ΠΡΕΒΕΖΑ

3 ημέρες

Τιμή συμμετοχής :
Αναχώρηση στις

17/6, 24/6, 1/7,
8/7
IONIAN P Apartments
Λυγιά Πρεβέζης

139€
με ημιδιατροφή
Επιβάρυνση μονόκλινου
+ 40€

Hotel
MARGARONA 3*
Πρέβεζα

159€
με ημιδιατροφή
Επιβάρυνση μονόκλινου
+ 70€
Περιλαμβάνει:
Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
Ημιδιατροφή. Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών
χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρο
διαμονής

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ –
ΠΡΕΒΕΖΑ (410χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό της
πηγές του Αχέροντα στη Γλυκή. Σύμφωνα με το θρύλο, σε μια πηγή
στον ποταμό Αχέροντα στη Γλυκή ζούσε ένα στοιχειό που δηλητηρίαζε
τα νερά του ποταμού καθιστώντας το νερό θανατηφόρο για τους
ανθρώπους και τα ζώα της περιοχής. Ο Άγιος Δονάτος, σκότωσε το
δράκο, ξόρκισε το κακό και έκτοτε τα νερά του ποταμού έγιναν
γλυκά, εξού και η ονομασία Γλυκή του ομώνυμου χωριού. Χρόνος
ελεύθερος να απολαύσουμε την άγρια εντυπωσιακή βλάστηση,
κρυστάλλινα τρεχούμενα νερά, καλαμώνες, αρμυρίκια, φτέρες και
θεόρατα πλατάνια, βαθύσκιωτα δάση, νερόλακκοι και λιμνούλες να
σχηματίζονται κατά μήκος του ποταμού. Προορισμός family -friendly με
πολλές δραστηριότητες για μικρά και μεγάλα παιδιά. Από βαρκάδα με
πλαστική βάρκα στα ρηχά νερά και πεζοπορία, μέχρι βόλτα με άλογο
στο ποτάμι. Στη συνέχεια στις εκβολές του Αχέροντα για φαγητό ή
ελεύθεροι στη περιοχή. Αναχώρηση αργά το μεσημέρι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και το βράδυ νυχτερινή βόλτα στην πόλη
της Πρέβεζας. Μια πόλη με ένα κουκλίστικο ιστορικό κέντρο, μια
ατμοσφαιρική προκυμαία ιδανική για βόλτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα,
και τόσα αξιοθέατα γύρω της που δεν φτάνει ένα τριήμερο να την
γνωρίσεις . Μια πόλη για την ομορφιά της οποίας, παραδόξως, δεν
έχουν ακούσει πολλοί. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - κρουαζιέρα Πριγκιπονήσια –
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ(160 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λευκάδα. Άφιξη στο Νυδρί, απ ’όπου θα
πάρουμε το καραβάκι για την προαιρετική κρουαζιέρα μας στο Σκορπιό,
το νησί του Ωνάση, στη Σπηλιά του Παπανικολή και στη Μαδουρή το
νησί του Βαλαωρίτη (Πριγκιπονήσια) και εφόσον το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα μας θα γίνει μεγαλύτερη και θα
φθάσουμε μέχρι και το γραφικό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Το απόγευμα
ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της Λευκάδος. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση
3η ημέρα : ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(410χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική, νησιωτική Πάργα χτισμένη
αμφιθεατρικά μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Θα ανηφορίσουμε να
θαυμάσουμε τη θέα από το βενετσιάνικο κάστρο της και να
περιπλανηθούμε στην πόλη με τα γραφικά σοκάκια της. Ελεύθερος
χρόνος για καφέ. Συνεχίζουμε με βόλτα στα γραφικά Σύβοτα. Επόμενη
στάση η πόλη των Ιωαννίνων, χρόνος ελεύθερος για βόλτα και γεύμα εξ
ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΘΑΣΟΣ

3 ημέρες

Τιμή συμμετοχής :
Αναχώρηση στις

17/6, 24/6, 1/7, 8/7
Hotel
FILIPPOS 3*, Σκάλα Ραχωνίου

119€
κατ άτομο , με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου +40€
Hotel
POTOS 3*, Πότος

135€
κατ άτομο , με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου +50€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Περιηγήσεις που αναφέρονται στο
πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου µας
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
Διατροφή. Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών
χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρο
διαμονής.

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΑΣΟΣ (230 χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση για
Κεραμωτή απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για το
βορειότερο νησί του Αιγαίου την όμορφη Θάσο. Άφιξη στο
καταπράσινο νησί και ξεκινάμε να το γνωρίσουμε από τον Λιμένα,
την πρωτεύουσα του. Θα δούμε τα ερείπια του ναού του
Ποσειδώνα, του ιερού του Διονύσου και της Αγοράς, το αρχαίο
θέατρο, στο οποίο ακόμα και σήμερα δίνονται παραστάσεις, την
Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας το
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΘΑΣΟΣ (70 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τις υπόλοιπες ομορφιές του
νησιού. Θα ξεκινήσουμε από το Μοναστήρι του Αρχάγγελου
Μιχαήλ του προστάτη του νησιού και τις Αλυκές με τα αρχαία
ορυχεία μαρμάρου. Συνεχίζουμε για την Παναγιά με τα σπίτια που
διατηρούν τον παραδοσιακό Μακεδονικό ρυθμό και την αξιόλογη
εκκλησία της Παναγίας. Θα γευματίσουμε εξ’ ιδίων και θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Νωρίς το
απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το Θεολόγο, ένα όμορφο χωριό
σε υψόμετρο 220μ. με παλιά αρχοντικά και πλακόστρωτα
δρομάκια. Αποτελεί τουριστικό κέντρο και υπήρξε πρωτεύουσα του
νησιού. Το βράδυ θα κάνουμε μια βόλτα στα Λιμενάρια την
όμορφη κωμόπολη στα νοτιοδυτικά του νησιού με καταπληκτικές
καφετέριες, μπαρ, μαγαζιά και πάγκους με σουβενίρ.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΘΑΣΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (230 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Λιμένα. Χρόνος για να χαλαρώσετε
κάνοντας τα ψώνια σας μέχρι την ώρα αναχώρησης του πλοίου.
Επιβίβαση στο πλοίο για Κεραμωτή. Στάση στην Καβάλα για
βόλτα και καφέ. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη και άφιξη στην πόλη
μας αργά το απόγευμα.

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
Αναχωρήσεις στις

17/6, 24/6,1/7,
8/7
Τιμή συμμετοχής :
Hotel
AMVRAKIA 2*/ OSCAR 2*
Αμφιλοχία

129€κατ άτομο
Με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+35€

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρο διαμονής

3 ημέρες

Εκεί που γεννιέται ο Αμβρακικός απλώνεται η πολιτεία του ιστορικού Κραβασαρά.
ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ -ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ( το ομορφότερο ψαροχώρι της
Ελλάδος που «επιπλέει» στο νερό )

