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 1930. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος και αποτελείται 
από τις συλλογές της Μέσης Ανατολής και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης.
Κατοπιν θα επισκεφθουμε τον νεο χωρο, το <Πανόραμα Περγάμου>, οπου 
πλέον μία από τις πιο μεγάλες συλλογές Ελληνικών Αρχαιοτήτων είναι 
στη διάθεση των επισκεπτών μ’ έναν ειδικό συναρπαστικό τρόπο: η πλέον 
σύγχρονη Τεχνολογία στα χέρια και στα πόδια μας με υπερσύγχρονα 
μέσα 3D! Ο χρόνος μετά είναι στη διάθεσή σας. Με την καθοδήγηση του 
συνοδου, δείτε ατομικά τα μέρη που σας ενδιαφέρουν. Τα εμπορικά κέντρα 
του Βερολίνου είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως 
κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως 
η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlottenburg 
ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου 
είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam.Οι Galleries Lafayette στην 
οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από 
αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές Quartier 
206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.

3η ημέρα: ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ (προαιρετική) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσνταμ όπου 
δεσπόζουν τα βασιλικά ανάκτορα του Κάιζερ Γουλιέλμου και του 
Φρειδερίκου Β΄. Αφού περάσουμε από δρόμους με ιδιαίτερα ιστορικά 
γεγονότα και ψυχροπολεμικά δράματα (γέφυρα κατασκόπων) αλλά 
και όμορφα μέρη όπως οι υδροβιότοποι του Χάβελ φτάνουμε στο 
Πότσνταμ νοτιοδυτικά του Βερολίνου σε απόσταση 26 χλμ. Το διασχίζει 
ο ποταμός Χάβελ και είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου 
του Βρανδεμβούργου. Αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ιστορίας ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι το σύμπλεγμα 
των παλατιών του Σαν Σουσί που έχει αναδειχθεί σε κέντρο παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα ακόμη ορόσημο του Πότσνταμ, 
είναι η Ολλανδική συνοικία χτισμένη μεταξύ 1733 - 1742 από τεχνίτες 
μετανάστες καθώς και η ρώσικη συνοικία με τα καλλιτεχνικά ξύλινα 
σπίτια και τους γραφικούς κήπους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, σας 
προτείνουμε μια επίσκεψη στο υπαίθριο μουσείο της ‘’τοπογραφίας του 
τρόμου’’. Στο σημείο στο οποίο έστεκαν κάποτε τα αρχηγεία των ΣΣ 
και της Γκεστάπο, και στο σημείο από όπου αργότερα περνούσε και το 
τείχος του Βερολίνου. Σήμερα θα βρείτε μια έκθεση, η οποία εξιστορεί 
την ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καθώς και την περίοδο 
της διχοτόμησης του Βερολίνου.

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ (προαιρετική) 
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία του Βορρά στην ανατολική 
Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν 
την Δρέσδη. Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ 
και αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων 
των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που 
φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων 
αλλά και το μουσείο της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη 
εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος 
ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στo Bερολίνο.

5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα 
στην ιστορική πόλη και το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο 
και την πτήση επιστροφής.

Στην 4ημερη εκδρομη δεν περιλαμβανεται 
η 4η ημερα του προγραμματος.

Το Βερολίνο είναι μια πόλη που αλλάζει καθημερινά από τον συνεχή βομβαρδισμό νέων trends και δεν σταματά ποτέ να σου προτείνει νέες εκδοχές 
του εαυτού του. Το Τείχος μπορεί να έπεσε, με τους ανθρώπους Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου να ενώνονται, αλλά οι διαφορές στη νοοτροπία 
και τις γειτονιές είναι έκδηλες – και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικές για τον επισκέπτη.  Ο συνοδός μας, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου, θα σας 
υποδεχτεί όχι μόνο για να σας ξεναγήσει στη μεγαλούπολη, αλλά και να φροντίσει να κατανοήσετε τον τοπικό τρόπο ζωής, την καθημερινότητα των 
κατοίκων και να σας καθοδηγήσει σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εσείς επιθυμείτε. Ιστορία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, αγορές και νυχτερινή 
ζωή θα σας εντυπωσιάσουν... καλό σας ταξίδι.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΔΡΕΣΔΗ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ

- Απευθείας πτήσεις προς / από Βερολίνο 
- Διαμονή μόνο στο κέντρο της πόλης  σε ξενοδοχεία 4*
- Έλληνας τοπικός συνοδός, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου

Δρέσδη Βερολίνο
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ| ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την 
πανέμορφη Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας, το Radisson Collection Hotel Warsaw 5*. Ελεύθερος χρόνος 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, με την βοήθεια του συνοδού. 
Σας προτείνουμε να απολαύσετε μία δροσερή μπύρα, σε μία από 
τις πολλές γραφικές γειτονιές της, ή ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ σε ένα 
Bar πάνω σε κάποιον από τους ουρανοξύστες τις!

2η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ| ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη της Βαρσοβίας. 
Θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης με τα πολύχρωμα 
κτίρια και το Βασιλικό Κάστρο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο 
της Παλιάς πόλης και αποτελεί ιστορικό και εθνικό μνημείο. Στη 
συνέχεια, θα δούμε την πλατεία του Κάστρου (Plac Zamkowy) 
,όπου δεσπόζει η 22 μέτρων στήλη του βασιλιά Zygmunt και 
το Βασιλικό Κάστρο (Zamek Krolewski), το οποίο ξαναχτίστηκε 
μετά τη ναζιστική καταστροφή. Δεν γίνεται να παραλείψουμε το 
μνημειώδες Ανάκτορο Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν 
στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα 
και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα 
κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το 
σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ και 
το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του 
ανακτόρου Λαζιένσκι. Ελεύθερο απόγευμα για να απολαύσετε την 
τοπική κουζίνα της Βαρσοβίας, ή να πιείτε το ποτό σας σε κάποιο 
από τα διάφορα μπαρ της πόλης. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε 
την underground και πιο εναλλακτική γωνιά της πόλης, την 
‘περιοχή της Πράγας’. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια 
πιο καλλιτεχνική πλευρά της πόλης με γκαλερί, πολυχώρους 
πολιτισμού, αντικερί αλλά και διάφορα μπαρ. Για τις οικογένειες, 
προτείνουμε το συναρπαστικό ‘Κέντρο Επιστημών του Κοπέρνικο’. 
Πρόκειται για ένα διαδραστικό μουσείο, στο οποίο μπορείτε όχι 
μόνο να δείτε, αλλά και να συμμετέχετε σε δραστηριότητες. Τα 
παιδιά θα το λατρέψουν και εσείς θα ενθουσιαστείτε!

3η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την περιήγηση 
μας στο στρατόπεδο Άουσβιτς Μπίρκεναου. Βρίσκεται στην 
πολωνική πόλη Oswiecim, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά 
της Κρακοβίας. Αποτέλεσε τον μεγαλύτερο χώρο συγκέντρωσης 
και εξόντωσης Εβραίων από το Γ’ Ράιχ, στα χρόνια του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου. Μέσα από την περιήγηση στον τόπου όπου 
βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν εκατομμύρια Εβραίοι, θα ζήσετε 
μία συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Ο χώρος αυτός, από το 
1979, συγκαταλέγεται στα Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. Αποχωρώντας με ανάμεικτα συναισθήματα, 
κατευθυνόμαστε στην πόλη της Κρακοβίας.Άφιξη αργά το 
απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας Apis Hotel 4*. 
Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη 
βοήθεια του συνοδού σας.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

11/8 
18/8

Βαρσοβία :

RADISSON BLU SOBIESKI 4*

Κρακοβία : 

NOVOTEL CITY WEST 4*

325
4-12 ετών

195
420

WIZZAIR / LOT
ΘΕΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 18.10 - 18.35

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ 19.50 - 21.10
 

RYANAIR
ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΘΕΣ 18.50-21.45

Περιλαμβάνεται χειραποσκευή(40 X 20 X 25)  &
1 αποσκευή  20κ / 2άτομα

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό

Σύνολο φόρων +145 ευρώ

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ| ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο.Ξεκινάμε για την περιήγηση της πόλης με τα πόδια, 
για να γνωρίσουμε τους θησαυρούς της Κρακοβίας. Στην ξενάγηση αυτή 
θα περάσουμε από την μνημειώδη πλατεία της Κρακοβίας, όπου θα έχουμε 
τη δυνατότητα να δούμε την επιβλητική ‘Basilica Mariacka’,(Η Βασιλική της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου) και να μάθουμε τον μύθο πίσω από την μελωδία 
της σάλπιγγας που αντηχεί κάθε μία ώρα σε όλη την πόλη. Θα δούμε, επίσης, 
και την ‘Αγορά των Υφασμάτων’, το αρχαιότερο mall της Ευρώπης. Ένας ακόμα 
σταθμός της βόλτας μας αποτελεί το περίφημο ‘Κάστρο Wawel’, με τον θρυλικό 
δράκο της Κρακοβίας και ο ‘Καθεδρικός Ναός της Κρακοβίας’, ο οποίος 
αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό παζλ διαφορετικών χρωμάτων, σχημάτων και στυλ. 
Στο σημείο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε μερικές από τις πιο ωραίες 
φωτογραφίες με θέα την πόλη ή το κάστρο, ιδανικές για το φωτογραφικό σας 
άλμπουμ ή τα stories σας. Η βόλτα μας θα τελειώσει με την επίσκεψη μας στην 
Εβραϊκή συνοικία (Kazimierz), που αποτελεί την πιο hip/εναλλακτική γειτονιά 
της πόλης. Εκεί βρίσκεται η παλαιότερη εβραϊκή συνοικία της Πολωνίας και 
γυρίστηκε η γνωστή ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ», του Στήβεν Σπίλμπεργκ. 
Για τους λάτρεις της αντίκας και του βίντατζ, κάθε Σάββατο διοργανώνεται η 
Αγορά ‘Antiques Market’, που είναι το αντίστοιχο Porto Bello Road Market του 
Λονδίνου. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό στην πόλη 
της Κρακοβίας. Για τους πιο τολμηρούς, προτείνουμε μία βόλτα με ποδήλατο 
δίπλα στο ποτάμι , καθώς η θέα είναι απλά μαγευτική. Για τους λάτρεις των 
μουσείων, σας προτείνουμε μία επίσκεψη στο ‘Εργοστάσιο του Όσκαρ Σίντλερ’, 
ένα μουσείο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της Πολωνίας , 
στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον ρόλο του Γερμανού Όσκαρ 
Σίντλερ στη διάσωση πολλών Εβραίων. Για τη βραδινή σας έξοδο, προτείνουμε 
να απολαύσετε το ποτό σας σ’ ένα από τα πολλά μπαράκια της Εβραϊκής 
συνοικίας, η οποία διαθέτει πλούσια νυχτερινή ζωή.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ| ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 
Παίρνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για την 
αναχώρησή μας για τo Αλατωρυχείο Βιελίτσκα, τo οποίο βρίσκεται περίπου 
15χλμ νοτιοανατολικά της Κρακοβίας. Από το 1978 έχει τεθεί υπό την αιγίδα της 
UNESCO. Ιδρύθηκε τον 13ο αι. και αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο αλατωρυχείο 
της Ευρώπης. Μια ολόκληρη «κρυφή» , υπόγεια πόλη που εκτείνεται σε βάθος 
327 μέτρων, σε εννέα επίπεδα. Τα τρία μόνο είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό, τα 
οποία και θα επισκεφτούμε, σε μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Θα έχουμε 
τη δυνατότητα να θαυμάσουμε διάφορα έργα τέχνης και γλυπτά, λαξευμένα 
πάνω σε όγκους αλατιού. Ιδιαίτερο εντυπωσιακό κομμάτι των αλατωρυχείων, 
αποτελεί το «Παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα», ένας καθεδρικός ναός με ύψος 
12 μέτρα! Μετά το πέρας της ξενάγησης, επιστροφή στην πόλη της Κρακοβίας. 
Ελεύθερο βράδυ για ποτό και φαγητό στην πόλη της Κρακοβίας.

