ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑ 18

( Κωδικός 195)

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

295 €

Παιδικό σε
τρίκλινο, 4
έως 12 ετών
245 €

------------

Potamaki 3*

5/4/18

4

245 €

185 €

------------

Potamaki 3*

6/4/18

ΠΑΣΧΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

5

230 €

1ο ΠΑΙΔ 45 €
2ο ΠΑΙΔ 145 €

75 €

5/4/18

4

ΠΑΣΧΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

4

195 €

1ο ΠΑΙΔ 40 €
2ο ΠΑΙΔ 115 €

55 €

5

ΠΑΣΧΑ…ΜΕ ΚΑΝΤΑΔΕΣ ΣΤΗ
ΖΑΚΥΝΘΟ

4

210 €

185 €

60 €

6

ΠΑΣΧΑ…ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ! ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

4

235 €

195 €

60 €

Athos Palace
4
Athos Palace
4
Plaza Palace
3* plus
Filoxenia 3*

7

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ - ΤΗΝΟΣ

4

235 €

185 €

-------------

8

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ
ΣΚΥΡΟ

4

235 €

1ο ΠΑΙΔ 50 €
2ο ΠΑΙΔ 185 €

-------------

9

ΠΑΣΧΑ…ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ

4

210 €

1ο ΠΑΙΔ 45 €
2ο ΠΑΙΔ 145 €

75 €

10

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ & ΤΗΝ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

4

210 €
ANATOLIA

185 €

75 €

10A

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ & ΤΗΝ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

4

190 €
KYRIDIS

160 €

60 €

Kyridis 3*

6/4/18

11

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ..ΤΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ

4

185 €

155 €

60 €

6/4/18

12

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ & ΤΗ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

4

215 €

185 €

6/4/18

13

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4

215 €

185 €

75 €

Chania
Palace 4*
Limira Mare
3*
. Europa 4*

14

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ…ΠΑΣΧΑ!ΣΤΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

4

195 €

175 €

60 €

. Palladio 3*

6/4/18

15

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ…ΤΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

4

185 €

165 €

45 €

6/4/18

16

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ & ΤΗ ΘΑΣΟ

4

198 €

175 €

60 €

Kosta
Famissi 3*
Esperia 3*

17

ΠΑΣΧΑ…ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

4

195 €

165 €

60 €

6/4/18

18

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ
ΒΟΡΡΑ! ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ

4

185 €

165 €

60 €

Arta Palace
4*
Philoxenia 3*

4

185 €

6/4/18

20

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΤΗΝ
ΙΘΑΚΗ!

5

315 €

190 €

70 €

Artina 2*
Ionian Plaza 3*
/Mouikis 3*

20A

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

4

260 €

160 €

55 €

21

ΠΑΣΧΑ…ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ
ΣΤΡΥΜΟΝΑ

4

205 €

175 €

75 €

22

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ…ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΑΓΧΙΑΛΟ

4

185 €

155 €

60 €

23

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ…ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ

4

198 €

175 €

62 €

4

215 €

185 €

75 €

Προορισμοί

Ημέρες

Σε Δίκλινο
δωμάτιο

ΠΑΣΧΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ…ΣΤΗΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ

5

2

ΠΑΣΧΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ…ΣΤΗΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ

3

Α/Α
Εκδρο
μής
1

19

24

155 €

60 €

60 €

Aeolos Bay
3*
Skiros
Palace 4*
Poseidon
Palace 4
Anatolia 3*

Ionian Plaza 3*
/Mouikis 3*
Philippos
Xenia 4*
Tokalis
Boutique 3*
Elvetia 2*
Pharae
Palace 4*

6/4/18
6/4/18
6/4/18
6/4/18
6/4/18
6/4/18
6/4/18

6/4/18

6/4/18

6/4/18

6/4/18

6/4/18

6/4/18
6/4/18
6/4/18
6/4/18

( Κωδικός 237)
A/A

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

25

ΗΜ.

ΤΙΜΗ
ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ

ΜΟΝ.

5

270 Η/Β

5

215 Η/Β

4

190 Η/Β

4

220 Η/Β

4

180 Η/Β

4

210 Η/Β

4

235 Η/Β

4

180 Η/Β

4

170 Η/Β

4

195 Η/Β

4

195 Η/Β

4

190 Η/Β

4

195 Η/Β

4

190 Η/Β

3

145 Η/Β

3

145 Η/Β

350
Η/Β
295
Η/Β
250
Η/Β
280
Η/Β
240
Η/Β
270
Η/Β
295
Η/Β
240
Η/Β
230
Η/Β
255
Η/Β
255
Η/Β
250
Η/Β
255
Η/Β
250
Η/Β
185
Η/Β
185
Η/Β

3

140 Η/Β

3

125 Η/Β

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΡΓΑ (POTAMAKI BEACH 3***)

26
ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ-ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ATHOS PALACE 4****)

27

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΘΡΑΚΗ (ΑΝΑΤΟLIA BOUTIQKE
3***plus)

28
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΡΓΑ (POTAMAKI BEACH 3***)

29

ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ – ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ATHOS PALACE
4****)

30
ΣΚΥΡΟΣ (SKYROS PALACE 4****)

31
ΚΥΘΗΡΑ (KYTHEA RESORT 4****)

32
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ (PALLADION 3***)

33
34
35
36

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ-ΝΥΜΦΑΙΟ (CHALET SOURINO
4****)
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ–ΣΕΡΡΕΣ–ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ELPIDA
RESORT 4****)
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ-ΑΡΤΑ-ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
4****)
ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΤΡΙΖΟΝΙΑ
(ΝΑΥPAKTOS 3***)

37
ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ZANTE MARIS 4****)

38
ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΙΟΝΙΑΝ SEA VILLAS 4****)

39
40
41

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Ε∆ΕΣΣΑ-ΝΑΟΥΣΑ
(DRIADES 3***)
ΟΛΥΜΠΟΣ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ - Π.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ –
ΡΑΨΑΝΗ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (OLYMPUS THEA 4****)
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΣΟΥ - Λ. ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
(ANESIS 3***)

42
ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ – ΑΙ∆ΗΨΟ - ΕΥΒΟΙΑ (LITO 3***)

43

Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΜΕΤΕΩΡΑ
(FAMISSI 3***)

3

145 Η/Β

44

ΟΛΥΜΠΙΑ-ΧΩΡΙΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ (OLYMPIC
VILLAGE 4****)

3

135 Η/Β

45

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΓΥΘΕΙΟ – ΜΑΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΤA
(PANTHEON 3***)

3

145 Η/Β

46

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΧΑΝΙΑΚΙΣΣΟΣ(NEFELI 3***)

3

138 Η/Β

180
Η/Β
165
Η/Β
185
Η/Β
175
Η/Β
185
Η/Β
178
Η/Β

ΗΜΕΡ
.
6-10/4
6-10/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
6-9/4
7-9/4
7-9/4
7-9/4
7-9/4
7-9/4
7-9/4
7-9/4
7-9/4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.
2.
3.

Στις εκδρομές με αα 1-24 ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ 10/3/18 ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 15€ ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ.
Στις πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής του Ν. 4389/2016, που περιγράφεται στον πιο
κάτω πίνακα ανά δωμάτιο, ο οποίος προεισπράττεται από το γραφείο μας με την εξόφληση της εκδρομής,
προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την άφιξη στα ξενοδοχεία και την κατανομή των δωματίων.
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*, 4€//ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 3€//ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*, 1,50€//ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 1* - 2*, 0,50€.

Αναλυτική περιγραφή εκδρομών
Εκδρομή με αα 1: ΠΑΣΧΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ...ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 5/4.

1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ: Αναχώρηση στις 6.45 π.μ., στάση στην περιοχή του ΑΙΓΙΟΥ
και συνεχίζουμε μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ για να
καταλήξουμε στην όμορφη κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ, στάση, γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά
φθάνουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, επιβίβαση στο F/B και απόπλους για το όμορφο νησί
των Φαιάκων. 'Αφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Πρωινό και αρχίζουμε τη γνωριμία μας με τα αξιοθέατα
του νησιού. Πρώτος σταθμός το ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μία από τις πιο γνωστές επαύλεις στην Ευρώπη και
ακολουθεί το ΚΑΝΟΝΙ, η ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ και το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ και ολοκληρώνουμε την
περιήγηση μας με το ανάκτορο ΜΟΝ ΡΕΠΟ. Το μεσημέρι καταλήγουμε στην πόλη με τους
ήχους από τις μπάντες των πρώτων Επιταφίων να καταφθάνουν. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος,
γεύμα προαιρετικό και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση μέχρι την ώρα του
δείπνου. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό, παρακολούθηση της περιφοράς του
σκηνώματος του ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και του πρωτότυπου εθίμου του σπασίματος κανατών.
Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ
μετάβαση στη μεγάλη πλατεία όπου γίνεται φαντασμαγορικά η Ανάσταση. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι νωρίς το μεσημέρι
που ξεκινά το πασχαλινό γλέντι με τον παραδοσιακό οβελία, μουσική, χορό και πλούσιο
Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα βόλτα στην Παλαιοκαστρίτσα για να απολαύσουμε τον καφέ
μας με θέα το υπέροχο τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός κολπίσκος.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και μετάβαση στο λιμάνι για το ταξίδι της
επιστροφής με το F/B για Ηγουμενίτσα, όπου μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεσες στάσεις στην
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ και την περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ, θα καταλήξουμε το βράδυ στην Αθήνα.










ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Μετακινήσεις - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
4 διανυκτερεύσεις στo ξενοδοχείo «POTAMAKI 3*» στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, με πρωινό μπουφέ.
Δείπνο τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ.
Δείπνο με νηστίσιμα τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Πλούσιο παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα (περιλαμβάνει και κρασί, μπύρα, αναψυκτικό) με
μουσικό πρόγραμμα, την ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ.
Εισιτήρια F/B ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.
Αρχηγός - συνοδός. & Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,

terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 2: ΠΑΣΧΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ...ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 6.30 π.μ., στάση στην περιοχή του
ΚΙΑΤΟΥ και συνεχίζουμε μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, για την επόμενη
στάση μας στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Η διαδρομή μας από την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ μας οδηγεί στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο F/B και απόπλους για το όμορφο νησί των Φαιάκων.
'Αφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και μετάβαση στην πόλη για
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,
επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό, παρακολούθηση της περιφοράς του
σκηνώματος του ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και του πρωτότυπου εθίμου του σπασίματος κανατών.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μία από τις πιο γνωστές επαύλεις στην Ευρώπη, στο
ΚΑΝΟΝΙ τη ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ και το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Το βράδυ μετάβαση στη μεγάλη πλατεία όπου γίνεται φαντασμαγορικά η Ανάσταση. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να αρχίσει το
Πασχαλινό γλέντι, με τον παραδοσιακό οβελία, μουσική, χορό και πλούσιο Πασχαλινό γεύμα. Το
απόγευμα βόλτα στην Παλαιοκαστρίτσα για να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα το υπέροχο
τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός κολπίσκος.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και μετάβαση στο λιμάνι για το ταξίδι της
επιστροφής με το F/B για Ηγουμενίτσα. Η διαδρομή μας με στάση στη γραφική κωμόπολη της
ΠΑΡΓΑΣ και μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ με δύο ακόμη στάσεις στην περιοχή της ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και του
ΚΙΑΤΟΥ, μας οδηγεί το βράδυ στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Μετακινήσεις - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο POTAMAKI 3* στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, με πρωινό μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα και μη, τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Πασχαλινό γεύμα με μουσικό πρόγραμμα, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, την
ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ.
Εισιτήρια F/B ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 3: ΠΑΣΧΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ...ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 5/4.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ., στάσεις στην περιοχή της
ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και συνεχίζουμε για επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, που βρίσκεται στη Σουρωτή, 28 περίπου χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Η Ιερά
Μονή είναι αφιερωμένη στον 'Αγιο Ιωάννη το Θεολόγο και στον 'Αγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη.
Στη Μονή υπάρχουν τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη που βρίσκονται στο
καθολικό της, όπως και ο τάφος του Γέροντα Παϊσίου. Ο Γέροντας Παϊσιος κοιμήθηκε στις 12
Ιουλίου 1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από το ναό του Αγίου Αρσενίου. Νωρίς το βράδυ θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, όπου θα έχουμε δείπνο και
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Πρωινό και η επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ και
τα μαγευτικά τοπία του «δεύτερου ποδιού» της Χαλκιδικής στη ΣΙΘΩΝΙΑ, (ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ΣΑΡΤΗ - ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ) θα γεμίσουν ευχάριστα την ημέρα μας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου, στο γραφικό εκκλησάκι του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, MEΓΑΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ουρανούπολη.
Προαιρετικά ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ με τουριστικό πλοιάριο στη χερσόνησο του ΑΘΩ, με τις
ιστορικές Μονές του Αγίου Όρους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση. Το βράδυ
παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας στο εκκλησάκι των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, όπου
γίνεται φαντασμαγορικά η Ανάσταση και ακολουθεί το παραδοσιακό εορταστικό Αναστάσιμο
δείπνο με ζωντανή μουσική στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να αρχίσει το
πασχαλινό γλέντι με τους ουζομεζέδες στο χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου, όπου γίνεται το
παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία και το πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό γεύμα που ακολουθεί,
με ζωντανή δημοτική μουσική και παραδοσιακά συγκροτήματα. Το απόγευμα μια όμορφη
εκδρομή - περιήγηση στα μοναδικά τοπία της Κασσάνδρας, (ΣΙΒΗΡΗ - ΛΟΥΤΡΑ - ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ)
θα κλείσουν ευχάριστα, την Πασχαλινή μας ημέρα.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα με τη διαδρομή μας να
περνά για επίσκεψη από το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στους πρόποδες του Ολύμπου όπου θα έχουμε
και γεύμα προαιρετικά. Στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, η τελευταία μας στάση πριν φθάσουμε το
βράδυ στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Μετακινήσεις, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «ATHOS PALACE» 4* στην KAΛΛΙΘΕΑ της
Χαλκιδικής.
4 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ.
Δείπνο με νηστίσιμα σε μπουφέ τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Πλούσιο πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική, την ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 4:

ΠΑΣΧΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ...ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.

1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 7.15 π.μ., στάση στην περιοχή της
Λαμίας και της Λάρισας και προσπερνάμε τη Θεσσαλονίκη για να φθάσουμε το απόγευμα στην
περιοχή της ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στην όμορφη ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, προαιρετική
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στο γραφικό εκκλησάκι του ξενοδοχειακού
συγκροτήματος, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ουρανούπολη.
Προαιρετικά ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ με πλοιάριο στη χερσόνησο του ΑΘΩ με τις ιστορικές Μονές
του Αγίου Όρους. Το απόγευμα η επιστροφή μας για το ξενοδοχείο, από τα μαγευτικά τοπία τη
Σιθωνίας, με στάση στο ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης
ακολουθίας στο εκκλησάκι των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, όπου γίνεται φαντασμαγορικά η Ανάσταση
και ακολουθεί το παραδοσιακό εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου
με ζωντανή μουσική, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να αρχίσει το
πασχαλινό γλέντι με τους ουζομεζέδες στο χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου, όπου γίνεται και
το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία και το πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό γεύμα που
ακολουθεί, με ζωντανή δημοτική μουσική και παραδοσιακά συγκροτήματα. Το απόγευμα μια
όμορφη εκδρομή - περιήγηση στα μοναδικά τοπία της Κασσάνδρας, (ΣΙΒΗΡΗ - ΛΟΥΤΡΑ
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ) θα κλείσουν ευχάριστα, την Πασχαλινή μας ημέρα.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα με τη διαδρομή μας να
περνά για επίσκεψη από το ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ και το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στους
πρόποδες του Ολύμπου όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, η
τελευταία μας στάση πριν φθάσουμε το βράδυ στην Αθήνα.
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «ATHOS PALACE » 4* στην KAΛΛΙΘΕΑ, της
Χαλκιδικής.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα σε μπουφέ τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο.
Πλούσιο πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική, την Κυριακή του Πάσχα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 5: ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΚΑΝΤΑΔΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 6.15 π.μ., περιοχή ΚΙΑΤΟΥ στάση,
Πάτρα, Κυλλήνη - επιβίβαση στο F/B. 'Αφιξη στη Ζάκυνθο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο
με νηστίσιμα και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου σε εκκλησάκι της περιοχής,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ, για
να δούμε την καμένη τώρα πλέον εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ. Αναχώρηση για τα χωριά ΑΓΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ, ΑΓΙΟ ΛΕΩΝ, ΕΞΩΧΩΡΑ, ΜΑΡΙΕΣ, ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ, επίσκεψη της Μονής, όπου είχε
μονάσει ο 'Αγιος Διονύσιος. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ των Γκρεμνών, όπου
θα δούμε το ωραιότερο τοπίο του νησιού, "ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ" με τη θαυμάσια παραλία του.
Αναχώρηση για τις ΒΟΛΙΜΕΣ και την παραλία του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, όπου θα παραμείνουμε για
γεύμα προαιρετικά, επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση
της Ακολουθίας της Ανάστασης, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει το πατροπαράδοτο
Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και νωρίς το μεσημέρι ξεκινά το Πασχαλινό
γλέντι με ουζομεζέδες, καντάδες και ζωντανή μουσική, με το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία
(καιρού επιτρέποντος) και το πλούσιο Πασχαλινό εορταστικό γεύμα που θα ακολουθήσει στο
εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα μετάβαση στην πόλη, για να παρακολουθήσουμε τη
Λιτανεία της Παναγίας και το Ζακυνθινό πανηγύρι. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο πανέμορφο
προάστιο ΜΠΟΧΑΛΗ, με την πανοραμική θέα ολόκληρης της Ζακύνθου, επίσκεψη της εκκλησίας
της ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ και του ερειπωμένου βενετσιάνικου κάστρου. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση σε ταβέρνα με Ζακυνθινές καντάδες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στην πόλη για περιπάτους
και επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ και ΚΑΛΒΟΥ όπου βρίσκονται και τα Μαυσωλεία τους.
Γεύμα προαιρετικά και επιβίβαση στο F/B για Κυλλήνη. Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση
στάση.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PLAZA PALACE 3* plus στο ΤΣΙΛΙΒI.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με ζωντανή μουσική την Κυριακή του Πάσχα.
Εισιτήρια F/B ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟ - ΚΥΛΛΗΝΗ.
Αρχηγός - Συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 6: ΠΑΣΧΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από ΑΘΗΝΑ, με προορισμό τη
ΝΕΑΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας από τη νέα εθνική οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, με ενδιάμεση
στάση στο ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, μας οδηγεί το μεσημέρι στο λιμάνι της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, επιβίβαση στο F/B
και απόπλους για ΚΥΘΗΡΑ, άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, παρακολούθηση της
περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με την επίσκεψη
στο ΛΙΒΑΔΙ με τη μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα των Βαλκανίων, με (13) τόξα και συνεχίζουμε με
τη ΧΩΡΑ με το βενετσιάνικο χρώμα τα γραφικά δρομάκια και το ΚΑΣΤΡΟ. Το μεσημέρι
καταλήγουμε στο ΚΑΨΑΛΙ το γραφικό λιμάνι με τους δυο πανέμορφους κολπίσκους, παραμονή,
γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ τη ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ, ενώ το
απόγευμα θα γνωρίσουμε το ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα καταπράσινο χωριό με τα τρεχούμενα νερά
και το μικρό καταρράκτη που θα μας κρατήσει για λίγο κοντά του για να απολαύσουμε τον
απογευματινό καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, παρακολούθηση
της Ακολουθίας της Ανάστασης, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην παραλία
του χωριού όπου ομαδικά γίνεται το ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία. Ακολουθεί πλούσιο
Πασχαλινό γεύμα σε παραδοσιακό ταβερνάκι. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο
χωριό του νησιού, τον ΠΟΤΑΜΟ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι, επιβίβαση στο
F/Β και απόπλους για ΝΕΑΠΟΛΗ, γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες
στάσεις, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο FILOXENIA, στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο.
Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
Εισιτήρια F/B από και προς τα ΚΥΘΗΡΑ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 7: ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΤΗΝΟΣ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 6.00 π.μ. για το λιμάνι της Ραφήνας,
επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΤΗΝΟ. Μετά από τετράωρο θαλάσσιο ταξίδι φθάνουμε
στο νησί της Μεγαλόχαρης. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και πρώτη γνωριμία με τη ΧΩΡΑ,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ νηστίσιμο δείπνο σε μπουφέ και αμέσως
μετά παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ, επιστροφή
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Πρώτος
σταθμός το χωριό ΒΩΛΑΚΑΣ, ένα μεσαιωνικό καθολικό χωριό, χτισμένο σε υψόμετρο 280
μέτρων, σε ένα μικρό οροπέδιο στη μέση του νησιού, με αρκετά από τα σπίτια του χτισμένα
επάνω σε σφαιρικούς βράχους και συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό οικισμό του Πύργου, με το
νέο Μουσείο μαρμαροτεχνίας, το σπίτι - Μουσείο του σπουδαίου γλύπτη Γιανούλη Χαλεπά και
το Μουσείο Τήνιων καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος,
παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας το βράδυ, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να αρχίσει το
πασχαλινό γλέντι με εδέσματα, πλούσιο Πασχαλινό παραδοσιακό εορταστικό γεύμα, νησιώτικη
μουσική και όχι μόνο. Το απόγευμα, επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, το μοναστήρι
όπου μόνασε η Αγία Πελαγία. Προσκύνημα και επίσκεψη στο κελί της Αγίας, χάρις στο όραμα
της οποίας έγινε η εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και μετάβαση στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ, για
το τελευταίο προσκύνημα και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και αγορά αναμνηστικών, μέχρι
την επιβίβαση μας νωρίς το μεσημέρι στο πλοίο της επιστροφής, για το λιμάνι της Ραφήνας.
'Αφιξη και μεταφορά στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:











Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
Εισιτήρια συμβατικών πλοίων οικονομικής θέσης ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ.
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο AEOLOS BAY 3*.
3 πρωινά.
Νηστίσιμο δείπνο σε μπουφέ τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και πλούσιο ΜΕΝΟΥ το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Παραδοσιακό εορταστικό Πασχαλινό γεύμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 8: ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 6.45 π.μ. για Κύμη με ενδιάμεση στάση
στην πόλη της ΧΑΛΚΙΔΑΣ, επιβίβαση στο Ferry Boat και απόπλους για Λινάρια, το γραφικό
λιμάνι της Σκύρου, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Skiros Palace πάνω σε υπέροχη
παραλία. Χρόνος ελεύθερος, ξεκούραση, δείπνο με νηστίσιμα και μη, παρακολούθηση της
περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο μέρος του νησιού, με
τα πυκνά πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, παραδοσιακά άσπρα
σπιτάκια, μικρά εκκλησάκια και πανέμορφες παραλίες με γαλήνια ατμόσφαιρα και πεντακάθαρα
νερά. Εκεί θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό χτισμένο μέσα στο πράσινο με
πολλούς γραφικούς κολπίσκους. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και
το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς, τον οικισμό Μαγαζιά που βρίσκεται κάτω από τη
Χώρα, με την αμμουδερή παραλία. Επιστροφή, στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, παρακολούθηση
της ακολουθίας της Ανάστασης, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να αρχίσει το
πασχαλινό γλέντι με μουσική και πλούσιο παραδοσιακό εορταστικό Πασχαλινό γεύμα. Το
απόγευμα θα επισκεφθούμε την παλιά χώρα της Σκύρου, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές
λόφου, στη σκιά ενός Μεσαιωνικού κάστρου, με τα παραδοσιακά καλντερίμια και την
αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο τμήμα του νησιού.
Θα επισκεφθούμε την όμορφη παραλία της Καλαμίτσας, και λίγο αργότερα το παραθαλάσσιο
χωριό Πεύκο, κλείνοντας έτσι την επίσκεψη μας στο νησί. Μετάβαση στη συνέχεια στο λιμάνι
στα Λινάρια και επιβίβαση στο Ferry Boat για Κύμη. 'Αφιξη και συνεχίζουμε για AMAΡΥΝΘΟ,
στάση και συνεχίζουμε για Αθήνα, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SKIROS PALACE 4*.
3 πρωινά.
Δείπνο με νηστίσιμα και μη, τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με μουσική και δωρεάν κρασί, αναψυκτικά, μπύρα, την
Κυριακή του Πάσχα.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟ και αντίστροφα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 9: ΠΑΣΧΑ...ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΣΤΟ "POSEIDON PALACE"
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ - ΒΟΛΟΣ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.15 π.μ. με προορισμό τη Λεπτοκαρυά
Πιερίας. Στη διαδρομή μας θα γίνουν στάσεις στην περιοχή της Λαμίας και το γραφικό οικισμό
του ΠAΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ αντίστοιχα, για προαιρετικό γεύμα. Το απόγευμα θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο «POSEIDON PALACE». Ξεκούραση, δείπνο με νηστίσιμα και το
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στη Λεπτοκαρυά, επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει. Πρώτος σταθμός
η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου.
Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την ιστορική εικόνα της
Παναγίας. Επόμενος σταθμός ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο της Βεργίνας. Ακολουθεί
προαιρετικό γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής και μικρή επίσκεψη στην πόλη της Βέροιας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, παρακολούθηση της Ακολουθίας της Ανάστασης το
βράδυ, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος για παρακολούθηση
του παραδοσιακού ψησίματος του οβελία με μεζέδες τσίπουρο ή κρασί. Ακολουθεί πλούσιο
Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα μικρή
βόλτα στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ και το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ, για τον απογευματινό καφέ,
αλλά και να απολαύσουμε πανοραμικά την όμορφη περιοχή του Θερμαϊκού. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη του Βόλου με τα
περίφημα τσιπουράδικα, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το μεσημέρι η διαδρομή
μας συνεχίζεται για Αθήνα, με στάση σε καφέ της Εθνικής οδού στην περιοχή της Λαμίας, άφιξη
το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:







Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή πούλμαν.
3 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο «POSEIDON PALACE» 4* στη
Λεπτοκαρυά Πιερίας.
Δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή σε μπουφέ με νηστίσιμα.
Αναστάσιμο δείπνο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.
Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα, που ξεκινά με κρασί ή τσίπουρο, μεζέδες, ζωντανή μουσική
και το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία και ολοκληρώνεται στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου.
Αρχηγός – συνοδός. & Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,

terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 10 & 10A: ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ & ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ,
4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΞΑΝΘΗ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΛΙΜΝΗ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΚΑΒΑΛΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση για
καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, φθάνουμε στην περιοχή της
ΛΑΡΙΣΑΣ, στάση, προαιρετικό γεύμα. Αμέσως μετά από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ παρακάμπτουμε τη
Θεσσαλονίκη, με την τελευταία μας στάση στην περιοχή της ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ, θα τακτοποιηθούμε
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο και προαιρετική παρακολούθηση
της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και περιήγηση στον ακριτικό νομό της
Αλεξανδρούπολης. Θα προσπεράσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ και την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για
να φθάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου μετά τον απαραίτητο
έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ
ΙΣΧΥ) θα φθάσουμε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το
ΚΑΡΑΓΑΤΣ, με το σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλικής εταιρείας, που στάθμευε το ΟΡΙΑΝ
ΕΞΠΡΕΣ και να δούμε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ, το τέμενος που χτίστηκε με εντολή του Σουλτάνου
Σελίμ Β΄ από το διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το διάστημα 1569 - 1575. Ο Σινάν
θεωρεί ως το ωραιότερο έργο του. Σήμερα το μνημείο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα
μνημεία στην Ισλαμική αρχιτεκτονική. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης για περιπάτους
και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, με στάση στο
ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια πολιτιστική παράδοση. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης
ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και ακολουθώντας μια πολύ όμορφη διαδρομή
από τη ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, θα επισκεφθούμε την όμορφη πόλη της
ΞΑΝΘΗΣ. Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ για το εορταστικό Πασχαλινό γεύμα
με ζωντανή μουσική στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον
διαδρομή με μικρή επίσκεψη στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την
περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή
στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:






Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία « ΑNATOLIA & KYRIDIS » 3* στην πόλη
της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
Ημιδιατροφή (δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο,
Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα με ζωντανή μουσική).
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 11: ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΒΟΛΟΣ - ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΧΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 8.45 π.μ., περιοχή Θήβας και
Λαμίας, μικρές στάσεις. 'Αφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά σε ένα από τα
παραδοσιακά τσιπουράδικα της πόλης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, στα ΧΑΝΙΑ. Δείπνο με
νηστίσιμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή στα πηλιορείτικα χωριά
ξεκινάει. Θα επισκεφθούμε τη γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος,
για να ακολουθήσουν οι ΜΗΛΙΕΣ, πριν καταλήξουμε στο ΒΟΛΟ, όπου θα έχουμε χρόνο για
περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή το απόγευμα στα ΧΑΝΙΑ, ολοκληρώνοντας έτσι
την "περιπλάνηση μας" στο ΠΗΛΙΟ. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας
στην ΠΟΡΤΑΡΙΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Χριστός Ανέστη - Χρόνια Πολλά! Πρωινό και χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους στην Πασχαλινή ατμόσφαιρα του χωριού. Νωρίς το μεσημέρι μας
περιμένουν πασχαλινοί μεζέδες και ένα υπέροχο παραδοσιακό Πασχαλινό εορταστικό γεύμα στο
εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ, με τα
παραδοσιακά κτίρια αλλά και την όμορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, «το μπαλκόνι του Πηλίου», όπου θα
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και θα απολαύσουμε τον καφέ μας "αγναντεύοντας"
τον Παγασητικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΞΕΝΙΑΣ. Χτισμένη σε ένα μικρό οροπέδιο Β.Α. της Βρύναινας στην επαρχία Αλμυρού Μαγνησίας
και σε ύψος 370 μέτρων βρίσκεται η Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς. Η παλαιότερη ονομασία ήταν
«Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου» και αποτελούσε μετόχι της σημερινής Μονής 'Ανω Ξενιάς.
Ένα όμορφο νέο μοναστήρι με κήπους γεμάτο τριανταφυλλιές και περίτεχνα κτίσματα. Αμέσως
μετά θα φθάσουμε στην πόλη της ΛΑΜΙΑΣ για μια σύντομη γνωριμία, ενώ στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ
θα γευματίσουμε προαιρετικά. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για Αθήνα, όπου θα φθάσουμε
νωρίς το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CHANIA PALACE 4* στα ΧΑΝΙΑ του
ΠΗΛΙΟΥ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με μουσική την Κυριακή του Πάσχα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 12: ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ & ΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και
συνεχίζουμε για ΜΥΣΤΡΑ. Επίσκεψη της ερειπωμένης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν χτισμένη
στην πλαγιά του ΤΑΫΓΕΤΟΥ. Θα δούμε τη Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και το
κάστρο του ΒΙΛΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύμα σε ταβέρνα της
περιοχής προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΣΠΑΡΤΗΣ στάση - επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς,
καταλήγουμε το απόγευμα στη γραφική ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LIMIRA
MARE, δείπνο, παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα
παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο
ΚΑΣΤΡΟ. Γεύμα προαιρετικά και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση,
παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο όμορφο και κοντινό νησάκι της
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, μόλις 570 μέτρα από την Πελοποννησιακή ακτή. Επιστροφή το μεσημέρι,
Πασχαλινό γεύμα, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ. Στη διαδρομή
μας θα κάνουμε μία ευχάριστη παράκαμψη για να επισκεφθούμε το ΓΥΘΕΙΟ και την
πρωτεύουσα της Αρκαδίας, την ΤΡΙΠΟΛΗ. Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με στάση στην περιοχή του
Ισθμού, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE, στη ΝΕΑΠΟΛΗ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα.
Τα εισιτήρια του F/B για την Ελαφόνησο.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 13: ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
1Η ΗΜΕΡΑ, MΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 7.45 π.μ., περιοχή ΛΑΜΙΑΣ μικρή
στάση, ΔΟΜΟΚΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ, άφιξη στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, γεύμα προαιρετικά. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω ΓΡΕΒΕΝΩΝ για να καταλήξουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, τακτοποίηση, παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο ΝΥΜΦΑΙΟ στις
πλαγιές του όρους ΒΙΤΣΙ σε υψόμετρο 1.350 μέτρων. Επίσκεψη και συνεχίζουμε για την πόλη
της ΦΛΩΡΙΝΑΣ, μικρή στάση - επίσκεψη και η όμορφη διαδρομή μας από το ΠΙΣΟΔΕΡΙ, μας
οδηγεί στην περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ και το ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ
ΠΡΕΣΠΑΣ. Γεύμα προαιρετικά σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού και επίσκεψη στη ΜΙΚΡΗ
ΠΡΕΣΠΑ, για να περπατήσουμε στην πλωτή γέφυρα, μέχρι το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος. Παρακολούθηση
της Ακολουθίας της Ανάστασης, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας
που βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την Καστοριά, στη βόρεια πλευρά της
χερσονήσου ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. Ακολουθεί πλούσιο
πασχαλινό εορταστικό γεύμα. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη, των
ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ, την όμορφη ΚΑΣΤΟΡΙΑ, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, με μια ευχάριστη
παράκαμψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, στην περιοχή της ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, γεύμα προαιρετικά, ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση, για να φθάσουμε το βράδυ στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στo ξενοδοχείo ΕUROPA 4* της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Εκδρομή με αα 14: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΑΡΙΣΤΗ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΜΕΤΣΟΒΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ με προορισμό την
πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Μικρές ενδιάμεσες στάσεις θα γίνουν για καφέ και προαιρετικό γεύμα
στο MOTEL REST και την Αμφιλοχία αντίστοιχα. Λίγο πριν την είσοδο της πόλης των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, θα επισκεφθούμε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα κέρινα ομοιώματα. Αμέσως μετά θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, στο κέντρο της πόλης, ξεκούραση.
Παρακολούθηση της περιφοράς του επιταφίου προαιρετικά, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή από το
ιστορικό ΚΑΛΠΑΚΙ, μας οδηγεί στη γραφική Αρίστη, ένα όμορφο κεφαλοχώρι που απέχει 48
χλμ. από τα Ιωάννινα. Βρίσκεται στο δρόμο για το ΠΑΠΙΓΚΟ, λίγο πριν από το εντυπωσιακό
μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιώτισσας, που είναι χτισμένο στην άκρη του βράχου μιας
σπηλιάς ακριβώς πάνω από το ποτάμι και τη γέφυρα στον ποταμό Βοϊδομάτη. Στην κεντρική
πλατεία του χωριού μπορούμε να απολαύσουμε το καφεδάκι μας σε ένα από τα παραδοσιακά
καφενεία και να θαυμάσουμε την επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το
πανύψηλο καμπαναριό της. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την κωμόπολη της ΚΟΝΙΤΣΑΣ.
Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου με μικρά πλοιάρια (έξοδα ατομικά)
θα φθάσουμε στο γραφικό νησάκι, που φιλοξενεί και το "ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ" του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Το
βράδυ παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης, Αναστάσιμο δείπνο με ζωντανή
μουσική σε μία από τις παλαιότερες και καλύτερες ταβέρνες των Ιωαννίνων (ΣΤΟΑ του
ΛΟΥΛΗ). Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πασχαλινή ημέρα για αυτό και εμείς θα επισκεφθούμε τα
Ζαγοροχώρια που προσφέρουν ανάλογη ατμόσφαιρα. Η διαδρομή μας από τις ΚΑΡΥΕΣ,
ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ του ΚΟΚΟΡΗ και μας οδηγεί στο κεφαλοχώρι της περιοχής,
το ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, σχετική παραμονή και συνεχίζουμε για το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ, θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να
θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ του ΒΙΚΟΥ, ενώ σε παραδοσιακή
ταβέρνα του χωριού θα έχουμε ένα ξεχωριστό Πασχαλινό γεύμα, με ντόπια αρνιά σούβλας και
κοκορέτσι. Επιστροφή το απόγευμα στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην
πόλη. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς
τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το οροπέδιο των Ιωαννίνων καθώς η καταπράσινη διαδρομή μας
οδηγεί στο γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση για Αθήνα μέσω ΙΟΝΙΑΣ
και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.








ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο κέντρο των Ιωαννίνων.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Αναστάσιμο δείπνο με ζωντανή μουσική σε ταβέρνα της πόλης.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ.
Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
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Εκδρομή με αα 15:

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ!
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΠΥΛΗ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ., μικρή στάση στην περιοχή
της Λαμίας και συνεχίζουμε για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, με ενδιάμεσο σταθμό την πόλη των Τρικάλων,
όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση,
δείπνο και προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χωριά των ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ. Γεύμα προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Το βράδυ παρακολούθηση της Ακολουθίας της Ανάστασης,
Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τους Ιερούς βράχους
των Μετεώρων και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο
γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ, με τη μοναδική Πασχαλινή ατμόσφαιρα, την οποία θα γευθούμε στο
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα που θα ακολουθήσει σε παραδοσιακή ταβέρνα. Επιστροφή στην
Καλαμπάκα το απόγευμα, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Ημέρα επιστροφής με αρκετά αξιοθέατα. Πρωινή
αναχώρηση για τα μαγευτικά τοπία της λίμνης Πλαστήρα. Ξεκινώντας από τη βόρεια πλευρά,
θα γνωρίσουμε το ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ, το ΚΡΥΟΝΕΡΙ, τα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, το ΝΕΟΧΩΡΙ, το
ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ. Μέσα από πυκνή βλάστηση και καταπράσινα λιβάδια θα φθάσουμε στο νότιο
άκρο της λίμνης, για να περάσουμε το φράγμα και να βρεθούμε στο ανατολικό κομμάτι, στην
ΠΛΑΖ ΛΑΜΠΕΡΟΥ όπου και θα γευματίσουμε προαιρετικά. Αμέσως μετά ξεκινάμε για ΑΘΗΝΑ με
ενδιάμεση στάση στην περιοχή της Λαμίας. 'Αφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο KOSTA FAMISSI 3* στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