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
(381 χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00. Δια μέσου Γρεβενών (στάση για
καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στην Πρέβεζα. Χρόνος ελεύθερος για μια
περιήγηση στην πόλη και γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για τη Βόνιτσα, με τα
γραφικά σοκάκια της που καταλήγουν στο υπέροχο Βενετσιάνικο κάστρο της
και καταλήγουμε στην Αμφιλοχία, όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση
και ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα στην όμορφη παραλία της πόλης.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (180 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για μια διαδρομή απείρου φυσικού κάλλους. Θα
περάσουμε από όμορφα γραφικά χωριά μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη
Κρεμαστών, ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο τοπίο με το γαλάζιο της λίμνης να
συμπληρώνει αρμονικά τα ολοπράσινα βουνά που την περιβάλλουν. Η θέα
της Λίμνης Κρεμαστών ή Λίμνη «Παύλου Μπακογιάννη» έρχεται αναπάντεχα
και μας εντυπωσιάζει άλλοτε με την απεραντοσύνη της κι άλλοτε με το
μακρόστενο σχήμα της, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα μικρά νησάκια που
ξεπροβάλλουν δειλά από τα νερά της. Εκεί, θα δούμε τη σύγχρονη γέφυρα της
Τατάρνας που διασχίζοντας την κάποιος θα νιώσει πως αιωρείται πάνω από
τη λίμνη. Πάνω από το δρόμο στο ύψος της γέφυρας δεσπόζει ένας γιγάντιος
σταυρός στην "Τρύπα της Τατάρνας", μια άβυσσος που έγινε ο τάφος για
απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων του εμφυλίου πολέμου. Χρόνος ελεύθερος για
να απολαύσουμε το τοπίο και να γευματίσουμε εξ’ ιδίων με τις αυθεντικές
γεύσεις της περιοχής. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(440 χλμ)
Πρωινό και κάνοντας το γύρο του Αμβρακικού φθάνουμε στο ομορφότερο
ψαροχώρι της Ελλάδας που επιπλέει στο νερό. Το νησάκι Κορωνησία, μέσα
στον Αμβρακικό. Το πλούσιο σε βλάστηση περιβάλλον, οι ιδιαίτερες
ψαρόβαρκες (πριάρια), οι κατάφυτες νησίδες, το φυσικό ανάγλυφο της
περιοχής, και το ήπιο κλίμα δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Χρόνος
ελεύθερος για γνωριμία με το νησάκι των 167 κατοίκων, και γεύμα εξ’ ιδίων.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στα Γιάννενα για καφέ και
ξεκούραση, και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε στη πόλη
μας.

Τιμή συμμετοχής :
3 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

17/6, 24/6,1/7,
8/7
Hotel
GALINI/ MAGDA 2* Αγία
Μαρίνα

159€ με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+35€

4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

17/6, 24/6, 1/7,
8/7
Hotel
GALINI/ MAGDA 2* Αγία
Μαρίνα

199€ με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+45€
Περιλαμβάνει:
Τις μεταφορές µε πούλμαν
του γραφείου µας.
Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο
πρόγραμμα, Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια .Συνοδό του
γραφείου µας.
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο που αναφέρεται
στον τιμοκατάλογο.
Διατροφή. Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και
ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
Φόρος διαμονής.

ΑΙΓΙΝΑ

3,4 ημέρες

Ανεκτίμητο στολίδι του Αργοσαρωνικού
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ (530χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00. Με διάφορες στάσεις για καφέ και
ξεκούραση καθοδόν φθάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και
αποβίβαση στο νησί της Αίγινας. Μας καλωσορίζει ο μικρός κατάλευκος Ναός
του Αγ. Νικολάου του Θαλασσινού, που βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού. Η
πρώτη εντύπωση έρχεται από τα νεοκλασικά κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος
της παραλίας του νησιού, με τα χρώματα τους, σε γήινες αποχρώσεις, να
ομορφαίνουν στο ηλιοβασίλεμα. Η πόλη της Αίγινας είναι πανέμορφη, γραφική
και καθηλώνει τον επισκέπτη. Συνεχίζουμε για την Αγία Μαρίνα, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ
Μετά το πρωινό η πόλη της Αίγινας η ομώνυμη πρωτεύουσα του νησιού θα μας
γνωρίσει τ’ αξιοθέατα της. Τη βιβλιοθήκη της, το Καποδιστριακό Κυβερνείο, στο
ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο νομισματοκοπείο, τα σπίτια των
ζωγράφων, Πέππα και Λυμπεροπούλου και τον πύργο Μαρκέλλου. Τα
υπέροχα αρχοντικά της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με έντονο λαϊκό στοιχείο
του 19ου αι. θυμίζουν ότι η Αίγινα υπήρξε για δυο χρόνια πρωτεύουσα της
Ελλάδας. Συνεχίζοντας τη μέρα μας και γνωρίζοντας τα όμορφα χωριά του
νησιού θα φθάσουμε στην Παλαιοχώρα και στο Μοναστήρι του Αγ. Νεκτάριου
(γυναικεία Μονή με 14 μοναχές). Θα καταλήξουμε σε μια τουριστική παραλία
για μπάνιο. Γεύμα εξ ιδίων και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μια
βόλτα στη Χώρα με τα αλογάκια και τις άμαξες ή ένας περίπατος στα στενά
πλακόστρωτα σοκάκια, ανάμεσα στ’ αρχοντικά, τις εκκλησίες με τους γαλάζιους
τρούλους, τα καταστήματα λαϊκής τέχνης θα ολοκληρώσει τη μέρα μας.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ
Σήμερα μετά το πρωινό μας σας προτείνουμε την προαιρετική εκδρομή στο
μικρό νησάκι Αγκίστρι. Ένας μικρός επίγειος παράδεισος του Αργοσαρωνικού,
πνιγμένος στο πράσινο με τα πεύκα ν’ αγγίζουν τα καταγάλανα νερά του.
Επιστροφή στην Αίγινα. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΑΙΓΙΝΑ – ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (550χλμ.)
Πρωινό και επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για Πειραιά. Συνεχίζουμε για τις Πηγές
της Κρύας που βρίσκονται στις νότιες παρυφές της πόλης της Λειβαδιάς. Το
ποτάμι που κυλάει στο συγκεκριμένο μέρος είναι ένα από τα δυο στην Ελλάδα
με θηλύκο όνομα. Ο ποταμός Ερκύνα. Αρκετά μικρά γεφυράκια, καταρράκτες,
αιωνόβια πλατάνια και νερόμυλοι πλαισιώνουν το τοπίο. Χρόνος ελεύθερος για
να απολαύσουμε την πανέμορφη φύση και να γευματίσουμε με τα ονομαστά
σουβλάκια της περιοχής. Με διάφορες απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην
Θεσσαλονίκη το βράδυ.
Σημείωση: Στο 3ημερο πρόγραμμα παραλείπεται η 3η μέρα

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
ΑΙΔΗΨΟΣ

3, 4 ημέρες

Τιμές συμμετοχής :

3ημέρες
Αναχωρήσεις στις

17/6, 24/6, 1/7,
8/7
Hotel THALASSA 3*

129€ κατ άτομο με
Ημιδιατροφή
Επιβάρυνση μονόκλινου +35€

4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

24/6, 1/7, 8/7
Hotel THALASSA 3*

159€ κατ άτομο με
ημιδιατροφή

Επιβάρυνση μονόκλινου +50€

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια του F/B Γλύφα Αγιόκαμπο – Γλύφα
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρο διαμονής