6η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην 
πόλη της Βαρσοβίας. Σας προτείνουμε μία βόλτα στο δάσος Las Wolski, στο 
οποίο βρίσκεται και ο ζωολογικός κήπος της Κρακοβίας. Αναχώρηση από το 
ξενοδοχείο την προκαθορισμένη ώρα για τον δρόμο της επιστροφής. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο γεμάτοι με ωραίες αναμνήσεις και δίνοντας ραντεβού για το 
επόμενο μας ταξίδι!

ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ

- Απευθείας πτήση για Βαρσοβία και επιστροφή από Κρακοβία χωρίς περιττά χλμ.
- Ειδική προκράτηση για ξενάγηση στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
- Περιήγηση στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου
- Ειδικές προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο σας

Κρακοβία Βαρσοβία



Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

4
6/8
13/8
20/8
27/8

ARCHIBALD CITY 4* / Kεντρικο 265 165 345
  SMARTWINGS  

 
ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ 16.30 - 17.40
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ 12.40 - 15.45

Περιλαμβάνεται χειραποσκευή εως 8κ & 1 
αποσκευή  23κ ανα ατομο

GRANDIOR 5* / Kεντρικο 335 185 425

5
ARCHIBALD CITY 4* / Kεντρικο 310 165 385

GRANDIOR 5* / Kεντρικο 355 185 460

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. 

Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 60ε
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη χρυσή 
πόλη των 100 πύργων. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ προαιρετική έξοδος στο φημισμένο μαύρο θέατρο 
ή βραδινή διασκέδαση στις τσέχικες μπυραρίες με υπέροχο 
φαγητό.

2η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο σημαντικότερο 
αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα 
ακριβότερα καταστήματα οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια 
και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της 
παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως 
του Κίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας 
του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Έυας 
και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό 
Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε 
από το Κλεμεντίνο, θα δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο 
και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου 
του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, θα 
κατευθυνθούμε για την πλατεία Vaclav, σημείο συνάντησης των 
κατοίκων της Πραγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα 
του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελέυθερος για αγορές.

3η ημέρα: ΚΑΣΤΡΑ ΒΟΗΜΙΑΣ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 
Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην Καστρούπολη (Hrantsani), την 
Ακρόπολη της πόλης που απλώνεται στον λόφο της Mala Strana. Θα δούμε το 
μοναστήρι Strahon, το Loretto,το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο 
των βασιλέων της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας 
Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Στην συνέχεια 
θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, τον δρόμο των αλχημιστών, 
την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, θα περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα 
καταλήξουμε στην πλατεία της παλιάς πόλης. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την 
ιστορία του και μας διαβάζει το ημερολόγιο των γραφικών γεφυρών και κτιρίων 
που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 
Προαιρετική εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Μετά από μία 
ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρούπολη «Βασιλική Πόλη» του 
αυτοκράτορα Καρόλου του IV και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης των ανθρώπων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, 
Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Στην 4ημερη εκδρομη δεν περιλαμβανεται η 4η ημερα του προγραμματος.

Ελάτε μαζί μας στην Πράγα γιατί..

- Σας προσφέρουμε απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
- Τα ξενοδοχεία που διαπραγματευτήκαμε για εσάς έχουν πολύ καλή σχέση 
ποιότητας-τιμής (value for money)
- Έχετε επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία
- Επιλέξαμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα για να σας ξεναγήσουμε και 
παράλληλα υπάρχει χρόνος για να τον αξιοποιήσετε με τον τρόπο που 
επιθυμείτε
- Οι ξεναγήσεις είναι όλες στα ελληνικά
- Ο συνοδός μας θα είναι συνεχώς μαζί σας για κάθε πληροφορία & 
καθοδήγηση που θα χρειαστείτε
- Ταξιδεύουμε στην Πράγα από το..1988!

ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ

83



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Κάντε μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, περιδιαβαίνοντας το ιστορικό κέντρο της πόλης, τα κτίρια της όπερας και την περίφημη 
πλατεία του Αγίου Στεφάνου.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας θα επισκεφθούμε το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε, 
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ 
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς 
του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΚ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ, ΚΡΕΜΣ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μελκ, περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας κατά τη διάρκεια 
της χιλιόχρονης ιστορίας του. Ξενάγηση στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες χιλιάδες σπανιότατα 
βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την υπέροχη θέα στο Δούναβη από 
έναν εξώστη. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα τοπία και τους 
απέραντους αμπελώνες της. Περνώντας από γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς διανθισμένους με θρύλους και 
παραδόσεις, καταλήγουμε στην πόλη Κρέμς, στην παλιότερη μεσαιωνική πόλη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου 
της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο Κέντρο της Βιέννης για περίπατο ή επίσκεψη σε Μουσεία (Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο 
Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού κ.ά.). Έπειτα μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

6/8
13/8
20/8
29/8

NH WIEN BELVEDERE 4* / Kεντρικο 275 155 399   RYANAIR  
  

 ΘΕΣ - ΒIENNH  17.50 - 18.45                
BIENNH - ΘΕΣ 18.20 - 21.05

Περιλαμβάνεται χειραποσκευή (40 x 20 x 25cm) & 1 
αποσκευή  20κ / 2άτομα

NH WIEN CITY 4* / Kεντρικο 295 165 435

DE FRANCE 5* / Kεντρικο 345 185 515

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. 

Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 50ε
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ



1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea,  
Vitoriossa, Cospicoua) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’, έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για την καρδιά της Μεσογείου, 
τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα 
νησί που αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Κατά 
την άφιξή μας, θα γνωριστούμε με το συνοδό μας, ο οποίος έχει 
πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει 
τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων και 
στη συνέχεια ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα 
του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι 
οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη 
από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, 
το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος 
του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 
1565. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται 
για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία 
και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά 
δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. 
Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την 
πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών 
ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες 
του 1565 και 1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, 
αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό 
βύθισμα στο παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό 
πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα 
«κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, 
θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα 
κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της 
θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου 
και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό 
ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός 
ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία 
των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα 
θαυμάσουμε δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον 
«Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». 
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για να γνωρίσουμε 
τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την 
Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία 
του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών 
κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία 
είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Har-
bour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, 
Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από 
τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας 
και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της 
Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το 
σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές 
πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας 
μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του 
St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και 
τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον 
παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε 
με κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και 
μαρίνες.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε δίκλινο, 

τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

07/8 
14/8 

& 
21/8

DIPLOMAT 4* / Sliema 249 169 389

RYANAIR
 

ΘΕΣ - ΜΑΛΤΑ 09:15 - 09:55
ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣ 11:35 – 14:10

Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή – 
σάκος (διαστ.40x20x25) ανά άτομο & 1

αποσκευή 20κ ανά 2 άτομα

PRELUNA HOTEL & SPA 4* / Sliema
265

sea view 295
169 395

THE GEORGE 4* plus / St. Julian’s 339 169 559

28/8

DIPLOMAT 4* / Sliema 245 159 369

PRELUNA HOTEL & SPA 4* / Sliema
259 

sea view 329
159 389

THE GEORGE 4* plus / St. Julian’s 319 169 499
 

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. 
Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 50ε ( παιδί 40ε ) 

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ( 0,5ε / άτομο / διανυκτέρευση )
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

2η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΡΑΜΠΑΤ - Τα Αλί 
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια προαιρετική εκδρομή. 
Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον τρίτο 
μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 
Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο 
παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας. 
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη 
στη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδινα, υποδηλώνοντας τη 
μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που είναι οχυρωμένη σε 
απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, 
πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. 
Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Oταν κατέλαβαν οι 
Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, 
με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη 
βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική 
της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με χαρακτηριστικά 
αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της 
Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν 
σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και 
γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. 
Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που 
συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με 
χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά 
παλάτια. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του 
Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το Προεδρικό 
μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε 
να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus 
που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το 
φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO) - MALTA LOCAL 
COOKING CLASS 
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι 
Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους 
της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry 
boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, 
η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, 
για το πόσο άξιζε η επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε 
το Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου 
κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη 
θα επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε να 
γνωρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για 
όσους επιθυμούν, κατευθυνόμαστε προς ένα κεντρικό εστιατόριο, όπου εκεί 
θα μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα – βήμα αυθεντικές μαλτέζικες γεύσεις, υπό 
την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας, πιάνουμε 
τα απαραίτητα εργαλείας μας και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά στο 
τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου 
μας, με δοκιμάζοντας τις γεύσεις με τη συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού! 
Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας 
(Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό 
από τους τουριστικούς οδηγούς.