Terzis travel
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Εκδρομή με αα 16: ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΣΟ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση για
καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, για το γραφικό οικισμό του
ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, με τη μοναδική θέα στη θάλασσα του Θερμαϊκού και την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για να
τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, προαιρετική
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο F/B
και απόπλους για ΘΑΣΟ. Περιήγηση - γνωριμία με το νησί με τη διαδρομή μας κατά μήκος της
δυτικής ακτής, για να συναντήσουμε τις Σκάλες Μαριών, Καλλιράχης και Πρίνου και να
καταλήξουμε στην πρωτεύουσα Θάσο ή Λιμένα. Χρόνος για την επίσκεψη μας στον
αρχαιολογικό χώρο με το θέατρο του 3oυ αιώνα π.Χ. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και
επιστροφή με το F/B το απόγευμα στην ΚΕΡΑΜΩΤΗ και το ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ.
Ξεκούραση, παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους
Παγγαίου, σε μια θαυμάσια τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ. Είναι ένας από τους δύο ιερούς
χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους
πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν την "αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου" και να
ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. Παραμονή - προσκύνημα και επιστροφή στο
ξενοδοχείο για το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα. Χρόνος ελεύθερος το απόγευμα για περιπάτους
στην πόλη, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον
διαδρομή με μικρή ευχάριστη παράκαμψη, στους πρόποδες του Ολύμπου και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, αλλά και το γραφικό Λιτόχωρο όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά.
Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε το βράδυ στην
ΑΘΗΝΑ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο « ΕSPERIA » 3* στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ.
Τρία πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα.
Εισιτήρια F/B για τη ΘΑΣΟ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 17: ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΑΡΤΑ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ., ημίωρη στάση σε καφέ, στην
περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και συνεχίζουμε μέσω της καλωδιακής γέφυρας ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΡΙΟΥ για
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, στάση, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο ΑRTA PALACE. Ξεκούραση, δείπνο, παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και μία υπέροχη εκδρομή στα γραφικά ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ,
ξεκινά. Πρώτος σταθμός το φράγμα Πουρναρίου που δημιουργεί και την τεχνιτή λίμνη, για να
ακολουθήσει μία πανέμορφη διαδρομή από τα όμορφα χωριουδάκια ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΛΑΤΟ ΔΑΦΝΙΩΤΗ, για να φθάσουμε στο ιστορικό γεφύρι της πλάκας (κατεστραμένο πλέον από τις
τελευταίες μεγάλες πλημμύρες) πάνω από τον ΑΡΑΧΘΟ, που ήταν το μεγαλύτερο μονότοξο
γεφύρι στα Βαλκάνια και για να καταλήξουμε σε δύο ορεινά κεφαλοχώρια της περιοχής, τα
ΑΓΝΑΝΤΑ και τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, που είναι χτισμένα αμφιθεατρικά και ακολουθούν το φυσικό
ανάγλυφο της περιοχής. Το ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ, ωστόσο είναι ένας σημαντικός
σταθμός, ανάμεσα στα δύο κεφαλοχώρια, αφού είναι το μοναδικό "λευκό σπήλαιο" στην
Ελλάδα, που το διασχίζει ποταμός σε όλο το μήκος του. Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια,
γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, παρακολούθηση της
ακολουθίας της Ανάστασης, αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στους χώρους αναψυχής
και διασκέδασης του ξενοδοχείου, ενώ το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία συνεχίζεται, για το
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα που θα ακολουθήσει, με παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο.
Ξεκούραση και το απόγευμα επίσκεψη στο ιστορικό γεφύρι της ΑΡΤΑΣ, που ενώνει τις όχθες
του ποταμού Αράχθου, γνωστό για τη μοναδική αρχιτεκτονική του και το θρύλο του
πρωτομάστορα, αλλά και την πόλη της AΡΤΑΣ, με το κάστρο και τις Βυζαντινές εκκλησίες, με
πιο χαρακτηριστική αυτή της Παναγίας της Παρηγορίτισσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, κοντά στην πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ενώ λίγο αργότερα
θα γνωρίσουμε και το γραφικό νησάκι στη ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ (έξοδα πλοιαρίου ατομικά).
Αμέσως μετά αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΑRTA PALACE 4*.
3 πρωινά.
Δείπνο με νηστίσιμα τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα την ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 18:

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.15 π.μ. περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη
στάση και συνεχίζουμε για την περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ, γεύμα προαιρετικά, για να καταλήξουμε
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
(Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13 χλμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο
νομό Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν, λίγα χιλιόμετρα από τα
Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει
την περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και
χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της Έδεσσας με τους
ομώνυμους καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα θα περπατήσουμε στο υπέροχο πάρκο του Αγίου
Νικολάου, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της
Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά της Ημαθίας. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης
γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού της
Αράπιτσας. Μοναδικό στην Ελλάδα το υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων εντυπωσιάζει τον
επισκέπτη σε κάθε εποχή για τη μεγαλοπρέπεια και τον όγκο του. Στη σκιά του αναπαύεται το
απέραντο πράσινο του φυσικού χλοοτάπητα που συνυπάρχει με το άγριο αυτοφυές πυξάρι, τη
φλαμουριά, τη βελανιδιά και το άφθονο νερό σε μια σπάνια συμφωνία ήχων και χρωμάτων.
Γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος για να
συνεχίσουμε τη λουτροθεραπεία μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για λουτροθεραπεία, στις
μικρές κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη ή στη μεγάλη πισίνα ή ακόμη περίπατοι στα σκιερά
μονοπάτια του ποταμού, ξεκινώντας ευχάριστα και συναρπαστικά την Πασχαλιάτικη ημέρα μας.
Το μεσημέρι θα απολαύσουμε ένα ξεχωριστό παραδοσιακό εορταστικό πασχαλινό γεύμα, στο
εστιατόριο του ξενοδοχείου με ζωντανή μουσική. Το απόγευμα θα απολαύσουμε τον καφέ μας
στον παραδοσιακό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται στους πρόποδες
του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, όπου φιλοξενεί και το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική ΜΟΝΗ της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε
από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την ιστορική εικόνα της Παναγίας. Επίσκεψη,
προσκύνημα και αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις για προαιρετικό γεύμα και καφέ,
άφιξη το βράδυ.









ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
3 πρωινά.
Δείπνο με νηστίσιμα τη ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ Σάββατο.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική.
Αρχηγός - συνοδός. & Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 19: ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΒΟΪΔΟΚΟΙΛΙΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΗ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΒΥΤΙΝΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ. από Αθήνα, ημίωρη στάση
στην περιοχή του Αρτεμισίου και συνεχίζουμε μέσω ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ για την ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ την
τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Μεσσηνίας, χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους
Αιγάλεω όπου θα έχουμε και μικρή στάση - επίσκεψη. Νωρίς το απόγευμα καταλήγουμε στη
Μαραθούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και μια υπέροχη εκδρομή στο ΝΔ άκρο της
Πελοποννήσου ξεκινά. Η διαδρομή μας με μοναδική θέα στη λιμνοθάλασσα του Διβαρίου και τη
γραφική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, μας οδηγεί στη γοητευτική κωμόπολη ΠΥΛΟ. Χτισμένη
αμφιθεατρικά στο νότιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, σου δίνει την αίσθηση νησιού.
Επίσκεψη στο επιβλητικό μνημείο των «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ» και συνεχίζουμε για ΜΕΘΩΝΗ, την
πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
Ακολουθεί επίσκεψη στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους γνωριμίας και επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχο της πόλης.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ, ξεκούραση, παρακολούθηση
της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και η Πασχαλινή ατμόσφαιρα στον κήπο του
ξενοδοχείου με το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, δίνει το χρώμα της ημέρας του Ελληνικού
Πάσχα. Πριν αρχίσει το Πασχαλινό γλέντι με κρασάκι και μεζέδες, προτείνουμε προαιρετικά
(καιρού επιτρέποντος) μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, στο κοντινό νησάκι ΠΡΩΤΗ, με τη
ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με παραδοσιακή
μουσική και όχι μόνο και το γλέντι κορυφώνεται... Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τη
λειτουργία της Αγάπης και το ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ένα έθιμο που κρατά για περισσότερο από
έναν αιώνα στη ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ) ένα μικρό χωριό στη δυτική πλαγιά του όρους Αιγάλεω, που φιλοξενεί τον ΙΕΡΟ
ΝΑΟ της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΣΩΤΗΡΟΣ, ένα Βυζαντινό μνημείο του 11ου αιώνα, που η λαϊκή
παράδοση το ονομάζει "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ". Επόμενος σταθμός η ΑΡΧΑΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ και η μαγευτική διαδρομή μας για τη ΒΥΤΙΝΑ, στάση - επίσκεψη και αναχώρηση για
Αθήνα με ενδιάμεση στάση στο ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο ΑRTINA στη ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα την ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 20 & 20A:

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΙΘΑΚΗ, 4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.