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΕΥΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ ΩΡΕΟΙ – ΑΙΔΗΨΟΣ (340χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30 για Εύβοια. Δια μέσου Λάρισας
(στάση για καφέ), άφιξη στη Γλύφα από όπου θα πάρουμε το F/B για τον
Αγιόκαμπο της Εύβοιας. Φτάνοντας στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της
Ελλάδας και περνώντας από την Ιστιαία, το μεγάλο εμπορικό και
οικονομικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας, φτάνουμε στο πολυσύχναστο
τουριστικό κέντρο, το Πευκί. Θα έχουμε χρόνο προαιρετικά για φαγητό.
Έπειτα θα επισκεφτούμε την Παναγία Ντινιούς, ένα μικρό εκκλησάκι όπου
υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς. Συνεχίζουμε για τον
πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό Ωρεοί. Ελεύθερος χρόνος για καφέ.
Αναχώρηση και άφιξη στην Αιδηψό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ξεκούραση. Το απόγευμα μπορείτε να γνωρίσετε την πανέμορφη
κωμόπολη, γνωστή παγκοσμίως για τα ιαματικά λουτρά της.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΔΡΥΜΩΝΑ (160χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις
Ροβιές. Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι σε επιβλητικό τοπίο,
που ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877.
Το μοναστήρι έχει μέσα κι έξω βρύσες με κρυστάλλινο νερό. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι φυλάσσεται το σκήνωμα του αγίου, το
οποίο έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας μετά την
καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους εκδρομείς για προσκύνημα
και γεύμα. Συνεχίζοντας και μετά από μια πραγματικά υπέροχη διαδρομή
ανάμεσα στο κατάμεστο από βλάστηση περιβάλλον φτάνουμε στους
καταρράκτες του Δρυμώνα, που συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης
φυσικής ομορφιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ - ΩΡΕΟΙ
Πρωινό και αναχώρηση για τον Αγ. Γεώργιο όπου θα έχουµε χρόνο ελεύθερο
για καφέ. Στη συνέχεια προαιρετικά θα επισκεφτούμε τα Λιχαδονήσια, ένας
καλά κρυμμένος παράδεισος μικρών νησίδων με τιρκουάζ νερά και
αμμουδιές που συνθέτουν ένα εξωτικό σκηνικό. Θα απολαύσουμε την
υπέροχη παραλία για µπάνιο. Γεύµα σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα μια βόλτα στους γραφικούς
Ωρεούς θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Διανυκτέρευση.
4ημέρα : ΑΙΔΗΨΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (320χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση μέσω Αγιόκαμπου, απ’ όπου θα επιβιβασθούμε
στο πλοίο για τη Γλύφα. Άφιξη και αναχώρηση για Βόλο. Ελεύθερος χρόνος
στα ξακουστά ουζερί της όμορφης παραλίας της πόλης για γεύμα εξ ιδίων.
Μετά το γεύμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη στην πόλη μας.
Σημείωση : στο 3ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3 η μέρα

ΚΥΘΝΟΣ

4 ημέρες

Τιμή συμμετοχής :
Αναχώρηση στις

23/6, 30/6
Hotel MELTEMI 3*,
Λουτρά Κύθνου

239€
κατ άτομο με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+70€

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Τρεις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρο διαμονής.

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟΣ (540 χλμ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για Λαύριο.
Επιβίβαση στο πλοίο για την Κύθνο. Τόπος γλυκός και ήρεμος, ανάμεσα
στη Τζια και τη Σέριφο. Μας υποδέχεται ο όμορφος κόλπος του φιλόξενου
Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Άφιξη στο νησί και κατευθυνόμαστε
για το ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στα Λουτρά – επίνειο της χώρας του
νησιού, παραθεριστικό κέντρο με πολύ καλή υποδομή. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στα Λουτρά της Κύθνου.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΚΥΘΝΟΣ
Πρωινό και ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το νησί που μας φιλοξενεί. Στη
χώρα-πρωτεύουσα του νησιού με την έντονη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με
τα καλντερίμια, τα στεάδια (στοές) τα πέτρινα σπίτια και τα παράθυρα με τα
γλυκά κυκλαδίτικα χρώματα, θα περιπλανηθούμε στα γραφικά
πλακόστρωτα δρομάκια της, με τα καλόγουστα μαγαζάκια. Θα θαυμάσουμε
το ναό του Αγίου Σάββα με την υπέρθυρη επιγραφή του 1613 και το πολύ
παλιό μεγάλης ομορφιάς και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής
σημασίας μοναστήρι της Παναγίας του Νίκους όπου το Δεκαπενταύγουστο
γίνεται ένα από τα τρία μεγάλα πανηγύρια του νησιού. Θα πιούμε τον καφέ
μας και θα αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε σε άλλες εποχές, πιο ανθρώπινες
και τρυφερές. Συνεχίζοντας μας περιμένουν τα κρυστάλλινα νερά σε μια
από τις πολλές παραλίες του νησιού. Γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : ΚΥΘΝΟΣ
Πρωινό. Η 2η βασική διαδρομή του νησιού θα ολοκληρώσει τη γνωριμία
μας μ’ αυτό. Το χωριό των Δρυόπων που οι ντόπιοι το ονομάζουν Σύλλανα
ή χωριό ή απέναντι γειτονιά του, ο Γαλατάς είναι γεμάτος με πανέμορφες
εκκλησιές, όπως η επιβλητική Αγία Άννα και ο εξαιρετικός Άγιος Μηνάς,
στον οποίο υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης αξίας και δεσποτικός
θρόνος σπάνιας λαϊκής τέχνης. Στη Δρυόπιδα θα επισκεφτούμε το
λαογραφικό μουσείο με φορεσιές, αντικείμενα και εργαλεία της αυθεντικής
ζωής των κατοίκων στα παλιά χρόνια και το μικρό βυζαντινό μουσείο που
στεγάζεται στην εκκλησία του Αϊ Γιώργη. Συνεχίζοντας φτάνουμε στην
Παναγιά της Κανάλας με το μοναδικό πευκοδάσος του νησιού όπου
βρίσκεται η ομώνυμη εκκλησία στην οποία φυλάσσεται η θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας, θαυμάσιο δείγμα μεταβυζαντινής τέχνης.
Συνεχίζοντας προς νότο θα φτάσουμε στον όρμο του Αγ. Δημητρίου στο
νοτιότερο άκρο του νησιού. Κατά μήκος της διαδρομής, δεξιά και αριστερά
του δρόμου, πλήθος μικρών και μεγάλων παραλιών με ψιλή άμμο και
πεντακάθαρα νερά. Γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Το βράδυ θα διασκεδάσουμε προαιρετικά. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα : ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (540χλμ)
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα αναχώρησης του πλοίου.
Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για Λαύριο. Αποβίβαση στο Λαύριο και με
διάφορες στάσεις φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Αναχωρήσεις στις

24/6, 1/7, 8/7
Τιμή συμμετοχής :

Hotel
AEOLOS 3*
Καμαριώτισσα

219€
κατ άτομο με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+ 40€
Περιλαμβάνει:
Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας.
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4 ημέρες