4η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στην πολη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΜΑΛΤΑ   Το νησί που έχει πάντα ήλιο 4 ΗΜΕΡΕΣ

Απευθείας προγραμματισμένες πτήσεις της RYANAIR από Θεσ/νικη

VallettaCospicoua

85



Highlights

- Ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ
- Kάστρα του Game of Thrones
- Σπλιτ - Τρογκίρ
- Mountain Buggies..μια δραστηριότητα για νέους 
κάθε ηλικίας
- Εκδρομή στο Mostar 
- Εκδρομή Kotor
- Korcula - Το νησί του Marco Polo

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ           

Κοτόρ Ντουμπρόβνικ

Ντουμπρόβνικ

Αυτοί που αναζητούν τον παράδεισο στη γη, 
πρέπει να έρθουν στο Ντουμπρόβνικ. 

George Bernard Shaw

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - Η ΚΟΡΟΝΑ ΤΩΝ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση για το φημισμένο Σπλιτ. Το αεροδρόμιο βρίσκεται από την πλευρά του μεσαιωνικού Τρογκίρ οπότε 
δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να το επισκεφτούμε. Πρόκειται για μια πόλη-νησί-μουσείο, άλλοτε ελληνική αποικία Τραγούριον, χαρακτηρισμένο από 
την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο που ενώνεται με τη στεριά με μια γεφυρούλα, 
περιβάλλεται από οχυρό που βέβαια δεν εμπόδισε τους Σαρακηνούς, τους Ενετούς, τον στρατό της Αυστρουγγαρίας και τους Γάλλους να επιβάλουν 
την κυριαρχία τους αφήνοντας το πολιτιστικό τους στίγμα. Στο λιθόστρωτο της πόλης απλώνονται  υπέροχα παλάτια, αρχοντικά και εκκλησίες με 
κυρίαρχο τον πανέμορφο καθεδρικό ναό του Αγίου  Λαυρεντίου με την απίστευτης ομορφιάς Πύλη Ράντοβαν. Στο Τρογκίρ θα βιώσετε ένα ιστορικό 
και εικονικό άλμα στο παρελθόν, από το οποίο δεν θα θέλετε να επανέλθετε. Μόλις 35χλμ μακρία απέχει το γραφικό Σπλιτ, η μεγαλύτερη πόλη 
της Δαλματίας και ναύσταθμος της Γιουγκοσλαβίας. Το Σπλιτ μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν ο Ρωμαίος 
αυτοκράτορας Διοκλητιανός έφτιαξε εδώ ένα πελώριο παλάτι, για να περάσει άνετα και ωραία τα γεράματά του. Και μάλλον είχε ένστικτο, διότι 
αυτός ο σκληρός τύπος, που γεννήθηκε στη γειτονική Solona, είναι ο μόνος αυτοκράτορας που πέθανε από φυσικά αίτια! Θα επισκεφθούμε επίσης 
τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Θα έχουμε χρόνο στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, 
τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Παίρνοντας την πρώτη γεύση του ταξιδιού που μόλις ξεκίνησε, θα κατευθυνθούμε στο Νέουμ, την περιοχή που 
βρίσκεται το ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και ξεκούραση γιατί η επόμενη ημέρα είναι μοναδική!

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - MOUNTAIN BUGGIES - DUBROVNIK CABLE CAR 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». 
Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε 
στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, 
τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” 
γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια 
και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μια βουτιά στα πεντακάθαρα νερά του νησιού. Στην επιστροφή θα 
απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης, μέσα από το πλοίο. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη καλοκαιρινή 
ατμόσφαιρα. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο η έναν καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο φεστιβάλ κρασιού ή στο 
ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Φυσικά και η παραλία σας περιμένει για μια βουτιά! 
Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη γνωριμία με τη φημισμένη 
πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. 
Για το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη δραστηριότητα που δεν χρειάζεται αθλητικές ικανότητες. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα 
στην πόλη επιβιβαζόμαστε στα mountain buggies για να ακολουθήσουμε μια διαδρομή που εκτός από μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές 
αδρεναλίνης, μας προσφέρει απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση περίπου της διαδρομής, θα έχουμε την ευκαιρία να 
σταματήσουμε στο σημείο από το οποίο ξεκινούσε η επίθεση εναντίον της πόλης κατά την διάρκεια του σκληρού πολέμου του ‘91, όταν το Dubrovnik 
άντεξε μήνες σκληρής πολιορκίας. Ο τοπικός μας συνοδός, που έζησε τα γεγονότα ως κάτοικος, μας εξιστορεί περιστατικά που δεν θα πιστεύαμε, 
αν οι σημαδεμένοι από σφαίρες τοίχοι της περιοχής δεν μαρτυρούσαν την φρίκη του πολέμου μέχρι και σήμερα. Προτείνουμε επίσης να ανεβείτε με 
το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.dubrovnikcablecar.com), από όπου μπορείτε να δείτε όλη την παλιά πόλη, την Αδριατική και τα νησιά 
της. H θέα είναι μαγευτική και -αν δεν φυσάει πολύ- θα απολαύσετε έναν ωραίο καφέ με το Ντουμπρόβνικ στα πόδια σας. Η διαδρομή είναι μικρή, 
αλλά αξίζει τον κόπο. Το όχημα κινείται υπερβολικά αργά και κοντά στο έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν 
θα έχετε κανένα πρόβλημα. Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο στην φημισμένη αυτή πόλη επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο όπου μας 
περιμένει δείπνο.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΚΡΑΒΙΤΣΕ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή σε 2 υπέροχες τοποθεσίες. Πρώτη μας στάση το μεσαιωνικό Μόσταρ που μας θυμίζει πόσο 
κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έμβλημά της πόλης 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. Το Μόσταρ της Βοσνίας, επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη, όταν ήταν κομμάτια της ενιαίας 
Γιουγκοσλαβίας. Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών, που τόσο έντονα 
διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές της. Μια αίσθηση διαφορετική, με την Ανατολή και τη 
Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Συνεχίζουμε για ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, τους περίφημους Καταράκτες Κράβιτσε (Kravice 
Waterfalls). Tα νερά του ποταμού Trebižat, πέφτουν από ύψος 25 μέτρων και καταλήγουν στη λίμνη. Είναι από τα πιο δημοφιλή τουριστικά θέρετρα 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με νερά ιδανικά για κολύμβηση και υπαίθριες δραστηριότητες. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.



7 ΗΜΕΡΕΣ

Τα τελευταία χρόνια ο προορισμός 
Δαλματικές ακτές «παίζει» πολύ και όχι 
άδικα. Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία  
υπήρξε η αιτία που είχε φύγει τις 
προηγούμενες δεκαετίες από τη σκέψη 
μας ως ταξιδιωτικός προορισμός, όμως 
επιβίωσε και ευτυχώς φαίνεται πως 
ξεπέρασε τα τραύματά του χάρη στην 
αγάπη των κατοίκων για έναν τόπο 
που έπρεπε γρήγορα να αναστηθεί. Το 
Ντουμπρόβνικ (το μικρό δάσος) Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO είναι γεμάτο ιστορία, αλλά 
δεν μοιάζει καθόλου με… μουσείο. Θα 
δείτε την σύγχρονη και την παλιά πόλη 
με τα μεσαιωνικά κάστρα που επέλεξε η 
παραγωγή του Game Of Thrones ώς το 
“King’s Landing”. Αυτό το σύντομο ταξίδι 
όμως δεν μένει μόνο εκεί. Γνωρίζοντας 
καλά τις περιοχές αυτές, άλλωστε τα 
τελευταία χρόνια μας εμπιστεύεται ο 
μεγαλύτερος αριθμός ταξιδιωτών από τη 
Β.Ελλάδα, έχουμε επιλέξει τις ωραιότερες 
επισκέψεις ώστε να αξιοποιήσετε το 
6ήμερο αυτό με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Σας προσφέρουμε αποκλειστικές 
απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο 
“Μακεδονία” ειδικά σχεδιασμένες για αυτό 
το ταξίδι, διαμονή στην περιοχή Νέουμ σε 
2 διαφορετικές κατηγορίες ξενοδοχείων, 
έμπειρο συνοδό και μια υπέροχη τοπική 
ξεναγό που εκτός από ξεναγήσεις θα σας 
μιλήσει για τον τοπικό τρόπο ζωής, τις 
πρόσφατες μνήμες του πολέμου και θα 
σας καθοδηγήσει στα καλύτερα μέρη της 
φημισμένης πόλης. Εσείς απλά χαλαρώστε, 
ξεχάστε την καθημερινότητα και απολαύστε 
το μοναδικό “μαργαριτάρι της Μεσογείου”.. 

Σπλίτ

Τρογκίρ

Μόσταρ Νέουμ Νησί Κόρτσουλα

ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΕΟΥΜ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - LOKRUM ISLAND - ΜΟΣΤΑΡ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΚΡΑΒΙΤΣΕ 
ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ MAΡΚΟ ΠΟΛΟ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΠΕΡΑΣΤ - ΚΟΤΟΡ

4η ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ MAΡΚΟ ΠΟΛΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική 
διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου 
θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ , με τείχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό 
Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας 
για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, στο νησί που διεκδικεί τη γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που 
συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν 
Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από 
κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου 
Μάρκου , τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. 
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη 
αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων 
που το διεκδίκησαν . Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, από δάση και βελανιδιές και 
αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας . Επιστροφή στο Νέουμ.