1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση το πρωί από το κέντρο της Αθήνας (REX
Πανεπιστημίου) για το λιμάνι της Πάτρας, με ενδιάμεσο σταθμό. Επιβίβαση στο πλοίο,
απόπλους για ΣΑΜΗ, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της
περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το γύρο του νησιού.
Πρώτος σταθμός μας το Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, προσκύνημα στον προστάτη του
νησιού. Η γραφική εκκλησία και τα μεγάλα πλατάνια που φύτεψε ο 'Αγιος εντυπωσιάζουν. Μέσα
από φύση ονειρική θα φθάσουμε στο σπήλαιο της Δρογκαράτης. Η ακουστική του και οι
ιριδίζουσες αποχρώσεις του Σπηλαίου αφήνουν στον επισκέπτη εικόνα μοναδική. Ακολουθεί η
υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης. Η όμορφη βαρκάδα και οι αποχρώσεις στα τοιχώματα και στα
νερά του σπηλαίου μαγεύουν την ψυχή. Αφού απολαύσουμε το όμορφο σπήλαιο θα
σταματήσουμε στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ευφημίας για προαιρετικό φαγητό και
ξεκούραση. Τα παλιά σπίτια, τα φαναράκια στην παραλία και το καλό παραδοσιακό φαγητό
αφήνουν αξέχαστες εντυπώσεις. Στο δρόμο μας θα συναντήσουμε χωριά που το παρελθόν τους
επηρέασε σημαντικά την τοπική ιστορία. Διαδρομή γεμάτη αντιθέσεις με κορύφωση τη
μοναδική παραλία του Μύρτου. Συνεχίζοντας θα φθάσουμε στο όμορφο Φισκάρδο,
παραθαλάσσιο κοσμοπολίτικο χωριό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη ακολουθία και αμέσως μετά πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 'Αγιο Πάσχα, ημέρα χαράς, ημέρα γιορτής, ημέρα
ορθοδοξίας. Πρωινό, προαιρετικά παρακολούθηση της θείας λειτουργίας. Επίσκεψη στο όμορφο
ΛΗΞΟΥΡΙ, το μεσημέρι πλούσιο εορταστικό πασχαλινό γεύμα με μουσική. Το απόγευμα θα
παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Αγάπης σε Μοναστήρι της περιοχής.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γειτονική Ιθάκη. Θα
επιβιβαστούμε στο F/B από το λιμάνι της Σάμης με προορισμό τον Πισαετό. Στη συνέχεια
ακολουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα θα επισκεφθούμε τους όμορφους οικισμούς Σταυρό,
Φρίκες και την πρωτεύουσα Βαθύ, όπου και θα γευματίσουμε προαιρετικά. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε μια μικρή περιήγηση στη ΛΑΣΣΗ,
με ενδιάμεσο σταθμό τις Καταβόθρες, ενώ θα γνωρίσουμε και το όμορφο χωριό
Κουρκουμελάτα. Συνεχίζουμε για Πόρο, γεύμα προαιρετικό, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους
για ΚΥΛΛΗΝΗ και συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η επίσκεψη στην ΙΘΑΚΗ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν.
Εισιτήρια F/B από και προς Κεφαλονιά.
Ημερήσια εκδρομή στην Ιθάκη, εισιτήρια επιβατών και πούλμαν, (ΜΟΝΟ ΣΤΟ 5ΗΜΕΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ).
3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ, σε ξενοδοχείο της επιλογής σας (IONIAN
PLAZA 3*, MOUIKIS 3*).
Αναστάσιμο δείπνο.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα.
Aρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 21: ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΣΕΡΡΕΣ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση
στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε για την περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ, γεύμα προαιρετικά και
προσπερνάμε τη Θεσσαλονίκη για να καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ.
Τακτοποίηση, δείπνο, προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ.
Χτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΣΤΙΤΖΑ, έχει πάρει το όνομα της
από το Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Χρόνος ελεύθερος στην κεντρική πλατεία που
δεσπόζει το μεγάλο δένδρο 500 ετών, δίπλα στο αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι, αλλά και το
γραφικό πεζόδρομο με την πολύ ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης. Νωρίς το μεσημέρι
επιστρέφουμε στον Προμαχώνα και συνεχίζουμε για την κωμόπολη της ΚΕΡΚΙΝΗΣ αλλά και την
ομώνυμη λίμνη, θαύμα της ελληνικής φύσης με μοναδική χλωρίδα και πανίδα, ένα μοναδικό
υγροβιότοπο στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα που προστατεύεται και από τη
Σύμβαση Ραμσάρ. Γεύμα προαιρετικά και βαρκάδα προαιρετικά (καιρού επιτρέποντος).
Επιστροφή στις ΣΕΡΡΕΣ, χρόνος ελεύθερος, παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης,
Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και συμμετοχή στο εορταστικό πασχαλινό γλέντι
στον κήπο του ξενοδοχείου με το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία. Ακολουθεί πλούσιο
Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους γνωριμίας στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, με μια ευχάριστη
παράκαμψη στους πρόποδες του Ολύμπου για επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
αλλά και το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ για γεύμα προαιρετικά. Η διαδρομή μας συνεχίζεται με στάση
στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILIPPOS XENIA 4*, στην πόλη των
ΣΕΡΡΩΝ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αναστάσιμο δείπνο.
Πλούσιο παραδοσιακό Πασχαλινό εορταστικό γεύμα, με μουσική (d.j.).
Αρχηγός - Συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 22: ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ,
4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ..ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΣΤΟ
TOKALIS BOUTIQUE HOTEL
ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΗΛΙΕΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΧΑΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΛΑΡΙΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 8.30 π.μ., στάση στην
περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ, γεύμα προαιρετικά στο
Γοργοπόταμο. 'Αφιξη μετά το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, περίπατοι γνωριμίας, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, στη ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ, δείπνο με νηστίσιμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου,
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή στα πηλιορείτικα χωριά
ξεκινάει. Πρώτος σταθμός οι ΜΗΛΙΕΣ, ένα από τα γραφικότερα χωριά του Πηλίου και αφετηρία
του "διάσημου μουντζούρη" και ακολουθεί η ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, ένα ακόμη χαρακτηριστικό χωριό
του βουνού των Κενταύρων. Είναι ήδη μεσημέρι και βρισκόμαστε στα ΧΑΝΙΑ την καλύτερη
ίσως επιλογή στο Πήλιο για να γευματίσουμε προαιρετικά. Με τη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, "το μπαλκόνι
του Πηλίου" θα κλείσουμε το απόγευμα την ημέρα μας με τις καλύτερες εντυπώσεις από την
ανοιξιάτικη Πασχαλινή μας εξόρμηση στο βουνό των Κενταύρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας, ξεκούραση, παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Χριστός Ανέστη - Χρόνια Πολλά! Πρωινό και χρόνος
ελεύθερος, ενώ ο παραδοσιακός οβελίας ετοιμάζεται για ένα πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό
γεύμα, με αρνί σούβλας (καιρού επιτρέποντος) και κοκορέτσι στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πόλη του ΒΟΛΟΥ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα έχουμε μια ευχάριστη περιήγηση σε
δύο μεγάλες Θεσσαλικές πόλεις. Ξεκινάμε από τη ΛΑΡΙΣΑ για τον πρωινό μας καφέ και
συνεχίζουμε με την πολύ όμορφη πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, όπου και θα γευματίσουμε προαιρετικά.
Ακολούθως μέσω ΔΟΜΟΚΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ, στάση σε καφέ της περιοχής, θα καταλήξουμε το
βράδυ στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο TOKALIS BOUTIQUE 3* στη ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, με δωρεάν κρασί από το
ομώνυμο ξενοδοχείο - οινοποιείο "TOKALIS".
Δωρεάν 1 χρήση σάουνας και χαμάμ στο spa του ξενοδοχείου.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 23:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, 4
ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΜΙΚΡΟ/ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 9.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, στάση στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε μέσα από μία καταπληκτική διαδρομή από τις ράχες
Τυμφρηστού για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύμα προαιρετικά σε
ταβέρνα της περιοχής. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στην Ιερά Μονή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριμία με το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ όπου θα έχουμε και γεύμα
προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση της
Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το ιστορικό χωριό
Κορυσχάδες. Πασχαλινό γεύμα σε ταβέρνα το μεσημέρι στο νέο Μικρό χωριό. Ξεκούραση και
επίσκεψη στο γειτονικό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ το απόγευμα, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με μία πολύ
ευχάριστη παράκαμψη - επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ και το ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύμα
προαιρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό ξενοδοχείο ΕΛΒΕΤΙΑ στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
3 πρωινά.
Αναστάσιμο δείπνο.
Εορταστικό παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 24: ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 6/4.
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΠΥΛΟ
- ΜΕΘΩΝΗ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ. πρωί από Αθήνα, Αρτεμίσιο
ημίωρη στάση και συνεχίζουμε προσπερνώντας την ΤΡΙΠΟΛΗ και τη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, μέσω
ΙΣΑΡΙ φθάνουμε στην ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας του 10ου αιώνα που
από τα θεμέλια της αναβλύζουν πολλά νερά ενώ στη σκεπή της έχουν φυτρώσει 17 πανύψηλα
δένδρα. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, περίπατοι γνωριμίας στην πόλη, δείπνο και
προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ,
πολιούχου της πόλης, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για ΔΥΡΟ. Ακολουθώντας μια
πανέμορφη παραλιακή διαδρομή ανατολικά του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ κόλπου (Μεσσηνιακή Μάνη)
φθάνουμε στην ΑΡΕΟΠΟΛΗ. Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» του μανιάτικου
τοπίου, με μια μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. Στην πόλη
που πήρε το όνομα της από το θεό του πολέμου ('Αρεως πόλη), θα παραμείνουμε για επίσκεψη
και προαιρετικό γεύμα, αφού πρώτα επισκεφθούμε το μοναδικής ομορφιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του
ΔIΡΟΥ, μια σπάνια εμπειρία σε ένα ταξίδι 1.600 μέτρων σε έναν υπόγειο ποταμό. Το απόγευμα
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, με ενδιάμεση στάση στην ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ,
ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό στη ΜΑΝΗ, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα
γαλάζια νερά, μεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές, που κάνει την
Καρδαμύλη ένα από τα ομορφότερα χωριά που αγναντεύουν τις ήρεμες θάλασσες και τα
θαυμάσια ηλιοβασιλέματα του Μεσσηνιακού κόλπου. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την
Αναστάσιμη ακολουθία και αμέσως μετά θα έχουμε Αναστάσιμο δείπνο στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να ξεκινήσει το
Πασχαλινό γλέντι με μεζέδες και το πλούσιο Πασχαλινό εορταστικό γεύμα που θα ακολουθήσει
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα περίπατοι γνωριμίας στην πόλη της Καλαμάτας
αλλά και την όμορφη παραλία της, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινά στο Ν.Δ. άκρο
της Πελοποννήσου, στη γραφική και γοητευτική κωμόπολη ΠΥΛΟ, με το επιβλητικό μνημείο
των «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ» χτισμένη αμφιθεατρικά στο νότιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ,
βλέποντας την από το λιμάνι σου δίνει την αίσθηση του νησιού. Ακολουθεί η ΜΕΘΩΝΗ, η πόλη
με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, με το
θαυμάσιο ακρόπυργο. Λίγο αργότερα θα βρεθούμε στη ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ όπου θα έχουμε και
γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4* στην παραλία της
Καλαμάτας.
3 πρωινά.
Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 25: 6-10/4/2018 5ήμερη

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΡΓΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ και θα φτάσουμε στο ΜΕΝΙ∆Ι παραμονή,
γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι για να μας
μεταφέρει στο «Νησί των Φαιάκων» την ΚΕΡΚΥΡΑ. Θα παρακολουθήσουμε την περιφορά των
Επιταφίων στο κέντρο της Πόλης. Εν συνεχεία για ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Νηστίσιμο ∆είπνο(μπουφέ). ∆ιανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πόλη όπου θα παρακολουθήσουμε τη Λιτανεία του
σκηνώματος του Αγ. Σπυρίδωνα. Στη συνέχεια σε κάθε καντούνι της πόλης θα ριχτούν
εκατοντάδες κανάτια, ένα γραφικό έθιμο που θα παρακολουθήσουμε. Κατόπιν για
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στο ΚΑΝΟΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το
Μοναστήρι της Παναγίας Βλαχέρνας και το μαγευτικό ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο

για

ξεκούραση.