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ –
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ(320χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση με προορισμό τη
Σαμοθράκη! Μετά την απαραίτητη στάση μας στη Μουσθένη,
φτάνουμε στην όμορφη Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε χρόνο να
θαυμάσουμε από κοντά το φημισμένο σύμβολό της, το Φάρο, αλλά
και χρόνο για περιήγηση και φαγητό. Το μεσημέρι επιβιβαζόμαστε στο
πλοίο και φτάνουμε στη Σαμοθράκη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για
βόλτα και φαγητό στον παραλιακό δρόμο του νησιού. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΒΟΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΠΥΡΓΟΙ ΓΑΤΕΛΟΥΖΩΝ –
ΡΕΜΑ ΦΟΝΙΑ – ΒΑΘΡΕΣ - ΘΕΡΜΑ - ΚΗΠΟΙ
Πρωινό και αναχώρηση. Θα κάνουμε μια στάση για να δούμε τους
δίδυμους πύργους Γατελούζων και συνεχίζουμε για βάθρες και το
ρέμα του φονιά. Οι βάθρες είναι μια must εκδρομή στη Σαμοθράκη.
Ένα πυκνό δάσος με πλατάνια, σφεντάμια και οξιές και ένα μονοπάτι
που περνάει δίπλα και πάνω από τρεχούμενα νερά θα μας οδηγήσει
στο γνωστό ρέμα του Φονιά με τις διαδοχικές μικρές λίμνες, τις βάθρες
Απαραίτητο αξεσουάρ είναι τα αθλητικά μας παπούτσια. Στην
επιστροφή θα κάνουμε μια στάση στα κοντινά Θέρμα για μια βόλτα
μέχρι την γριά Βάθρα και προαιρετικό γεύμα. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα μια βόλτα στους Κήπους στο
βόρειο άκρο του νησιού, σε ένα σεληνιακό τοπίο, θα μας μαγέψει.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : ΝΟΤΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΜΙΩΤΙΣΣΑ –
ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΧΩΡΑ
Ακολουθούμε διαδρομή προς τον Νότο, για να γνωρίσουμε και αυτή
την περιοχή του νησιού. Θα επισκεφθούμε την Παναγιά Κρημιώτισσα
και μετά θα καταλήξουμε στην Παχιά Άμμο, την πιο γνωστή παραλία
της Σαμοθράκης. Χρόνος ελεύθερος, και προαιρετικό γεύμα.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το απόγευμα θα
επισκεφθούμε τον Προφήτη Ηλία, με τα αιωνόβια πλατάνια και τη
μοναδική θέα. Προαιρετικό δείπνο σε ταβέρνα με τη σπεσιαλιτέ του
νησιού, κατσικάκι γεμιστό. Συνεχίζοντας θα ανηφορίσουμε στην
γραφική Χώρα του νησιού, τον Πύργο, στην οποία δεσπόζουν τα
ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου. Μια βόλτα στα δρομάκια του
Πύργου θα σας επιβεβαιώσει ότι το νησί αυτό δεν κοιμάται ποτέ. Μια
πληθώρα καταστημάτων με ρούχα και κοσμήματα, αλλά και πολλές
επιλογές για φαγητό, καφέ και γλυκό θα γεμίσουν ευχάριστα τη βραδιά
σας στη Σαμοθράκη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η ημέρα : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(340χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για ξεκούραση σε κάποια
κοντινή παραλία ή εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν γύρος
νησιού με καράβι για μπάνιο σε παραλίες που είναι δυσπρόσιτες.
Αναχώρηση για το λιμάνι, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την
Αλεξανδρούπολη και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

ΛΗΜΝΟΣ
Αναχωρήσεις στις

21/6, 28/6, 4/7
Τιμή συμμετοχής :

Hotel
DIAMANTIDES 3*
Μύρινα

239€
κατ άτομο με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+ 75€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα
Συνοδό του
γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρο διαμονής

4 ημέρες

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ (150χλµ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 06.00 για Καβάλα. Άφιξη
στο λιµάνι και επιβίβαση στο πλοίο για το πανέμορφο νησί της Λήµνου.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια, ξεκούραση και το
απόγευμα θα έχουμε χρόνο να δούμε τη Μύρινα. Είναι πραγματική
απόλαυση η βόλτα στις δύο της γειτονιές, τον Ρωµαίικο Γιαλό, µε τα παλιά
κτήρια των εύπορων Ληµνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο (ή Λιµάνι, ή Ν.
Μάδυτος). Θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το παλιό λιµάνι µε το
Λήµνιο ‘Big Ben’, και να εντοπίσουμε το ρώσικο οχυρό της Ντάπιας. Το
βράδυ ελεύθεροι στην πρωτεύουσα του νησιού τη Μύρινα. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΚΟΝΤΙΑ – Ν. ΚΟΥΤΑΛΗ - ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή µας εκδροµή από νοτιοανατολικά.
Πρώτη μας στάση το γραφικό λιµανάκι της Νέας Κούταλης, που ιδρύθηκε
από πρόσφυγες της Προποντίδας (τόπο του γνωστού αθλητή
Κουταλιανού). Εδώ υπάρχει το μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και η έκθεση
Σπογγαλιείας. Συνεχίζουμε με μια στάση στο χωριό Κοντιάς, όπου θα
θαυµάσουµε τους περίφημους ανεμόμυλους και τον παραδοσιακό οικισµό, ο
οποίος φιλοξενεί την πινακοθήκη της Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης. Στη
συνέχεια, μας περιμένει µια από τις καταπληκτικές παραλίες της περιοχής, ο
πλατύς γιαλός, που είναι μια από της ομορφότερες παραλίες της Λήμνου.
Επιστροφή στη Μύρινα και ξεκούραση. Το απόγευμα ξεκινάμε τη σύντομη
γνωριμία με την πόλη της Μύρινας, την πρωτεύουσα της Λήμνου με την
πλούσια ιστορία. Θα δούμε το Κάστρο που «στεφανώνει» τη γραφική
νησιωτική πολιτεία. Θεωρείται το μεγαλύτερο του Αιγαίου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΙΡΕΙΟ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ ΠΟΛΙΟΧΝΗ - ΜΟΥΔΡΟΣ
Πρωινό. Σήµερα εξερευνούµε το νησί, εστιάζοντας στο ιστορικό µέρος. Κατά
τη διαδροµή µας προς το χωριό Βάρος θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε
έναν απολιθωµένο κορµό δέντρου ο οποίος ανήκει στο απολιθωµένο δάσος
του νησιού το οποίο έχει ηλικία 20 εκατ. χρόνων. Σύντομη στάση σ΄ένα από
τα µεγαλύτερα και σπουδαιότερα χωριά της Λήµνου, το Κοντοπούλι, όπου
πέρασε τα χρόνια της εξορίας του ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Τα
παραδοσιακά χτισµένα πέτρινα σπίτια, οι περιποιηµένες αυλές και τα
µποστάνια, θα µας εκπλήξουν µε τη λεπτοµέρεια της αρχιτεκτονικής τους.
Επόµενος σταθµός µας, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της Λήµνου,
το Καβείριο. Ένας λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφά
Καβείρια Μυστήρια κατά την ελληνική αρχαιότητα. Συνεχίζουµε για την
Πολιόχνη, ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όχι µόνο για τη Λήµνο, αλλά
και για όλο το χώρο του Αιγαίου. Δεν µπορεί παρά ο Μούδρος, η δεύτερη
µεγαλύτερη πόλη της Λήµνου µετά τη Μύρινα, να µην αποτελέσει έναν από
τους σταθµούς του ταξιδιού µας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ελεύθερο απόγευμα. Προαιρετική
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (150χλµ.)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα επιβίβασης. Απόπλους για
Καβάλα. Άφιξη και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό εξ ιδίων.
Επιστροφή για Θεσσαλονίκη.