5η ημέρα: ΝEOYM - ΝΤΟΥΜΠΡΌΒΝΙΚ 
Η σημερινή μέρα θα είναι λίγο χαλαρή για να ξεκουραστούμε ή να απολαύσουμε κάποια από τις 
πολλές δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή. Προτείνουμε να επισκεφτείτε κάποιο από τα 
πολλά οινοποιεία της περιοχής, να δοκιμάσετε θαλάσσια σπορ, να περπατήσετε στην τοπική αγορά κ.α. 
Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Το απόγευμα μπορείτε 
να κάνετε μια ακόμα βόλτα στο γραφικό Ντουμπρόβνικ.

6η ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΠΕΡΑΣΤ - ΚΟΤΟΡ 
Σήμερα πάρτε ένα καλό πρωινό και απολαύστε μια βόλτα στο τουριστικό Νέουμ, χαλαρώστε στο 
ξενοδοχείο, κάντε μια βουτιά σε μια από τις κοντινές παραλίες ή ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική 
ημερήσια εκδρομή. Αυτή τη φορά όμως θα ξυπνήσουμε λίγο πιο νωρίς γιατί έχουμε δρόμο για το 
Μαυροβούνιο. Διασχίζοντας το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης και βλέποντας την ομορφιά με την οποία 
προίκισε η φύση τη μικρή αυτή χώρα θα θαυμάσουμε το Πέραστ, μια βυζαντινή κληρονομιά, με έντονα 
τα σημάδια του Μεσαίωνα και τα δύο νησάκια που το περιβάλλουν. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία 
του Κότορ ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη 
– προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο 
βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον 
οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της 
Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα. Το απόγευμα παίρνουμε τον δρόμο 
της επιστροφής.

7η ημέρα: ΝEOYM - ΝΤΟΥΜΠΡΌΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, αφήνουμε την όμορφη αυτή πόλη και την περιοχή των 
Δαλματικών ακτών, πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής, έχοντας αποτυπώσει 
εικόνες και βιώματα από τα μέρη αυτά που θαυμάζουν χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε δίκλινο, 

τρίκλινο
Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

22/7
5/8
12/8 
19/8 
26/8

ADRIA 3* 349
1ο: 155
2ο: 285

540
ΘΕΣ-ΑΘΗΝΑ  08.25-09.15 AEGEAN

ΑΘΗΝΑ-ΣΠΛΙΤ  12.25-13.10 VOLOTEA

ΝΤΟΥΜΠ-ΑΘΗΝΑ 10.10-12.45 VOLOTEA
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ 16.00-16.55 AEGEAN

Περιλαμβάνεται χειραποσκευή έως 10κ &
1 αποσκευή 20κ ανά 2 άτομα

GRAND NEUM 4* 435
1ο: 155
2ο: 319

690

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό & δείπνο (ημιδιατροφή). Σύνολο φόρων +145 ευρώ

         Πρόγραμμα ξεναγήσεων +65ε ενήλικας, 35ε παιδί έως 12 ετών.
Ενοικίαση αυτοκινήτου, κατηγορία Α΄ με απεριόριστα χλμ  6ημέρες .: 245ε 

παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο του Ντουμπρόβνικ
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Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

2/8 
16/8

ARCHIMEDE 4* / Kεντρικό 275 235 370 RYANAIR 

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ  10.30 - 11.10
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 06.50 - 09.30

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικο αντικειμενο   
(40 x 20 x 25) & 1 αποσκευή  20κ / 2άτομα

ΑNGLOAMERICANO 4* / Kεντρικό 340
1o & 2o  

270 470

EUROSTARS INTERNATIONAL 4* / Kεντρικό 385 270 560
 

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων  -85ε ανά άτομο

Σύνολο φόρων +145 ευρώ
Στο ξενοδοχείο ANGLOAMERICANO υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Αφιξη και θα ξεκινήσουμε 
αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε 
επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη 
στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα 
του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του 
Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια 
θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη σας βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική 
νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που 
θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, 
σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς 
λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της 
Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο 
και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες 
γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - VILLA BORGHESE 
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα 
Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου 
με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και 
τεράστιας συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων 
του αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας 
θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των 
τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος 
Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που 
θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια 
θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο 
Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα 
έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη 
πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο 
δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, 
σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε 
τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία 
των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το 
καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας.

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
Η σημερινη μερα είναι αφιερωμενη στις 
φημισμενες πλατειες της πολης. Θα 
περπατησουμε, θα περιηγηθούμε με τη 
συνοδεια της ξεναγου μας στην Πιάτσα ντι 
Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε 
να πιείτε εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco 
που χρονολογείται από το 1760 ή να γευτείτε 
το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο 
ζαχαροπλαστείο,στην πανέμορφη Φοντάνα 
ντι Τρέβι,στο επιβλητικο Πανθεον και στην 
Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία. Για τη 
συνεχεια της ημερας θα εχετε ελευθερο χρονο 
στη διαθεση σας στην αγορα της πολης.

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Αυτή την ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε 
στη Ρώμη ή να μας ακολουθήσετε στην 
προαιρετική εκδρομή στην πόλη των Μεδίκων 
και της Αναγέννησης, την Φλωρεντία μια 
πόλη που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. 
Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της 
Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του 
Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το 
βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο 
Πίτι κ.α. Τελειώνοντας, μια βόλτα στην ξακουστή 
αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει.
Επιστροφη αργα το απογευμα στη Ρωμη.

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για 
μετάβαση στο αεροδρόμιο και την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Η “αιώνια πόλη”, η πόλη που έχει υψηλή τουριστική περίοδο 10 μήνες το χρόνο, ανοίγει πάλι τις πόρτες της στους επισκέπτες από κάθε χώρα του 
πλανήτη. Σύντομα οι τιμές θα ανέβουν πάλι στα γνωστά υψηλά επίπεδα, όμως τώρα είναι πραγματικά χαμηλές. Σας προτείνουμε 2 αναχωρήσεις 
μέσα στον Αύγουστο, με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τους 16. Η Δώρα είναι η ελληνίδα επίσημη ξεναγός μας στη Ρώμη, μόνιμη κάτοικος και 
πλήρως ενημερωμένη για κάθε υγειονομικό κανόνα και διαδικασία. Θα σας υποδεχθεί στο αεροδρόμιο και θα είναι μαζί σας καθημερινά. Στο ταξίδι 
αυτό εκτός από την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, σας προσφέρουμε επιπλέον διευκολύνσεις που θα κάνουν τη γνωριμία σας με την ιστορική πόλη άνετη 
και απολαυστική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις στα σημαντικότερα αξιοθέατα αλλά και αρκετό ελεύθερο χρόνο. Εσείς επιλέξτε μια από 
τις 2 ημερομηνίες και ζήστε ένα υπέροχο ταξίδι..

ΡΩΜΗ   Η Αιώνια πόλη
Για να γνωρίστε την «αιώνια πόλη» , σας προσφέρουμε:
- Απευθείας πτήσεις για Ρώμη 
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης 
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων 
- Συνοδός / ξεναγός μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη

 κράτηση, γρήγορη πρόσβαση, χωρίς πολύωρη αναμονή

4+1 ΗΜΕΡΕΣ

Άγιος Πέτρος

Trevi Fountain

Βατικανό

Κολοσσαίο
Δώρο η είσοδος στα μουσεία Βατικανού



1η ημερα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 08.30 και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. 
Άφιξη στις 11.10 τοπική ώρα και χωρίς να χάσουμε χρόνο θα ξεκινήσουμε αμέσως 
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει 
κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα 
Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου 
θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του 
Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. 
Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Το πρώτο σας βράδυ ελάτε μαζί 
μας σε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της 
αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε 
τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita 
της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς 
λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά 
φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση 
στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές 
της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού. 

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - VILLA 
BORGHESE 
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια 
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από 
των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 
εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής 
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του 
αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην 
ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον 
διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα 
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε 
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα 
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια 
θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου 
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) 
του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε 
στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της 
Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, 
σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Μπορείτε ακόμη να 
επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά 
τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravag-
gio. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί 
μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco. 

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  
Ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για μια μοναδική 
πόλη που κατόρθωσε να παραμείνει ανέγγιχτη από τη φθορά του χρόνου και 
την ανθρώπινη παρέμβαση, την μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε μέσα στην 
παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές θα σταθούμε στην 
πλατεία ντελ Κάμπο με το δημαρχείο της πόλης και στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στη μητρόπολη. Αφήνουμε τη Σιέννα για  το “Μανχάταν του Μεσαίωνα”, η 
γραφική κωμόπολη San Gimignano. Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν 
από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη. Η πόλη των 
όμορφων πύργων, είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της Τοσκάνης. Στον 
ουρανό της υψώνονται οι εντυπωσιακοί πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76 που 
υπήρχαν, σήμερα σώζονται οι 14. Αργά το απόγευμα θα φτάσουμε στην «πόλη των 
Μεδίκων» την Φλωρεντία και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

16/8
Ρώμη  : EXCEL MONTEMARIO 4*

Φλωρεντία : THE GATE 4*
365 245 465

RYANAIR 

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ  10.30 - 11.10
ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΘΕΣ 19.20 - 22.15

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικο αντικειμενο   
(40 x 20 x 25) & 1 αποσκευή  20κ / 2άτομα

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

Σύνολο φόρων +145 ευρώ

4η  ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - SAN LOREN-
ZO MARKET  
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην μοναδική αυτή πόλη. Η 
Φλωρεντία είναι ένα ολόκληρο μουσείο από μόνη της. Το ιστορικό 
της κέντρο, που έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την Unesco, δεν αφήνει ασυγκίνητους τους 
επισκέπτες της. Στην περιήγησή μας θα γνωρίσουμε από κοντά 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο, 
την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, 
την Παναγία των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο. 
Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, μεγάλου 
φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα 
από το Ναό του Ορσανμικέλε χωρίς να  παραλείψουμε να 
επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περίφημη αψίδα της 
Ελευθερίας. Η Φλωρεντία όμως φημίζεται και για τις αγορές 
της, τις οποίες θα έχετε χρόνο να επισκεφθείτε. Μεταξύ Piaz-
za della Signoria και Piazza della Repubblica βρίσκεται όλη η 
αγορά με τα καλά μαγαζιά αλλά μην παραλείψετε την υπαίθρια 
αγορά San Lorenzo Market. Το βράδυ δοκιμάστε φημισμένες 
τοπικές γεύσεις και απολαύστε ένα cocktail στο κέντρο της 
πόλης.