Το

βράδυ

παρακολούθηση

της

τελετής

Αναστάσεως.

∆είπνο(σερβιρισμένο). ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΧΙΛΛΕΙΟ «το καταφύγιο της ψυχής» της αυτοκράτειρας της
Αυστρίας Σίσσυ, επίσκεψη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθεροι για να απολαύσουμε το
παραδοσιακό ψήσιμο των αρνιών στον κήπο του. Θα προσφέρεται ουζάκι και ακολούθως το
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα(σερβιρισμένο), (με απεριόριστη κατανάλωση από κρασί, μπύρα
και αναψυκτικά) με συνοδεία ορχήστρας για πραγματικό ξεφάντωμα. Το απόγευμα θα
επισκεφτούμε την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Ανάκτορο των Αγ. Μιχαήλ & Γεωργίου στην κεντρική πλατεία.
Συνεχίζουμε για την γραφική ΚΑΣΣΙΩΠΗ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν μέσω ΡΟ∆ΑΣ επιστροφή
στην παλαιά πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ελεύθεροι οι εκδρομείς. Αργά το απόγευμα πίσω στο
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 10/4/2018
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το λιμάνι όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι για
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Εν συνεχεία για ΠΑΡΓΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου
θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 270 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «POTAMAKI BEACH»
3*** σε δίκλινα δωμάτια στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, 3) τα 4 πρωινά σε μπουφέ, 4) το ∆είπνο της Μ.
Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με
απεριόριστη κατανάλωση από κρασί, μπύρα και αναψυκτικά , 7) το ∆είπνο της
∆ευτέρας, 8) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 9) Αρχηγό – Συνοδό, 10) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 26: 6-10/4/2018 5ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΑΓ. ΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μ. ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Eν
συνεχεία για ΣΤΥΛΙ∆Α – ΛΑΡΙΣΑ παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Κατόπιν
για ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και φτάνουμε στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην χερσόνησο της ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην
εκκλησία των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ του ξενοδοχείου που βρίσκεται στους καταπράσινους
κήπους του. ∆είπνο(μπουφέ). ∆ιανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΙΕΡΙΣΣΟ και καταλήγουμε στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ παραμονή,
γεύμα. (Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν μια προαιρετική κρουαζιέρα στο ΑΓ. ΟΡΟΣ και να
δουν μερικά Μοναστήρια παραλιακά). Επιστροφή μέσω ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟ στάση και
καταλήγουμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής της Αναστάσεως στην
εκκλησία του ξενοδοχείου, που θα συνοδευτεί με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα.
∆είπνο(σερβιρισμένο) υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. ∆ιανυκτέρευση.
Κυριακή 8/4/2018
Μετά το πρωινό ελεύθεροι να απολαύσετε το παραδοσιακό ψήσιμο των αρνιών, το πλούσιο
μπουφέ με μεζεδάκια και ούζο και να διασκεδάσετε με την ορχήστρα και χορευτικά
συγκροτήματα του ξενοδοχείου. Πασχαλινό γεύμα(σερβιρισμένο). Το απόγευμα θα κάνουμε το
γύρο της χερσονήσου ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ. Περνάμε από ΣΙΒΗΡΗ – ΛΟΥΤΡΑ και στο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
θα κάνουμε στάση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
∆ευτέρα 9/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου ΣΙΘΩΝΙΑΣ. Περνάμε από
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ – ΣΑΡΤΗ στάση. Εν συνεχεία για ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ παραμονή,
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στους προαύλιους
χώρους του ξενοδοχείου. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Τρίτη 10/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την όμορφη πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στάση, επίσκεψη στον
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ και στον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ στάση . Εν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί
της εθνικής οδού. ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 215 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «ATHOS PALACE» 4****
στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 4 πρωινά σε μπουφέ, 4) το ∆είπνο της Μ.
Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, 7) το ∆είπνο
της ∆ευτέρας, 8) Αρχηγό – Συνοδό, 9) Φ.Π.Α..
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018: 7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ.
ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Μέσω
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ με ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν φτάνουμε στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
Νηστίσιμο ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον ακριτικό νομό της ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ.
Θα περάσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ, την ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α και θα φτάσουμε στις
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

στα

Ελληνοτουρκικά

σύνορα,

έλεγχος

των

απαραίτητων

ταξιδιωτικών

εγγράφων(Ταυτότητες νέου τύπου ή ∆ιαβατήρια) Πρώτος σταθμός μας η Παλαιά Ορεστιάδα
, σημερινό Καραγάτς. Μία βόλτα στην πόλη θα μας οδηγήσει στον σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί
που άλλοτε το Όριαν εξπρές είχε ένα από τους σταθμούς του. Επίσκεψη στον περιβάλλοντα
χώρο. Συνεχίζουμε και κινούμενοι παράλληλα προς τον Έβρο , περνάμε την μακρά γέφυρα και
κατευθυνόμαστε προς την πόλη που ίδρυσε ο Ανδριανός , την Ανδριανούπολη. ∆ιατρέχοντας
την πόλη, πρώτος σταθμός μας το μοναδικό Μουσείο Υγείας, στα αναπαλαιωμένα ανάκτορα
του Μπεγιαζίτ και συνεχίζουμε για το σαράι ή τα παλάτια των σουλτάνων, που σήμερα
σώζονται λείψανα αυτών. Επιστροφή στο κέντρο της Ανδιανούπολης . Επίσκεψη στο Τζαμί του
Σουλτάνου Σελιμιγιέ το οποίο αποτελεί ένα αριστούργημα της Οθωμανικής και Ισλαμικής
τέχνης(στα πρότυπα της Αγίας Σοφίας). Χρόνος για περιήγηση της παλιάς Ελληνικής πόλης,
ψώνια στις κλειστές αγορές και γευστικές απολαύσεις στα παραδοσιακά εστιατόρια της. Νωρίς
το απόγευμα επιστροφή και πάλι μέσω Καστανιών στην Κομοτηνή με ενδιάμεση στάση στο
ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια παραδοσιακή παράδοση. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την πόλη της ΞΑΝΘΗΣ. Θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα παλαιά αρχοντικά της και στην κεντρική πλατεία για καφέ. Το
μεσημεράκι θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα μας με
την συνοδεία Ζωντανής Μουσικής. Ξεκούραση και το απόγευμα θα μπορέσουμε να κάνουμε
την βόλτα μας στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΒΑΛΑ στάση. Εν συνεχεία για
ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 190 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ ANATOLIA
BOUTIQUE ’’ 3*** στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ σε δίκλινα δωμάτια, 3) Τα 3 πρωινά σε
μπουφέ , 4) το ∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Εορταστικό
Πασχαλινό γεύμα, 7) Τον τοπικό ξεναγό στην ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, 8) Αρχηγό - Συνοδό, 9)
Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη επίσκεψη στην ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ είναι απαραίτητη η χρήση
ταυτότητας νέου τύπου ή διαβατήριου.
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Εκδρομή με αα 28: 6-9/4/2018 4ήμερη

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018: 6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από
ΟΜΟΝΟΙΑ .ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή
γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΜΕΝΙ∆Ι παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι για να μας μεταφέρει στο «Νησί
των Φαιάκων» την ΚΕΡΚΥΡΑ. Θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου
στο κέντρο της πόλης. Εν συνέχεια για ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Νηστίσιμο ∆είπνο(μπουφέ). ∆ιανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018 : Μετά το πρωινό θα πάμε στην πόλη όπου θα
παρακολουθήσουμε τη Λιτανεία του Σκηνώματος του Αγ. Σπυρίδωνα. Στη συνέχεια σε
κάθε καντούνι της πόλης θα ριχτούν εκατοντάδες κανάτια, ένα γραφικό έθιμο που θα
παρακολουθήσουμε. Κατόπιν για ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή
για το ΚΑΝΟΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Παναγίας Βλαχέρνας και το
μαγευτικό ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την τελετή Αναστάσεως. ∆είπνο(σερβιρισμένο). ∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018 : Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΧΙΛΛΕΙΟ «το καταφύγιο της
ψυχής» της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ, επίσκεψη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
ελεύθεροι για να απολαύσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο των αρνιών στον κήπο του.
Θα