ΛΗΜΝΟΣ

5 ημέρες

ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Αναχωρήσεις στις

22/6, 29/6, 6/7
Τιμή συμμετοχής :

Hotel
DIAMANTIDES 3*
Μύρινα

259€
κατ άτομο με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου +
95€
Περιλαμβάνει:
Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας.
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
που αναφέρεται στον
τιμοκατάλογο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ (150χλµ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 05.30 για Καβάλα. Άφιξη
στο λιµάνι της Καβάλας και επιβίβαση στο πλοίο για το πανέµορφο νησί της
Λήµνου. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια και ελεύθεροι για µια
πρώτη γνωριµία µε την πρωτεύουσα του νησιού τη Μύρινα. Διανυκτέρευση.
2η ηµέρα: ΜΥΡΙΝΑ – ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ
Πρωινό και ξεκινάμε μια περιήγηση στην πόλη της Μύρινας, με την πλούσια
ιστορία. Θα δούμε το Κάστρο που «στεφανώνει» τη γραφική νησιωτική πολιτεία
και θεωρείται το µεγαλύτερο του Αιγαίου. Είναι πραγµατική απόλαυση η βόλτα
στις δύο της γειτονιές, τον Ρωµαικό Γιαλό, µε τα παλιά κτήρια των εύπορων
Ληµνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο (ή Λιµάνι, ή Ν. Μάδυτος). Θα έχουμε τη
δυνατότητα να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, να γνωρίσουµε το
παλιό λιµάνι µε το Λήµνιο ‘Big Ben’, και να εντοπίσουµε το ρώσικο οχυρό της
Ντάπιας. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε τον πλατύ γιαλό, που είναι μια από τiς
ομορφότερες παραλίες της Λήμνου. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο στη
θάλασσα και για φαγητό προαιρετικά. Επιστροφή στη Μύρινα και ξεκούραση.
Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στην πρωτεύουσα του νησιού.
Διανυκτέρευση.
3η ηµέρα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΒΙΡΕΙΟ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ - ΠΟΛΙΟΧΝΗ
- ΜΟΥΔΡΟΣ
Πρωινό. Σήµερα εξερευνούµε το νησί, εστιάζοντας στο ιστορικό µέρος. Κατά τη
διαδροµή µας προς το χωριό Βάρος θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε έναν
απολιθωµένο κορµό δένδρου ο οποίος ανήκει στο απολιθωµένο δάσος του
νησιού και το οποίο έχει ηλικία 20 εκατ. χρόνων. Σύντομη στάση σ ’ένα από τα
µεγαλύτερα και σπουδαιότερα χωριά της Λήµνου, το Κοντοπούλι, όπου πέρασε
τα χρόνια της εξορίας του ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Τα παραδοσιακά χτισµένα
πέτρινα σπίτια, οι περιποιηµένες αυλές και τα μποστάνια, θα µας εκπλήξουν µε
τη λεπτομέρεια της αρχιτεκτονικής τους. Επόµενος σταθµός µας, ένας
σπουδαίος αρχαιολογικός και λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα
απόκρυφα Καβείρια Μυστήρια κατά την αρχαιότητα, το Καβείριο. Συνεχίζουμε
για την Πολιόχνη, ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όχι µόνο για τη Λήµνο,
αλλά και για όλο το χώρο του Αιγαίου. Δεν µπορεί παρά ο Μούδρος, η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Λήµνου µετά τη Μύρινα, να µην αποτελέσει έναν από
τους σταθµούς του ταξιδιού µας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα για μπάνιο στην παραλία της Μύρινας.
Διανυκτέρευση.
4η ηµέρα: ΚΟΝΤΙΑ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ - ΕΥΓΑΤΗΣ
Πρωινό. Θα ξεκινήσουµε τη σηµερινή µας εκδροµή από νοτιοανατολικά. Πρώτη
μας στάση το γραφικό λιµανάκι της Νέας Κούταλης, που ιδρύθηκε από
πρόσφυγες της Προποντίδας (τόπο του γνωστού αθλητή Κουταλιανού). Εδώ
υπάρχει το µουσείο Ναυτικής Παράδοσης και η έκθεση Σπογγαλιείας.
Συνεχίζουμε με μια στάση στο χωριό Κοντιάς, όπου θα θαυµάσουµε τους
περίφημους ανεμόμυλους και τον παραδοσιακό οικισµό, ο οποίος φιλοξενεί την
πινακοθήκη της Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης. Στη συνέχεια, μας περιμένει µια
από τις καταπληκτικές παραλίες της περιοχής ο Ευγάτης, για µπάνιο και γεύµα
εξ’ ιδίων. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο µας. Διανυκτέρευση.
5η ηµέρα: ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (150χλµ.)
Πρωινό. Σήμερα ημέρα επιστροφής. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα εξ
ιδίων στην όμορφη Μύρινα. Επιβίβαση στο πλοίο το απόγευμα και αποβίβαση
στην Καβάλα. Επιστρέφουμε στην πόλη μας τη Θεσσαλονίκη έχοντας τις
καλύτερες εντυπώσεις.

ΣΚΥΡΟΣ
Τιμή συμμετοχής :
Αναχώρηση στις

27/6
Hotel
ΝΕΦΕΛΗ 4*
Σκύρος

209€
κατ άτομο με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου + 75€
Αναχώρηση στις

4/7
Hotel
ΝΕΦΕΛΗ 4*
Σκύρος

239€
κατ άτομο με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου + 75€

Περιλαμβάνει:
Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας.
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
που αναφέρεται στον
τιμοκατάλογο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ – ΚΥΜΗ – ΛΙΝΑΡΙΑ –
ΣΚΥΡΟΣ (550χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση. Μετά τις
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην Αμάρυνθο, γνωστή και ως Βάθεια.
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Στη συνέχεια άφιξη στην Κύμη
και επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό την όμορφη Σκύρο. Άφιξη στη
Λιναριά, το λιμάνι του νησιού και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και το βράδυ ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΣΚΥΡΟΣ (περιήγηση πόλης) – ΑΤΣΙΤΣΑ –
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ – ΣΚΥΡΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΑΛΤΑΙΤΣ (40χλμ.)
Πρωινό και γνωριμία με την όμορφη πόλη της Σκύρου. Θα ξεκινήσουμε
την περιήγησή μας από την Ιερά μονή του Αγίου Γεωργίου. Στη
συνέχεια θα συναντήσουμε την πλατεία Μπρουκ, την οποία κοσμεί το
μπρούτζινο άγαλμα του φιλέλληνα ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ.
Συνεχίζουμε για το Βόρειο μέρος του νησιού, τη Μερόη, με τα πυκνά
πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, τα
παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια, τα μικρά εκκλησάκια και τις πανέμορφες
παραλίες. Εκεί θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό, χτισμένο
μέσα στο πράσινο. Στη συνέχεια και αφού διασχίσουμε την περιοχή του
Αγίου Φωκά, θα επισκεφτούμε τον Άγιο Παντελεήμονα όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να αποθανατίσουμε τη μαγευτική θέα στην παραλία του
Πεύκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το απόγευμα
μετάβαση στο ιστορικό λαογραφικό μουσείο Φαλτάϊτς. Πρόκειται για ένα
μουσείο παραδοσιακής τέχνης, όπου μπορούμε να δούμε πλήθος
αντικειμένων από την περιοχή της Σκύρου. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος
στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΑΧΙΛΛΙ – ΝΥΦΙ – ΜΟΥΡΙΕΣ – ΣΚΥΡΟΣ (25χλμ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε το νότιο τμήμα του νησιού. Πρώτη
στάση το Αχίλλι, από όπου σύμφωνα με τον μύθο, ξεκίνησε ο Αχιλλέας
το ταξίδι του για την Τροία. Στη συνέχεια θα συναντήσουμε την παραλία
της Καλαμίτσας και θα ακολουθήσουμε το δρόμο για το Νύφι. Αφού
απολαύσουμε τη μοναδική φύση με τα δάση σφένδαμου, θα
καταλήξουμε στις Μουριές, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
επισκεφτούμε την περίφημη φάρμα με τα Σκυριανά αλογάκια.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το απόγευμα θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο να περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια της Χώρας
για να αγοράσουμε τα ξακουστά είδη λαϊκής τέχνης της Σκύρου.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΣΚΥΡΟΣ – ΚΥΜΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (535χλμ)
Πρωινό, αναχώρηση για το λιμάνι και απόπλους για την Κύμη. Άφιξη
και αναχώρηση για την Χαλκίδα, «την πόλη των τρελών νερών». Θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια γνωριμία με την πόλη, καφέ και φαγητό
εξ ιδίων. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Τιμή συμμετοχής :