5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - CINQUE TERRE 
Πρόγευμα  και αναχώρηση για ένα ακόμα διεθνούς φήμης 
αξιοθέατο, τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας. Θα περάσουμε 
τα τείχη που περιβάλλουν την πόλη και θα αντικρίσουμε ένα 
από τα πιο φωτογραφημένα μνημεία του κόσμου. Μαζί με τον 
πύργο «δένουν» αρμονικά το Βαπτιστήριο και ο καθεδρικός 
ναός.  Συνεχίζουμε για τα διάσημα Cinque Terre που βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας ιταλικής 
ριβιέρα. Η περιοχή αποτελεί μία από τις ομορφότερες της 
δυτικής Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης 
την πόλη Λα Σπέτσια θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Ri-
omaggiore, Manarola και Monterosso, όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Ver-
nazza που είναι ίσως το ωραιότερο χωριό της περιοχής και θα 
έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στα όμορφα δρομάκια 
και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου με θέα που κόβει 
την ανάσα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το Porto Venere κτισμένο 
στην άκρη της ιταλικής ριβιέρας πάνω σε βραχώδη χερσόνησο. 
Αργα το επογευμα επιστρεφουμε  στο ξενοδοχείο μας,στη 
Φλωρεντια

6η ημέρα: ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Μπολόνια, 
πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και αγαπημένη πόλη 
των Ιταλών. Αρχαιότατη πανεπιστημιούπολη, με το παλαιότερο 
πανεπιστήμιο της Ευρώπης (από το 1088) στο οποίο μεταξύ 
άλλων, φοίτησαν ο Κοπέρνικος και ο Δάντης. Μετά από μια 
σύντομη περιήγηση θα καταλήξουμε στην κεντρική μεσαιωνική 
Piazza Maggiore. Η τοπική αυθεντική ιταλική κουζίνα θεωρείται 
για τους ντόπιους τέχνη και είναι πολύ φημισμένη οπότε μην 
παραλείψετε να την δοκιμάσετε. Τέλος, στη Μπολόνια θα 
ανακαλύψετε μια άλλη μικρή Βενετία, αφού και οι Μπολονέζοι 
ζούν πάνω από τα κανάλια της πόλης, όπως και οι Βενετοί! 
Το απογευμα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.
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ΡΩΜΗ-ΤΟΣΚΑΝΗ  

Ρώμη Φλωρεντία

6 ΗΜΕΡΕΣ - Απευθείας πτήση για Ρώμη και επιστροφή από Μπολόνια 
- 2 Διανυκτερεύσεις στη Ρώμη και 3 στη Φλωρεντία 
- Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων 



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ (690χλμ) 
Συνάντηση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για τις 
ακτές της Δαλματίας. Πρώτος μας σταθμός η παλιά πόλη του Κοτόρ ένα 
μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά 
διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή 
και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο ενός από 
τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου, στον 
οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου 
και ομορφότερου φιορδ όχι μόνο της Αδριατικής αλλά και της Νότιας 
Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από μεσαιωνικό τοίχος μήκους περίπου 
4,5 χιλιομέτρων που ξεκινά από τη θάλασσα και φτάνει ως την βραχώδη 
κορυφή της πόλης. θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και 
το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποιούσε 
και ο Ναπολέων Βοναπάρτης σαν θερινή κατοικία του. Συνεχίζουμε 
για το την Βοσνία και την γραφική πόλη Τρέπμινιε όπου βρίσκεται το 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για μια 
βόλτα στην κεντρική πλατεία, όπου θα βρείτε καταστήματα, τοπική 
μουσική και καλή νυχτερινή ζωή.

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο “κόσμημα της Αδριατικής” το 
Ντουμπρόβνικ. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco, χαρακτηρίζεται 
ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και κληρονομιάς και φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένη από στιβαρά και 
καλοδιατηρημένα τείχη. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις 
του κόσμου, γνωστή για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας 
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. 
Θα ξεκινήσουμε με πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο και θα 
σταματήσουμε σε ένα υπερυψωμένο σημείο με εξαιρετική θέα στην παλιά 
πόλη και τα νησιά πέρα από τις ακτές του Ντουμπρόβνικ. Συνεχίζουμε για 
την παλιά πόλη η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα. 
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο 
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την 
εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης. Ακολουθεί μια πολύ 
ενδιαφέρουσα προαιρετική κρουαζιέρα, για να γνωρίσουμε το θαλάσσιο 
μέτωπο της πόλης και να πάρουμε μια γεύση από τα καταπράσινα νησιά 
που βρίσκονται κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

Κοτόρ, Ντουμπρόβνικ, Σπλίτ, Τρογκίρ, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ριέκα, Οπάτια, Σπήλαια Ποστόινα, Λουμπλιάνα, Βελιγράδι

Μοναδικό φυσικό περιβάλλον, παραλίες, αξιοθέατα, γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ζωή, φιλικοί άνθρωποι, ιστορία, γραφικές πόλεις, μεσαιωνικά 
κάστρα...μετά από αυτό το ταξίδι δεν ξέρεις ποιό είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο στις Δαλματικές ακτές. 
Με την επιστροφή του προορισμού στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών (μετά από παύση λόγω του Γιουγκοσλαβικού πολέμου) το πρόγραμμα αυτό 
ιδιαίτερα μελετημένο, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα με προσοχή στη λεπτομέρεια και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Θα δούμε τα σημαντικότερα 
σημεία της ακτογραμμής και θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να δούμε επιπλέον αξιοθέατα όπως τις Λίμνες Πλίτβιτσε, τα περίφημα σπήλαια 
Ποστόινα, την Λουμπλιάνα και το Βελιγράδι.

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ   Τα στολίδια της Αδριατικής

7 ΗΜΕΡΕΣ

Λίμνες Πλίτβιτσε

Τρογκίρ

Σπλίτ

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί) 
χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και 
ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, 
θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας καθώς και ένας δημοφιλής 
παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Συνεχίζουμε 
για το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά 
τη διάρκεια της περιήγησης της πόλης, θα επισκεφθούμε το περίφημο 
ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, 
το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. 
Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διασημη 
Ριβα για καφέ η φαγητό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

Ντουμπρόβνικ



4η ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ (320χλμ 
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για έναν επίγειο παράδεισο το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι 
ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες σε διαφορετικό υψόμετρο, οι οποίες επικοινωνούν 
με μια σειρά καταρρακτών. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που 
αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Αφού τελειώσουμε την περιήγηση μας στο υπέροχο αυτό 
φυσικό πάρκο κατευθυνόμαστε προς στο σημαντικότερο λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα, που 
αποπνέει την αύρα της Αυστροουγγαρίας. Θα κάνουμε μια βόλτα στην υπέροχη παραλία και 
θα συνεχίσουμε για την φημισμένη Οπάτια, χτισμένη στο βορειοανατολικό άκρο της γνωστής, 
μεγάλης χερσονήσου της Ίστρια και πνιγμένη μέσα σε κήπους κυρίως από ροδοδάφνες 
και μπουκαβίλιες. Από τα πλέον φημισμένα τουριστικά θέρετρα η ΟΠΑΤΙΑ όπου τα στενά 
σοκακια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες και η μυρωδιά της μπουκαβίλιας, δίνουν μια 
ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Δεν είναι τυχαίο οτι φιλοξενούσε πάντα υψηλά ιστάμενους βασιλείς 
όπως ο Γκούστα Μέλερ και η Ισιδώρα Ντουκάν.Θα απολαύσουμε ένα πανέμορφο τοπίο με 
πολυτελή αρχοντικά κτίρια της δυναστείας των Αψβούργων και θα καταλήξουμε μετά από 
μια ωραία διαδρομή στην κοσμοπολίτικη παραλία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
Σήμερα μια ιδιαίτερα αξιόλογη ημερήσια εκδρομή μας περιμένει. Πρώτη μας επίσκεψη στα 
φημισμένα σπήλαια Postojna, από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης μήκους 24χλμ! Θα ξεκινήσουμε 
με το τρενάκι σε μια όμορφη διαδρομή και θα συνεχίσουμε με τα περπατώντας μαζί με τον 
τοπικό Αγγλόφωνο ειδικό ξεναγό. Ο σχηματισμός των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών 
δίνουν την αίσθηση μιας ζωγραφιάς βγαλμένης από μια οργανωμένη εντυπωσιακή φυσική 
κοινότητα. Στην συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας την γραφική 
Λιουμπλιάνα. Θα περπατήσουμε κατά μήκος του ποταμού Λιουμπλιάνιτσα ο οποίος περνάει 
μέσα από το κέντρο της πόλης και θα δούμε μεταξύ άλλων τις 3 γέφυρες, το δημαρχείο, 
το Κάστρο της Λιουμπλιάνα όπου χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, τον καθεδρικό του 
Αγ.Νικολάου, την πλατεία συνεδρίου και τα πανεπιστήμια. Αν και δε μοιάζει με πρωτεύουσα 
κράτους –όπως τις έχουμε συνηθίσει- και είναι μικρή σε μέγεθος, είναι ιδιαίτερα χαριτωμένη 
και ενδιαφέρουσα, με φυσικές ομορφιές, πανέμορφα κτήρια και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα 
που συνδυάζει χαρακτηριστικά της Κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (560 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. 
Άφιξη και επίσκεψη στο φρούριο Καλεμέγκνταν 
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάββα. Θα δουμε επίσης τον Πύργο Nebojsa, 
που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα 
Φερραίου, τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή 
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το 
περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το 
Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος στη Λευκή 
Πόλη όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι.

7η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625χλμ) 
Πρωινό και επίσκεψη στον Άγιο Σάββα τον 
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Στη 
συνέχεια έχοντας ευχάριστες αναμνήσεις από 
την διαμονή μας στους όμορφους αυτούς τόπους 
αναχώρηση για την πόλη μας.

ΚΟΤΟΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ  
ΣΠΉΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Λουμπλιάνα

Ριέκα Οπάτια Κοτόρ

Αναχ Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Τιμή σε 
Μονόκ.

26/7
1,8,15,23,30 /8 

& 6,13 /9

Ντουμπρόβνικ-Τρέμπινιε : BELLEVUE / LEOTAR 4*

Σπλιτ-Dugoplje: KATARINA 4*

Οπάτια: GARDENIA 3* plus 

Βελιγράδι: QUEENS ASTORIA 4*

Hμιδιατροφή 375 195 530

Βελιγράδι

91



Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε δίκλινο / 

τρίκλινο
Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

1/8 
8/8 
15/8 
22/8 

& 
29/8

Nόβισαντ: NOVI SAD 4*

Kρακοβία : EFEKT EXPRESS 4*

Βαρσοβία : PLAZA  4*

Μπρατισλάβα : BRATISLAVA  4*

Βελιγράδι : BELGRADE CITY  4*

Πρωινό & 
5 δείπνα

535 335 735

Τα δείπνα είναι στο Νόβισαντ, στην Κρακοβία (1η διαν/ση), στη Βαρσοβία (1η διαν/ση), στη Μπρατισλάβα και στο Βελιγράδι

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ (720 χλμ) 
Aναχώρηση στις 06:00 π.μ. από Θεσσαλονικη και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή, άφιξη στην Σερβία και την 
περιοχή του Νόβισαντ, για διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ - KΡΑΚΟΒΙΑ (690 χλμ) 
Πρωινό, αναχώρηση για τα σύνορα της Ουγγαρίας στην 
πόλη Σέγκετ.Θα διατρέξουμε όλη την χώρα και θα έχουμε 
στάση και σχετική παραμονή στην όμορφη Banska Bystrica. 
Συνεχίζουμε για την παλιά βασιλική πρωτεύουσα της Πολωνίας, 
την Κρακοβία. μια από τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης, με 
ηλικία πάνω από 1,000 χρόνια. Θεωρείται η καρδιά & η ψυχή 
της Πολωνίας, πατρίδα πολλών σημαντικών καλλιτεχνών, 
συγγραφέων, μουσικών, σκηνοθετών & έδρα ενός από τα 
πιο παλιά πανεπιστήμια του κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην αρχαία 
πρωτεύουσα της Πολωνίας. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό 
Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς 
τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, 
τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι 
αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το 
αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα 
διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το 
μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής 
Πολωνών ζωγράφων. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην 
υπέροχη πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του συνοδού της 
εκδρομής μπορείτε να εξερευνήσετε. Περπατήστε στην Kaz-
imierz, την πιο trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της Παλιάς 
Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. 
Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» 
η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και συνδεδεμένη με 
φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα από 
τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες 
γκαλερί, μουσεία, cafes και εστιατόρια.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - TARNOW 
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα,για 
να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν 
μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες 
στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές 
φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, 
τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς 
εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία 
παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες 
να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης.Mετά την επίσκεψη 
στα αλατωρυχεια συνεχίζουμε ανατολικά στη γεωγραφική 
περιοχή Μαλοποσκα που απέχει 80 χλμ. Θα επισκεφτούμε τη 
πόλη Tarnow, σιδηροδρομικός κόμβος. Θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε τη παραδοσιακή πολωνική αρχιτεκτονική της 
πόλης, η οποία επηρεάστηκε έντονα από ξένους πολιτισμούς 
που κάποτε ζούσαν στη περιοχή. Εβραίοι, Γερμανοί, Αυστριακοί. 
Ολόκληρη η παλιά πόλη είναι έργο τέχνης του 16ου αιώνα. Η 
πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα. Θα επισκεφτούμε τη μεγάλη 
πλατεία Kazimir, το γοτθικό καθεδρικό ναό. Και εδώ όπως στις 
περισσότερες μεγάλες πόλεις της Πολωνίας υπήρχε εβραϊκή 
κοινότητα που περιορίστηκε στο γκέτο της πόλης. Θα δούμε το 
δημαρχείο του 14ου αιώνα και ερείπια του αμυντικού τείχους 14-
16ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή το βράδυ.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ (300 χλμ) 
Πρωινό, αναχώρηση για Άουσβιτς. θα επισκεφθούμε το μουσειακό χώρο 
Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των 
Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια 
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Άφιξη το απόγευμα στην Βαρσοβία, αρχαία 
πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που βρίσκεται στον κατάλογο της 
πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και σημαντικό πόλο 
έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο.

6η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό, ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που 
περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που 
τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την 
πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη 
ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του 
Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και 
το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, 
τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα 
Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει 
τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στο ελεύθερο απόγευμα επισκεφθείτε 
το πρόσφατα ανακαινισμένο Πολυκατάστημα Bracia Jablowscy, με πολλές 
σύγχρονες φίρμες, ή απολαύστε τον καφέ σας στο γνωστό Μπλικλ καφέ ή στο 
δημοφιλές ζαχαροπλαστείο Emil Wedel. Μπορείτε ακόμα να περπατήσετε κατά 
μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής Οδού.

7η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (680 χλμ) 
Πρωινο, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ την ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ. Η 
Σλοβακία κατοικείται από τους Σλοβάκους εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια. 
Οι Ούννοι κατέκτησαν τη Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι αργότερα, οι οποίοι 
έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την προσάρτησαν στη μοναρχία 
της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 σχημάτισαν με τους Τσέχους το κράτος της 
Τσεχοσλοβακίας. Οι Σλοβάκοι πίεσαν για μεγαλύτερη αυτονομία, με αποτέλεσμα 
τον Ιανουάριο του 1993, η Τσέχικη και Σλοβάκικη συνομοσπονδία να γίνουν δύο 
αυτόνομα κράτη. Ο χρυσός υπήρξε για πολλά χρόνια ο πλούτος της χώρας. Μέχρι 
και το 1918 έφτιαχναν χρυσά δουκάτα στην Κρέμνιτσα. Περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης για να δούμε το κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την 
όπερα, και την θαυμάσια αγορά. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (575χλμ) 
Πρωινό, αναχώρηση για την όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι. 
Περιήγηση. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται στην 
παλιά πόλη. Το πιο γνωστό σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemeg-
dan που έχει μετατραπεί σε πάρκο και έχει πολλά αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό 
μουσείο, τον ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς 
Δούναβη και Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία Δημοκρατίας, 
μια μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα δούμε επίσης τον 
πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος, που μοιάζει µε τον Λευκό Πύργο της 
Θεσσαλονίκης, ο πύργος Νεµπόισα που χτίστηκε το 1460, το όνομα του σημαίνει 
«ατρόμητος», διότι κατείχε καίρια θέση εκτός του βασικού οχυρωματικού 
συστήματος της πόλης του Βελιγραδίου. Μετά την κατάκτηση της περιοχής 
από τους Οθωμανούς, ο πύργος χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Εκεί βρήκε 
τον θάνατο ο Ρήγας Φεραίος το 1798, ενώ αγωνιζόταν για την οργάνωση του 
απελευθερωτικού αγώνα. Η μετατροπή του πύργου σε μουσείο υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Σερβίας το 2007.Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο δείπνο, διαν/ση.

9η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (600 χλμ) 
Πρωινό, αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής. Με τις απαιρίτητες στάσεις 
για καφέ και ξεκούραση, φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 9 ΗΜΕΡΕΣ

Κρακοβία Βαρσοβία Αλατορυχεία
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ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΝτουμπρόβνικΚόρτσουλα

Κοτόρ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
μέσω Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, 
Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά το 
απόγευμα στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από 
τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) 
την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες 
ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με 
έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. 
Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα 
γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα μαργαριτάρια της 
Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για 
την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής 
ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά 
διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unes-
co, με έντονη Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. 
Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο 
όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου 
στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του 
μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της 
Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι 
του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για το Τρέμπινιε, άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα 
βόλτα στην πόλη για να πάρουμε μια πρώτη γεύση 
από τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ 
που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην 
παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, 
όπου θα περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό 
ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης 
αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Θα συνεχίζουμε με επίσκεψη στο 
κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” 
γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς 
κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι 
Βενεδικτίνων. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης 
μέσα από το πλοίο και θα επιστρέψουμε στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά 
πόλη υπάρχει μια εύθυμη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο ή ένα 
καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο φεστιβάλ κρασιού ή στο 
ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). 
Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις 
δραστηριότητες και τη γνωριμία με τη φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να 
σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο 
που επιθυμείτε.

4η ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα. Μετά από μια 
όμορφη διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο 
Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν 
χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς 
απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που 
κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα, 
ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη 
Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους 
που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, 
τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. 
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την 
υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και 
των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση 
και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από 
τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του 
Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το 
έφιππο άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο 
και το κτίριο του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια περάσουμε από τις όχθες της λίμνης Οχρίδας 
με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα 
σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Μπούτβα

Αναχ Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Τιμή σε 
Μονόκ.

25, 29 /7
5, 12, 15, 22, 26 /8

LEOTAR 4*

Hμιδιατροφή

199
1ο παιδί 95

2ο παιδί 145
275

2, 9, 16 /9 BELLEVUE TREBINJE 4* 225
1ο παιδί 125
2ο παιδί 170

310

Η διαμονή στην Ποντγκόριτσα γίνεται στο ξενοδοχείο Philia 4*



ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Specialist

Πέρα από το Παλάτι της Βουλής, σας προσφέρουμε επιπλέον 
την περιήγηση στο Παλάτι της Άνοιξης, το Παλάτι που διέμενε η 

οικογένεια Τσαουσέσκου (Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος).