Hotel
HELLINIS 3* Κανόνι
με πρωινό
4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

23/6, 30/6, 7/7

179€ κατ άτομο , με
πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+55€

5 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

19/6, 26/6, 3/7

219€ κατ άτομο , με
πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+70€

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

4,5 ημέρες

1η ηµέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΑΝΟΝΙ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ (360 χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00 για Ηγουμενίτσα. Δια µέσου
Βέροιας, Γρεβενών (στάση για καφέ), Ιωαννίνων, άφιξη στην Ηγουµενίτσα,
επιβίβαση στο F/B και απόπλους για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων,
ελεύθερος χρόνος στην πόλη για φαγητό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
απόγευμα ανεβαίνουμε στο Κανόνι από όπου θα έχουµε µια πανοραμική θέα
της λιμνοθάλασσας Χαλκιοπούλου και το Πέραµα. Θα επισκεφθούμε την
Παναγία τη Βλαχέρνα και προαιρετικά με τη βαρκούλα θα περάσουμε στο
φημισμένο Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα. Στη συνέχεια θα
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκάνιων
την πλατεία Σπιανάδα. Διανυκτέρευση.
2η ηµέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι ένα όµορφο χωριό που στην κορυφή
του λόφου του, βρίσκεται το Αχίλλειο, το παλάτι που έχτισε το 1890-91 η
αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ. Στη συνέχεια θα αφιερώσουμε χρόνο
στην πόλη της Κέρκυρας. Θα επισκεφτούµε το παλιό φρούριο, το ανάκτορο
των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου (Σινοιαπωνικό µουσείο), το περίφηµο
«Λιστών» και τον καθεδρικό ναό του πολιούχου της πόλης Αγ. Σπυρίδωνα.
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ στο Καµπιελο (παλιά πόλη) και τα
παραδοσιακά καντούνια. Αναχώρηση για τη γραφική παραλία της Γλυφάδας µε
ελεύθερο χρόνο για µπάνιο και γεύµα εξ ιδίων. Διανυκτέρευση.
3η ηµέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΣΙΔΑΡΙ (CANAL D’ AMOUR) – ΚΑΣΣΙΟΠΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το ωραιότερο κοµµάτι της Κέρκυρας την
Παλαιοκαστρίτσα. Κατά τη διαδροµή περνάµε από περιοχές πνιγµένες στο
πράσινο για να φτάσουµε στο καλύτερο και πιο τουριστικό σηµείο της Κέρκυρας
µε γραφικούς όρµους και απότοµους βράχους. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, και
συνεχίζοντας το πλούσιο πρόγραμμα μας κατευθυνόμαστε προς το βόρειο
τμήμα του νησιού, και φθάνουμε στο τουριστικότατο Σιδάρι, που φιλοξενεί το
ξακουστό «κανάλι του έρωτα». Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και γεύμα εξ’
ιδίων. Συνεχίζοντας και πάλι τη διαδρομή μας και περνώντας από τα πολύ
όμορφα μεγάλα τουριστικά θέρετρα της βόρειας Κέρκυρας – Αχάραβη, Ρόδα,
Κασσιόπη, Νησάκι, Μπαρμπάτι – επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.
Ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4η ηµέρα: ΠΑΞΟΙ (προαιρετική εκδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για την προαιρετική εκδροµή στους Παξούς. Νησάκια
με σπάνια και άγρια ομορφιά με τα καταγάλανα νερά, τους επιβλητικούς
βράχους και τις σπηλιές (όσοι δεν συμμετέχουν θα επισκεφθούν με το
λεωφορείο μια παραλία του νησιού). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Το βράδυ επίσκεψη στην πόλη. Διανυκτέρευση.
5η ηµέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ – ΛΕΥΚΙΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (390
χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη νότια πλευρά του νησιού με προορισμό το λιμάνι
της Λευκίμης. Στη διαδρομή θα γνωρίσουμε τις τουριστικές περιοχές Μπενίτσες
και Μωραϊτικα. Στη συνέχεια επιβίβαση στο F/B για Ηγουµενίτσα. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις , επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη.
Σηµείωση: Στο 4ήµερο πρόγραµµα δεν πραγματοποιείται η 4η ηµέρα

Τιμή συμμετοχής:
4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

25/6, 2/7, 9/7
Hotel
MIRAMARE 2*,
Αργοστόλι

189€
με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+50€

5 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

25/6, 2/7, 9/7
Hotel
MIRAMARE 2*,
Αργοστόλι

229€
με πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινου
+65€
Περιλαμβάνει :
-Τις µεταφορές µε πούλµαν
του γραφείου µας. -Τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τις
διανυκτερεύσεις στα
ξενοδοχεία. -Διατροφή -Τις
περιηγήσεις και εκδροµές
που αναφέρονται στο
πρόγραµµα. -Αρχηγό –
συνοδό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης, Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει : Ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα
σαν προαιρετικό, είσοδοι
μουσείων, νυχτερινών
κέντρων Φόρο
διανυκτέρευσης