Μοναδικό Δώρο

Παλάτι του Λαού

Βουκουρέστι

Εθνική βιβλιοθήκη

Το μικρό Παρίσι

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο 
Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον 
Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι, που από την 1η Ιανουαρίου έχει αναλάβει 
την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. 
Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το 
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το παλάτι 
της Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη 
χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει 
η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό 
στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου 
( το Βουκουρέστι από την 1η Ιανουαρίου του 2019 έχει αναλάβει την προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα όλες οι συνεδριάσεις να διεξάγονται 
στο Παλάτι της Βουλής. Σε περίπτωση που στο παλάτι, λόγω των συνεδριάσεων 
αυτών, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη, αυτή θα αντικατασταθεί με 
το μουσείο Φυσικής Ιστορίας). Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο 
κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης 
μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της 
χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που 
είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την 
Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την 
στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ) 
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε 
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι 
των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του 
βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε 
καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από 
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα 
επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος 
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές 
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα 
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη 
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το 
βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες (σε 
περίπτωση καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους 
έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). Διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (420 χλμ) 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση 
για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ 
δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο κέντρο της πόλης 
που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται 
από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι 
Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι.

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε 
τη το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης 
του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους 
και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών 
που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε 
την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η 
καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο 
Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από 
τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν 
προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την 
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που 
βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί 
Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον 
θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 
και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα 
σύνορα φθάνουμε στην πόλη μας.

Σόφια



Ημ Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

4

30/7 
6/8 
13/8 
20/8 

& 
27/8

IBIS 3* / Ημικεντρικό Πρωινό 155 1ο παιδί 79 225

MINERVA 4* / Κεντρικό
Πρωινό 165 1ο παιδί 79 235

Ημιδιατροφή 189 1ο παιδί 79 275

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus Κεντρικό  

Special Offer

Πρωινό 175
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
285

Ημιδιατροφή 225
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
345

ATHENEE PALACE HILTON 5* 
 Κεντρικό - Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 199
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
299

Ημιδιατροφή 269
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
405

5

29/7 
5/8 
12/8 
19/8 

& 
26/8

IBIS 3* / Ημικεντρικό Πρωινό 195 1ο παιδί 89 289

MINERVA 4* / Κεντρικό
Πρωινό 205 1ο παιδί 89 309

Ημιδιατροφή 225 1ο παιδί 89 329

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus Κεντρικό  

Special Offer

Πρωινό 215
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 139
319

Ημιδιατροφή 269
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 159
375

ATHENEE PALACE HILTON 5* 
 Κεντρικό - Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 235
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
309

Ημιδιατροφή 295
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
439

Στην 5ήμερη εκδρομή η διαμονή στη Σόφια γίνεται στο ξενοδοχείο Best Western Expo  / Νοvotel 4* με την αντίστοιχη διατροφή
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4&5 ΗΜΕΡΕΣ

Αψίδα Θριάμβου

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής 
αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, μόλις 
200μ από το Αντενέουμ και προσφέρει τις πιο 
σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο 
απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 εστιατόρια, 
μπαρ, καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες 
χαλάρωσης με σπα και μασάζ, εσωτερική πισίνα. 
Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ στο 
εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, 
τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Ακόμη, 
μπορείτε να χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. 
Τέλος, σας προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο 
health club.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΣΙΝΑΪΑ 
ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΣΟΦΙΑ
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Τα λεωφορεία θα έχουν απολυμανθεί πριν την αναχώρηση & οι εκδρομές πραγματοποιούνται τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο 
Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη 
φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το παλάτι 
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης 
μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της 
χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι 
εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική 
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική 
Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας 
θα δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από τον 15ο αιώνα και είναι το 
δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για περιήγηση 
την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (210 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, που αποτέλεσε 
πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα 
πόλη της Unesco. Θα δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της 
Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική 
Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και το παλιό Δημαρχείο. Τελειώνοντας, 
θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του Βλατ Τέπες, του περίφημου 
Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο 
του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου 
θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη 
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ) 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε 
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των 
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά 
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της 
Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. 
Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του 
και αποτυπώνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το απόγευμα 
μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική 
νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

RAMADA BRASOV 4* (Μπρασόφ)
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται 
στην είσοδο της πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, 
τηλέφωνο και δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, 2 εστιατόρια, 
μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ και spa 
center. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του 
ξενοδοχείου ή να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και 
γεύσεις από διεθνή κουζίνα στα πολυτελή εστιατόρια του.

MINERVA 4* (Βουκουρέστι)
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το 
σταθμό Piata Romana και την πλατεία Victoriei, κοντά στα 
σημαντικόντερα αξιοθέατα της πόλης. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, 
mini bar, safe box, δωρεάν πρόσβαση στο ιντερνετ, σεσουάρ..
Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη κινέζικο εστιατόριο Nan Jing.

RAMADA SIBIU 4*
Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο στην καρδιά της πόλης 
του Σιμπίου. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ψυγείο, mini 
bar, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, τηλέφωνο και δωρεάν 
πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη 
πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο, 2 μπαρ, μπιλιάρδο, 
γυμναστήριο, σάουνα, σολάριουμ, spa center. Απολαύστε ένα 
ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου.

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

5  ΗΜΕΡΕΣ

Πύργος Δράκουλα Μπρασόφ

Το πληρέστερο πρόγραμμα

Αναχ Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Τιμή σε 
Μονόκ.

29/7
5,12,19,26 /8  

& 2/9

MINERVA 4* - Βουκουρέστι  

RAMADA 4*- Μπρασόβ  

RAMADA 4* / Σιμπίου

Hμιδιατροφή 245 149 350
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ΜεσήμβριαΒάρνα

Μονή Αλατζά

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

BURGAS HOTEL 4* plus
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του Μπουργκάς , λίγα λεπτά από το λιμάνι και τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Το κτίριο είναι 
ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής, και χάρη στη θέση του, σε μια ήσυχη περιοχή με πολλές εμπορικές εγκαταστάσεις γύρω του και σύγχρονο εξοπλισμό, 
το καθιστά ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία. Το La Perle Noire, το εστιατόριό του είναι μια εξαιρετική επιλογή με άριστη κουζίνα. Τα άνετα δωμάτιά 
του διαθέτουν γραφείο, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, internet, τηλέφωνο, θέρμανση. Ιδανική επιλογή για μια ευχάριστη διαμονή.

4&5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχωρούμε για τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Αφού περάσουμε στην Βουλγαρία και μέσω 
Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, 
στον Πύργο (Βurgas). Την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα Βάρναλη. 
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έχουμε ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση πριν πάρουμε το βραδινό μας.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ 
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της 
Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν 
από το 1949 ως το 1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV), η οποία όντας χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από 
τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει 
τους θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και το Ενυδρείο. Θα περπατήσουμε 
στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ μετά την χαλάρωσή μας 
θα έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για 
την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα, 30χλμ. από τον Πύργο, στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης 
Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσουμε τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), 
όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Θα έχουμε χρόνο για έναν καφέ και στη συνέχεια αναχωρούμε για την Μεσήμβρια, 
την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και 
τα παλιά λουτρά όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου και μόλις επιστρέψετε θα έχουμε το βραδινό μας.

4η ημέρα:  ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΑΚΤΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για να περάσουμε την ημέρα μας σε έναν από τους εξέχοντες τουριστικούς προορισμούς και λιμάνι, το θέρετρο Sunny 
Beach (Ηλιόλουστη Ακτή). Είναι το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές θέρετρο στη Βουλγαρία, και φιλοξενεί πάνω από 800 ξενοδοχεία. Υπάρχουν 
επίσης πολυάριθμα εστιατόρια και μπαρ με ζωντανή μουσική, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ντίσκο, καφετέριες. θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη 
διάθεσή μας για την παραλία, τα θαλάσσια σπορ. Υπάρχουν επίσης δύο πάρκα νερού που μπορείτε να επισκεφθείτε. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα:  ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και βεβαιωθούμε ότι δεν «ξεχάσαμε» κάτι στα δωμάτιά μας, αναχωρούμε για την πόλη μας. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις στη διαδρομή, φτάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε μια σύντομη στάση για καφεδάκι ή φαγητό και καταλήγουμε το 
βράδυ στον προορισμό μας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Για τους περισσότερους επισκέπτες, το λιμάνι της πόλης Μπουργκάς δεν είναι παρά ένα σημείο διέλευσης για τα πιο προφανώς ελκυστικά θέρετρα 
και ιστορικές πόλεις πιο πάνω και κάτω από την ακτή. Εάν αποφασίσετε να σταματήσετε, θα βρείτε μια ζωντανή, καλά διατηρημένη πόλη με ένα 
όμορφο, πεζοδρομημένο κέντρο, μια μακρά παραλία χωρίς συνωστισμό, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο πάρκο και μερικά ενδιαφέροντα μουσεία. 
Ένας συνδυασμός ξενοδοχείων σε λογικές τιμές, καθώς και μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια σε αυτό το μέρος της χώρας, το καθιστά μια 
πρακτική βάση για να εξερευνήσετε τη νότια ακτή.

Στο 4ημ πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα του προγράμματος

Ημ Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε δίκλινο / 

τρίκλινο
Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

4
30/7, 

6,13,20,27/8
AQUA / BURGAS HOTEL 4* plus - BURGA Ημιδιατροφή

165 65 245

5
29/7, 

5,12,19,26/8
199 85 299



ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ...“Η Λευκή Πόλη”

Νόβισαντ

Βελιγράδι Βελιγράδι

4&5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. 
Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα 
αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από 
τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων 
και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.
 
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ 
- ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της 
Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο 
Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ως οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebos-
ja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα 
συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε 
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό 
της Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο <Moscva>, σήμα κατατεθέν 
της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό 
των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα 
ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του 
Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας.  Θα 
δούμε ακόμη,  το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο 
ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της 
οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές 
αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το 
μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές 
ευρωπαικές φίρμες. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην μποέμ 
περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες 
περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και 
θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά 
Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή 
δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν  παραδοσιακά 
σέρβικα τραγούδια.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI 
- ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της 
Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό 
κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη 
στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση 
στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το 
κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία 
Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από 
την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του 
Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται 
για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου 
ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. 
Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε 
μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το 
λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική 
βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της 
πόλης.
 