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

4, 5 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΥΔΡΙ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (450χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στη Λευκάδα και από το Νυδρί επιβιβαζόμαστε στο
πλοίο για Κεφαλονιά. Αποβίβαση στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, στο
γραφικό Φισκάρδο, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και φαγητό. Στη
συνέχεια θα γνωρίσουμε τη δυτική πλευρά του νησιού. Θα θαυμάσουμε τη
χερσόνησο της Άσσου με τα παραδοσιακά σπιτάκια, μια εικόνα που σαγηνεύει,
ενώ λίγο πιο κάτω θα συναντήσουμε την ξακουστή παραλία του Μύρτου. Άφιξη στο
ξενοδοχείο για τακτοποίηση και ξεκούραση. Πρώτη γνωριμία με την πόλη του
Αργοστολίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΛΗΞΟΥΡΙ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΞΙ
Πρωινό και γνωριμία με την πρωτεύουσα του νησιού. Το αρχαιολογικό μουσείο, η
Κοργιαλένειος βιβλιοθήκη, η πλατεία της Καμπάνας και οι Καταβόθρες, ένα σπάνιο
γεωλογικό φαινόμενο, μας περιμένουν. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της μέρας μας
παίρνοντας το καραβάκι για το γραφικό Ληξούρι, τη 2η μεγαλύτερη πόλη του
νησιού µε το άγαλµα του Λασκαράτου να µας υποδέχεται στην μεγάλη πλατεία της
πόλης. Πρώτος σταθµός µας η Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου, η οποία
ονοµάζεται και ‘’Δακρυροούσα’’, γιατί στους σεισµούς του 1867, ενώ δεν
γκρεµίστηκε η εκκλησία, η εικόνα βρέθηκε στο δάπεδο µε δάκρυα στα µάτια.
Συνεχίζοντας φτάνουµε στην ιστορική µονή των Κηπουραίων,(εφόσον είναι ανοικτή),
η οποία είναι χτισµένη σ’ ένα από τα επιβλητικότερα τοπία της Κεφαλονιάς, πάνω σε
ψηλό βράχο περίπου 90µ. από τη θάλασσα. Θα καταλήξουµε στη διάσηµη παραλία
Ξι για µπάνιο και γεύµα εξ’ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερος
χρόνος στην κεντρική πλατεία του Αργοστολιού. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΣΑΜΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ
Η σηµερινή µας µέρα θα µας γνωρίσει σχεδόν ολόκληρο το νησί. Κάνοντας µια
πανέµορφη διαδροµή µέσα από τον ΄Αινο το βουνό µε την πλούσια µαύρη Πεύκη
φτάνουµε στο µοναστήρι του Αγίου Γερασίµου, προστάτη του νησιού, το λείψανο
του οποίου φυλάσσεται στο µοναστήρι σε ασηµένια λάρνακα. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούµε το σπήλαιο Δρογγαράτης, ένα ζωντανό σπήλαιο, καθώς συνεχίζεται η
δηµιουργία του. Η αίθουσα στολισµένη µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες έχει
θαυµάσια ακουστική και είναι διαµορφωµένη µε ειδική εξέδρα για συναυλίες. Τα
αξιοθέατα όµως του νησιού συνεχίζονται. Επόµενος σταθµός µας το βαραθρώδες
λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης, από τα πιο εντυπωσιακά της Ελλάδας. Συνεχίζοντας
την ηµέρα µας φθάνουμε στην βοτσαλωτή παραλία της Αγίας Παρασκευής, για
μπάνιο και γεύμα εξ΄ ιδίων.Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μια βόλτα
με το λεωφορείο για να γνωρίσουμε τα πολύ όμορφα χωριά της νότιο κεντρικής
πλευράς του νησιού. Μαζαράτα, και Κουρκουμελάτα. Διανυκτέρευση
4η µέρα: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ
Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή για την Ιθάκη. Από Σάµη και παίρνοντας µαζί µας το
πούλµαν θα γνωρίσουµε την πρωτεύουσα της Ιθάκης το πανέµορφο γραφικό Βαθύ.
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα απολαύσουμε την
υπέροχη θέα στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου του 12ου αι., που υπήρξε η
πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς μέχρι το 1757. Διανυκτέρευση.
5ημέρα: ΣΑΜΗ – ΑΣΤΑΚΟΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (450 χλμ.)
Πρωινό και αναχωρούμε για το λιμάνι της Σάμης όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο
με προορισμό τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Αποβίβαση και αναχώρηση για την
Αμφιλοχία, τη νύφη του Αμβρακικού. όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό.
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη γραφική πόλη των Ιωαννίνων όπου θα έχουμε
χρόνο για καφέ και βόλτα. Επιστροφή στην πόλη μας.
Σηµείωση: Στο 4ήµερο πρόγραµµα δεν πραγματοποιείται η 4η ηµέρα

ΠΑΡΓΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΑΞΟΙ
Τιμή συμμετοχής :

4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

25/6, 2/7, 9/7
IONIAN P Apartments

185€ κατ άτομο
με ημιδιατροφή
Επιβάρ. μονόκλινου + 55€

Hotel
MARGARONA 3*

209€ κατ άτομο
με ημιδιατροφή
Επιβάρ. μονόκλινου + 90€

5 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

25/6, 2/7, 9/7
IONIAN P Apartments

239€

κατ άτομο
με ημιδιατροφή

Επιβάρ. μονόκλινου + 75€

Hotel
MARGARONA 3*

275€ κατ άτομο
με ημιδιατροφή
Επιβάρ. μονόκλινου+120€
Περιλαμβάνει:
Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
που αναφέρεται στον
τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή.
Ασφάλεια επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4, 5 ημέρες

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (400χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω Εγνατίας
οδού και µε καθοδόν στάσεις άφιξη στην Άρτα, όπου θα δούμε το περίφημο
γιοφύρι της, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του
πρωτομάστορα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το νησάκι Κορωνησία, μέσα
στον Αμβρακικό. Το πλούσιο σε βλάστηση περιβάλλον, οι ιδιαίτερες ψαρόβαρκες
(πριάρια), οι κατάφυτες νησίδες, το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής και το ήπιο
κλίμα δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με το
νησάκι των 167 κατοίκων και φαγητό εξ ιδίων. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην περιοχή της Πρέβεζας. Το απόγευμα μετάβαση
στην Πρέβεζα για την πρώτη γνωριμία µε την πόλη, όπου θα δούμε το
Βενετσιάνικο φρούριο του Αγ. Ανδρέα και τον πεζόδρομο µε το ρολόι στη
Μητρόπολη της πόλης.
2η µέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ κρουαζ. ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λευκάδα. Άφιξη στο Νυδρί, απ’ όπου θα πάρουµε
το καραβάκι για την προαιρετική κρουαζιέρα µας στο Σκορπιό, το νησί του
Ωνάση, στη Σπηλιά του Παπανικολή και στη Μαδουρή το νησί του Βαλαωρίτη
(Πριγκιπονήσια) και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα
µας θα γίνει µεγαλύτερη και θα επισκεφθούµε και το γραφικό Φισκάρδο της
Κεφαλονιάς. Το απόγευµα ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της
Λευκάδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τα βουνά του Σουλίου. Σε υψόμετρο 1600μ., 2 μόλις
χλμ. από το χωριό Γλυκή, συναντάμε μια από τις πηγές του μυθικού Αχέροντα, ο
οποίος δημιουργεί στο πέρασμα του τοπία μοναδικού φυσικού κάλλους. Ο
μυθικός ποταμός συνεχίζοντας το αέναο ταξίδι του προς τη θάλασσα δημιουργεί
στο πέρασμα του τοπία μοναδικού φυσικού κάλους όπου μπορούμε προαιρετικά
να κάνουμε βαρκάδα καγιάκ ή να πιούμε σε ειδυλλιακό τοπίο τον καφέ μας.
Συνεχιζουμε για την Αμμουδιά (εκβολές του ποταμού) θα έχουμε την ευκαιρία για
την προαιρετική βαρκάδα περνώντας από τα νερά της Στυγός. Μπάνιο και γεύμα
εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, ξεκούραση. Το βράδυ θα κάνουµε
βόλτα στον πεζόδροµο της όµορφης παραλίας της Πρέβεζας. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΠΑΡΓΑ – κρουαζιέρα ΠΑΞΟΥΣ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα και την προαιρετική µας ημερήσια
εκδρομή για Παξούς και Αντίπαξους. Θα δούµε τις περίφηµες σπηλιές των
Αντίπαξων και θα σταματήσουμε για μπάνιο και φαγητό εξ ιδίων στο γραφικό
Γάϊο την πρωτεύουσα του νησιωτικού συμπλέγματος. Όσοι δεν συμμετέχουν θα
έχουν ελεύθερο χρόνο στην Πάργα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
5η ημέρα : ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(410χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική, νησιωτική Πάργα χτισμένη αμφιθεατρικά
μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Θα ανηφορίσουμε να θαυμάσουμε τη θέα από
το βενετσιάνικο κάστρο της και να περιπλανηθούμε στην πόλη με τα γραφικά
σοκάκια της. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Συνεχίζουμε με βόλτα στα γραφικά
Σύβοτα. Επόμενη στάση η πόλη των Ιωαννίνων, χρόνος ελεύθερος για βόλτα και
γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.
Σημείωση: Στο 4ήµερο πρόγραµµα δεν πραγματοποιείται η 2η ηµέρα

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τιμή συμμετοχής :

4ημέρες
Αναχωρήσεις στις

18/6, 25/6, 2/7,
9/7
Hotel DIANA 4* , πόλη

249€
με πρωινό

5ημέρες
Αναχωρήσεις στις

18/6, 25/6, 2/7,
9/7
Hotel DIANA 4* , πόλη

299€
με πρωινό
Περιλαμβάνει : -Τις
µεταφορές µε πούλµαν του
γραφείου µας. -Τα εισιτήρια
Κυλλήνη-Ζάκυνθος –
Κυλλήνη. -Τις διανυκτερεύσεις
σε επιλεγµένο ξενοδοχείο. –
Διατροφή . -Τις περιηγήσεις
που αναφέρονται στο
πρόγραµµα. - Συνοδό του
γραφείου µας. -Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνει :
Εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων,
εισιτήρια για το καραβάκι για
Γαλάζιες Σπηλιές και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα
ως προαιρετικό. Φόρος
διανυκτέρευσης.

4, 5 ημέρες

1η ηµέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (570 χλµ. )
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.00. Με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και περνώντας την καλωδιωτή γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου,
άφιξη στην Κυλλήνη και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στη Ζάκυνθο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η ηµέρα : ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΛΑΓΑΝΑΣ – ΜΠΟΧΑΛΗ
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη. Προσκύνηµα στον Ι. Ναό
του πολιούχου και προστάτη του νησιού, Αγίου Διονυσίου. Επίσκεψη στην
πλατεία της πόλης που δεσπόζει το άγαλµα του εθνικού ποιητή Διονύσιου
Σολωµού και ο ιστορικός ναός του Αγ. Νικολάου (ενετικό κτίσµα του
1561µ.Χ.). Θα δούµε το βυζαντινό µουσείο και το περίφηµο µαυσωλείο –
µουσείο των Σολωµού – Κάλβου. Αναχώρηση για Λαγανά (περιοχή
προστασίας της χελώνας caretta–caretta) µια από τις πιο τουριστικές
περιοχές του νησιού µε πανέµορφη παραλία και εκατοντάδες εµπορικά
µαγαζιά, εστιατόρια και καφετερίες. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για µπάνιο,
γεύµα εξ’ιδίων και θα επισκεφτούµε προαιρετικά µε βάρκες την περιοχή που
γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και
αναχώρηση για µια βραδινή βόλτα στο λόφο του Στράνη, όπου έγραψε ο Δ.
Σολωµός τον Εθνικό µας Ύµνο και τη Μπόχαλη το µπαλκόνι της Ζακύνθου.
Διανυκτέρευση.
3η ηµέρα : ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ-ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ-ΝΑΥΑΓΙΟ-ΒΟΛΙΜΕΣ-ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΣΠΗΛΙΕΣ-ΑΛΥΚΕΣ
Πρωινό. Σήµερα θα περιηγηθούµε στο κεντρικό και βόρειο τµήµα του νησιού.
Στο χωριό Μαχαιράδο, θα δούµε το ναό της Αγ. Μαύρας, οι καµπάνες του
οποίου ακούγονται σε όλο το νησί και στην Αναφωνήτρια, το µοναστήρι όπου
µόνασε ο Αγ. Διονύσιος. Θα θαυµάσουµε από ψηλά το ναυάγιο, σήµα
κατατεθέν του νησιού και θα φθάσουµε στον Αγ. Νικόλαο απ’ όπου
προαιρετικά µπορούµε να κάνουµε βαρκάδα στις πανέµορφες Γαλάζιες
Σπηλιές. Γεύμα εξ‘ ιδίων και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για
ξεκούραση. Το βράδυ, βόλτα στο Αργάσι, µια από τις πιο τουριστικές
περιοχές. Διανυκτέρευση.
4η ηµέρα : ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΧΕΛΜΗ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΙΜΝΗ
ΚΕΡΙΟΥ
Πρωινό και αναχώρηση για Αγία Μαρίνα. Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Χέλμη και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον Παρθενώνα της
Ζακύνθου, την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Επόμενη στάση στο μικρό
χωριό Λίμνη Κερίου που βρίσκεται στην πλαγιά του Ακρωτηρίου Μαραθιά. Η
Λίμνη Κερίου είναι ιδανική αφετηρία είτε για να επισκεφθείτε τις σπηλιές και
τις επιβλητικές παραλίες του Ακρωτηρίου Μαραθιά είτε για να πάτε
προαιρετικά στο κοντινό νησί με τις χελώνες που περιβάλλεται από μια
πανέμορφη θάλασσα και αποτελεί μέρος του θαλάσσιου πάρκου. Χρόνος για
μπάνιο και γεύμα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση.
Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία Σολομού. Διανυκτέρευση.
5η ηµέρα : ΖΑΚΥΝΘΟ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (570 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη. Άφιξη και
αναχώρηση για την πόλη μας, δια µέσου Πάτρας, Ρίου – Αντιρρίου. Άφιξη
στην Θεσσαλονίκη το βράδυ.
Σημείωση: Στην 4ήµερη εκδροµή παραλείπεται η 4η ηµέρα

ΟΧΡΙΔΑ
Αναχώρηση στις

17/6, 24/6, 1/7,
8/7
Τιμή συμμετοχής :
Hotel
AQUALINA 4*

129€
Με πλήρη διατροφή
κατ άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση μονόκλινου +30€

Hotel
NOVA RIVIERA 4*
Κεντρικό

139€
Με πλήρη διατροφή
κατ άτομο σε δίκλινο

3 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΙΤΟΛΑ – ΟΧΡΙΔΑ (235 χλμ.)
Αναχώρηση στις 07.30 από τα γραφεία μας και μέσω Αμύνταιου, Φλώρινας
με στάσεις για καφέ, άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. Πρώτος σταθμός μας το
γνωστό μοναστηράκι. (ΜΠΙΤΟΛΑ). Γνωριμία με την πόλη και προαιρετικό
γεύμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στην
πόλη της Οχρίδας παίρνοντας μια πρώτη γεύση από την όμορφη πόλη.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΟΧΡΙΔΑ - ΟΣΙΟ ΝΑΟΥΜ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (80 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Λαγκαδίν,
Πεστάνι και Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη της λίμνης και
θα καταλήξουμε στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Θα επισκεφθούμε την
εκκλησία του και τον τάφο του, όπως επίσης και την εκκλησία της Άγιας
Παρασκευής(εκκλησία των βράχων με αγίασμα). Χρόνος ελεύθερος για να
ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα φτιαγμένα από λέπια ψαριών.
Επιστρέφουμε στην Οχρίδα όπου θα δούμε το άγαλμα των αδελφών
Κύριλλου και Μεθοδίου, και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία σήμερα
λειτουργεί σαν μουσείο. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το αρχαίο
θέατρο και τα κάστρα της πόλης για να απολαύσουν την πανοραμική θέα.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα
μια βόλτα στην όμορφη Στρούγκα-τουριστικό θέρετρο-στη δυτική όχθη της
λίμνης, θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο με μουσική. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΟΧΡΙΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (235 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα μια υπέροχη κρουαζιέρα (προαιρετική)
στη λίμνη θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μας. Μετά το γεύμα μας στο
ξενοδοχείο παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Με τις διάφορες
απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

Επιβάρυνση μονόκλινου +35€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πλήρη διατροφή
(πρωινό- γεύμα –
δείπνο).Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.

Σημείωση : H εκδρομή περιλαμβάνει γλέντι με ζωντανή μουσική στο
ξενοδοχείο.