4η ημέρα ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων στην 
πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν συμμετάσχουν στην προαιρετική 
εκδρομή στην Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους συμμετάσχουν 
στην εκδρομή, αναχώρηση μετά το πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η 
οποία βρίσκεται στην καρδιά των αμπελόκηπων και είναι πασίγνωστη 
για την παραγωγή κρασιού και για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα 
οποία εξελίχτηκαν εδώ κατά την διάρκεια του 18ου  19ου και 20ου αιώνα. 
Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ, όπου θα δούμε την 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, 
το σπίτι της βασιλικής οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο της 
δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο. 
Τέλος, κατά την διάρκεια της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε 
και στάση στο παρατηρητήριο Avala, όπου βρίσκεται το μνημείο του 
αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική πανοραμική 
θέα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ 
άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει. Σας προτείνουμε 
λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή την πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι  
κάποια από τα αμέτρητα κλάμπ – μπαράκια  καφετέριες και εστιατόρια, 
τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της μέρας.
 
5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625 χλμ.)
Πρόγευμα  και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 
χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας-
Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση 
φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

Κάστρο



Ημ Αναχ Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Τιμή σε 
Μονόκ.

4 
2 διαν.

6,13,20,27 /8
& 3,10 /9

(αναχ.22.00)

THEATER 4*/ Ημικεντρικό

- 89 55 119

Πρωινό 105 65 139

Hμιδιατροφή 119 75 159

NOBEL 4* / Κεντρικό Πρωινό 119 69 159

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 129 79 169

BELGRADE CITY 4* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 139 85 185

MERCURE EXCELSIOR 4* plus / Κεντρικό
Πρωινό 129 79 169

Hμιδιατροφή 145 85 189

METROPOL PALACE  5*/ Κεντρικό

Πρωινό 149 89 199

Hμιδιατροφή 189 109 205

4 
3 διαν.

6,13,20,27 /8
& 3,10 /9

THEATER 4*/ Ημικεντρικό

- 99 59 135

Πρωινό 119 65 165

Hμιδιατροφή 149 79 209

NOBEL 4* / Κεντρικό Πρωινό 149 85 209

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 155 89 215

BELGRADE CITY 4* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 165 95 225

MERCURE EXCELSIOR 4* plus / Κεντρικό
Πρωινό 155 89 225

Hμιδιατροφή 169 99 239

METROPOL PALACE  5*/ Κεντρικό

Πρωινό 189 109 279

Hμιδιατροφή 229 145 319

5 
3 διαν.

5,12,19,26 /8
& 2,9 /9

(αναχ.22.00)

THEATER 4*/ Ημικεντρικό

- 105 65 139

Πρωινό 125 79 169

Hμιδιατροφή 155 89 215

NOBEL 4* / Κεντρικό Πρωινό 155 89 215

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 159 95 219

BELGRADE CITY 4* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 169 105 235

MERCURE EXCELSIOR 4* plus / Κεντρικό
Πρωινό 159 99 235

Hμιδιατροφή 179 109 249

METROPOL PALACE  5*/ Κεντρικό

Πρωινό 199 119 289

Hμιδιατροφή 239 149 329

5 
4 διαν.

5,12,19,26 /8
& 2,9 /9

(αναχ.22.00)

THEATER 4*/ Ημικεντρικό

- 115 69 155

Πρωινό 145 89 185

Hμιδιατροφή 169 99 249

NOBEL 4* / Κεντρικό Πρωινό 179 105 249

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 189 109 249

BELGRADE CITY 4* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 199 119 279

MERCURE EXCELSIOR 4* plus / Κεντρικό
Πρωινό 185 115 269

Hμιδιατροφή 225 129 319

METROPOL PALACE  5*/ Κεντρικό

Πρωινό 239 145 355

Hμιδιατροφή 325 189 435
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών.  

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.

Οργάνωση: ATHOS HELLAS A.E.    ΜΗ.ΤΕ.  09.33.Ε.60.00.00656.00

- Στην περίπτωση που το Γραφείο είναι διοργανωτής, τότε είναι υπεύθυνο 
για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 
12 του ΠΔ 7/2018, και υποχρεούται να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης 
αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 7/2018.
- Ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης 
την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 7/2018.
- Σε περίπτωση που ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει 
σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος, 
το Γραφείο σας παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με 
τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο 
παραμονής του ανηλίκου.
- Για οποιαδήποτε καταναλωτική διαφορά υπεύθυνος είναι ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των 
καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο 
πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές του.

ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο 
των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων 
κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με 
την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από 
το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν 
και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση 
συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής 
ίσης με το 40 % της αξίας της εκδρομής, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερο 
ποσό ή προεξόφληση. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη 
ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει 
εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από 
την παρούσα σύμβαση. Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω 
άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα 
γίνονται από το τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα 
καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα 
διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και για την παροχή των 
ανάλογων νόμιμων παραστατικών. Η εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος 
της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε 
(15 ) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση 
το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του 
Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του 
Γ ραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση 
της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του 
παραδίδει ο διοργανωτής, πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ 
αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με 
το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει 
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, 
αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την 
διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για 
την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση 
του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή 
εγγράφως από το γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου 
τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται 
δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος 
έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο μας 
θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, 
τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 
10:00-17:00).

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί 
με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται 
στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με 
το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν 
κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το 
δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και 
αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο 
έχει το δικαίωνα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό 
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών.

2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter) 
επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια 
και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το 
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή 
προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση 
της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται 
στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις 
απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του συμμετέχοντα στην 
εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν 
σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες 
μετακινήσεις, τις η μέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση 
το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να 
περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις 
ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για 
τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον 
συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά 
αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά 
επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις 
τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, 
υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους 
διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας 
δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία 
φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές 
εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου 
δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή 
καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις 
του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας. 

3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: 
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα 
είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία 
ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη 
αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω

και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή 
κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. Φυσικά υποχρέωση του 
γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της 
άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, 
χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι 
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. 
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο 
μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο 
ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο 
ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη 
διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω 
ευθύνη ή υποχρέωση. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των 
ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 
το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων. 
Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή 
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με τ ο πρόγραμμα της 
κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.            

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του 
οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο 
νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που 
οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί 
των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι 
οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά 
λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, 
δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί 
να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις 
που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες 
από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και 
πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές 
τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών 
κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από 
κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές 
χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς 
συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του 
προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή 
απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική 
αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών 
αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε 
συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση 
της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το 
πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην 
περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και 
να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον αυτό 
είναι εφικτό (ήτοι εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί αεροπορικά εισιτήρια και 
ξενοδοχείο) και εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή 
της ημέρας αναχώρησης ή επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, 
αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα 
πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε 
άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων, 
αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι 
ή απόγευμα κ.ο.κ). Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής 
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν 
κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την 
καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα 
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν 
από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων 
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή 
αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε 
μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο 
ο δικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Στα μουσεία / 
θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των 
αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: 
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής 
συμμετοχής. Η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη είναι 20 ημέρες 
πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν 
περισσότερο από έξι ημέρες, επτά ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών, 
48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που 
διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να 
γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει 
σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της 
ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται 
το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή 
γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν 
λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, 
έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται 
στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, 
χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης 
επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. 

6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ: 
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή 
οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή 
του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την μέρα 
παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης 
που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά 
ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του 
εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το 
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση 
του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, 
αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες 
πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο από την 
δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας 
προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ) 2. Μετά 
το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες πριν την 
αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας

της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της εκδρομής 4. Αν η 
ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν την αναχώρηση 
παρακρατείται το 100 % της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν 
είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. 
Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (char-
ter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την 
αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%). Στην 
περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδρομής 
ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού 
εισιτηρίου, ή στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση 
και η έκδοση voucher, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης 
πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία 
του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται 
τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις 
αεροπορικές εταιρίες ή από το ξενοδοχείο. Οι επιστροφές των εν λόγω 
ποσών στον ταξιδιώτη πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και 
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία 
της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και 
για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που 
πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά 
μεμονωμένα ταξίδι α συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης 
σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών 
καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. 
Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών η καλλιτεχνικών γεγονότων 
οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα ποσοστά 
παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα Στην περίπτωση 
που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν 
σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα 
ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με 
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει 
τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει 
αναγκαστικά σε μονόκλινο.

7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Το γραφείο μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που 
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή 
τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, 
την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που 
είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, 
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμιά ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Όπως 
επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η είναι μικρότερη 
από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε 
περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ 
τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ 
από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα. Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες 
(αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα 
πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες 
αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το 
γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την 
χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν 
φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί 
και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει 
ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο 
σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε 
λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε 
ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που 
κατέβαλε προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο 
της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική 
ευθύνη του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η 
έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους 
και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης 
προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση 
του προ γράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) 
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας 
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωσης 
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει 
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. Οποιοσδήποτε 
συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή του σε άλλον 
αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την 
αναχώρηση, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό (δεν είναι εφικτό στις 
αεροπορικές πτήσεις της γραμμής). Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται 
αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα 
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και 
αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο εκδοχέας 
με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί 
με τους όρους συμμετοχής. 

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: 
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους 
Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της 
εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά 
του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για 
σωματικές βλάβες που προκύπτουν από τ ην μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου τα ξιδιού, περιορίζονται 
σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες 
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.1. Αεροπορική 
μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση 
Βέρνης 1974 3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή διαμονή: 
Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών 
βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην 
επιστροφή της αξίας τ ης παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του 
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία 
μη εκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του 
διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν 
δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής 
τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται 
από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν 
νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια 
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη

9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 7/2018 έχει ασφαλισθεί για τους 
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική 
εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο 
έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες 
να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή 
ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική. Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε 
ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνα, email κλπ) 
που μας έχετε δώσει οικιοθελώς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι 
πολύ σημαντική για εμάς και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη 
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις 
και σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.