προσφέρεται

ουζάκι

και

ακολούθως

το

Πασχαλινό

εορταστικό

γεύμα(σερβιρισμένο), (με απεριόριστη κατανάλωση από κρασί, μπύρα και αναψυκτικά)
με συνοδεία ορχήστρας για πραγματικό ξεφάντωμα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε
την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018 : Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το λιμάνι και επιβιβαζόμαστε
στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Συνεχίζουμε για ΠΑΡΓΑ παραμονή, γεύμα. Εν
συνεχεία για ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ
στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 220 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο << POTAMAKI
BEACH >> 3*** σε δίκλινα δωμάτια στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ,
4) το ∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Εορταστικό
Πασχαλινό γεύμα με απεριόριστη κατανάλωση από κρασί, μπύρα και
αναψυκτικά, 7) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 8) Αρχηγό – Συνοδό, 9) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΑΓ. ΟΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση
καθ’ οδόν. Eν συνεχεία για ΣΤΥΛΙ∆Α – ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού.
Κατόπιν για ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και φτάνουμε στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην χερσόνησο της
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της
περιφοράς του Επιταφίου στην εκκλησία του ξενοδοχείου που βρίσκεται στους
καταπράσινους κήπους του. Νηστίσιμο ∆είπνο(μπουφές). ∆ιανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΙΕΡΙΣΣΟ και καταλήγουμε στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
παραμονή, γεύμα. (Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν μια προαιρετική κρουαζιέρα στο
ΑΓ. ΟΡΟΣ και να δουν μερικά μοναστήρια παραλιακά). Εν συνεχεία για το μεσαίο πόδι
της ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ την ΣΙΘΩΝΙΑ όπου θα επισκεφτούμε τον ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ, στάση.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής
Αναστάσεως στην εκκλησία του. ∆είπνο(σερβιρισμένο) υπό τους ήχους ζωντανής
μουσικής. ∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
Μετά το πρωινό ελεύθεροι να απολαύσετε το παραδοσιακό ψήσιμο των αρνιών, το
πλούσιο μπουφέ με μεζεδάκια και ούζο και να διασκεδάσετε με την ορχήστρα και τα
χορευτικά συγκροτήματα του ξενοδοχείου. Πασχαλινό γεύμα(σερβιρισμένο). Το
απόγευμα θα κάνουμε το γύρο της χερσονήσου ΚΑΣΑΝ∆ΡΑΣ, θα περάσουμε από
ΣΙΒΗΡΗ – ΛΟΥΤΡΑ και στο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ θα κάνουμε στάση. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , επίσκεψη στον ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ και
στον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ στάση. Επιστροφή με γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού.
ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 180 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «ATHOS
PALACE» 4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 3) τα 3 πρωινά σε
μπουφέ 4) το ∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, 8) Αρχηγό – Συνοδό, 9) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. Εν
συνεχεία για ΚΥΜΗ επιβίβαση στο καράβι και μετάβαση στα ΛΙΝΑΡΙΑ το γραφικό λιμάνι της
ΣΚΥΡΟΥ, άφιξη και συνεχίζουμε για τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω από την ΧΩΡΑ
με την αμμουδερή παραλία της παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Το
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην ΧΩΡΑ. Νηστίσιμο ∆είπνο.
∆ιανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Λαογραφικό
Μουσείο Φαλτάιτς. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την παλιά Χώρα της ΣΚΥΡΟΥ που είναι
χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές ενός λόφου, στην σκιά ενός μεσαιωνικού κάστρου, με τα
παραδοσιακά καλντερίμια και την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα.
Κατόπιν για την παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως στην ΧΩΡΑ. Αναστάσιμο
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για να γνωρίσουμε το βόρειο μέρος του νησιού που είναι
κατάφυτο από πυκνά πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι την θάλασσα,
παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια και πανέμορφες παραλίες με γαλήνια ατμόσφαιρα και
πεντακάθαρα νερά. Εκεί θα συναντήσουμε την ΑΤΣΙΤΣΑ γραφικό χωριό χτισμένο μέσα στο
πράσινο στάση.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό μας γεύμα με εορταστικό

πρόγραμμα μουσικής με dj. Το απόγευμα ελεύθερο για να απολαύσουμε τις ανέσεις του.
(Προαιρετική βόλτα στην ΧΩΡΑ). ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018
Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα
απαραίτητα αναμνηστικά του νησιού. Κατόπιν για την ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ της ΣΚΥΡΟΥ όπου θα
επισκεφτούμε το κτήμα ΜΟΥΡΙΕΣ, ένας χώρος ελεγχόμενης αναπαραγωγής και διάσωσης του
Σκυριανού Αλόγου. Εν συνεχεία για το λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο φεριμπότ για
ΚΥΜΗ. Άφιξη και αναχώρηση για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 210 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ SKYROS PALACE ‘’
4**** σε δίκλινα δωμάτια στην παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 3 πρωινά σε
μπουφέ, 4) το ∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Εορταστικό
Πασχαλινό γεύμα, 7) ∆ωρεάν κρασί χύμα, αναψυκτικά και μπύρα, 8) Αρχηγό – Συνοδό,
9) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 10) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 31: 6-9/4/2018 4ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018: 6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από
ΟΜΟΝΟΙΑ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση. Εν συνεχεία για ΣΠΑΡΤΗ – ΣΚΑΛΑ και εφόσον
κάνουμε μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στην ΝΕΑΠΟΛΗ παραμονή,
γεύμα (ελεύθερο) και επιβίβαση το μεσημέρι στο πλοίο για το ταξίδι μας στα ΚΥΘΗΡΑ.
Άφιξη στο λιμάνι του ∆ΙΑΚΟΦΤΙ και συνεχίζουμε για την ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ , τακτοποίηση
στο πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ KYTHEA RESORT ‘’ 4****. Το βράδυ παρακολούθηση
της περιφοράς του Επιταφίου. Νηστίσιμο ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Παναγία της
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΑΣ. Εν συνεχεία για την πρωτεύουσα του νησιού την ΧΩΡΑ με το
βενετσιάνικο χρώμα, τα γραφικά δρομάκια και το κάστρο της, επίσκεψη. Το μεσημέρι
θα καταλήξουμε στο ΚΑΨΑΛΙ με το γραφικό λιμάνι και τους πανέμορφους κολπίσκους
της, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν μέσω ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΤΩ ΛΙΒΑ∆Ι – ΛΙΒΑ∆Ι –
∆ΟΚΑΝΑ – ΑΡΑΙΟΙ θα φτάσουμε στον ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ένα καταπράσινο χωριό με
τρεχούμενα νερά και καταρράκτη για να απολαύσουμε τον απογευματινό καφέ μας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως.
Αναστάσιμο ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε την βόλτα
μας στην παραλία της ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ πίνοντας τον καφέ μας και μυρίζοντας το
ψήσιμο του οβελία από τα διάφορα σπιτάκια και μαγαζιά του χωριού. Το μεσημέρι θα
απολαύσουμε το Εορταστικό Πασχαλινό μας γεύμα με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής
και χορό. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το χωριό ΠΟΤΑΜΟΣ για έναν καφέ.
∆ιανυκτέρευση.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΜΗΤΑΤΑ – ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ
και καταλήγουμε στον ΑΒΛΕΜΟΝΑ για καφέ. Εν συνεχεία για το λιμάνι του ∆ΙΑΚΟΦΤΙ
επιβίβαση στο πλοίο για ΝΕΑΠΟΛΗ άφιξη, γεύμα και συνεχίζουμε για ΣΠΑΡΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν για ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 235 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ KYTHEA RESORT
‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ,
4) το ∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Εορταστικό
Πασχαλινό γεύμα με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής , 7) τα εισιτήρια του πλοίου A/R
(ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ) , 8) Αρχηγό – Συνοδό, 9) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 32: 6-9/4/2018 4ήμερη ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018: 7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ.
ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ –
ΜΕΝΙ∆Ι παραμονή,

γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΡΤΑ - ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το

Μουσείο με τα Κέρινα Ομοιώματα. Συνεχίζουμε και φτάνουμε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, μια από τις
ομορφότερες πόλεις της ΕΛΛΑ∆ΑΣ, που σφύζει από ζωντάνια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’
PALLADION ‘’ 3*** στο κέντρο της πόλης. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
Νηστίσιμο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΛΠΑΚΙ, επίσκεψη στο Πολεμικό
Μουσείο. Συνεχίζουμε για ΚΟΝΙΤΣΑ , που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις κορυφές
της ΓΚΑΜΗΛΑΣ και του ΣΜΟΛΙΚΑ σε υψόμετρο 600 μ.

στάση. Κατόπιν για την ΜΟΝΗ

ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΗ επίσκεψη. Εν συνεχεία για το Κεντρικό Ζαγόρι όπου μέσω ΑΝΩ
ΠΕ∆ΙΝΩΝ θα φτάσουμε στο γραφικό χωριό των ΖΑΓΟΡΙΩΝ το ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ που δεσπόζει
στη χαράδρα του ΒΙΚΟΥ με την μοναδική πέτρινη αρχιτεκτονική των οικημάτων του ,
παραμονή, γεύμα. (Μέσω μιας σύντομης πεζοπορίας μπορούμε να επισκεφτούμε την Μονή
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ όπου από το μικρό μπαλκόνι της θα δούμε με κομμένη την ανάσα το
απόκοσμο θέαμα της χαράδρας του ΒΙΚΟΥ ένα από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα φαράγγια του
κόσμου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθεροι. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής
Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στο Σπήλαιο του
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(έξοδα ατομικά). Επιστροφή στην πόλη για να επισκεφτούμε το κάστρο της(όχι το
Μουσείο). Εν συνεχεία σ’ εστιατόριο της λίμνης για το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα μας. To
απογευματάκι θα πάρουμε το καραβάκι(έξοδα ατομικά) για να μας μεταφέρει στο ΝΗΣΑΚΙ της
Παμβώτιδας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης αφού έχει
συνδεθεί με την ιστορία και το θάνατο του Αλή Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ
Μοναστηριακά συγκροτήματα. Εμείς θα επισκεφτούμε το πιο σημαντικό τη Μονή του Αγίου
Παντελεήμονα. Στα κελιά της σώζονται οι τρύπες από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του
Αλή Πασά και τον θανάτωσαν. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια με τα εξαίρετα
δείγματα λαϊκής τέχνης και τα παραδοσιακά γιαννιώτικα γλυκά απ' όπου θα μπορέσουμε να
ψωνίσουμε. Αργά το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το όμορφο ΜΕΤΣΟΒΟ. Είναι χτισμένο
σε υψόμετρο 1150μ. στην οροσειρά της Πίνδου, με τα μοναδικής αρχιτεκτονικής κτήρια από
πέτρα και ξύλο, τα γραφικά σοκάκια, το Αρχοντικό του Τοσίτσα, η πινακοθήκη του Αβέρωφ, η
εκκλησία της Αγ. Παρασκευής και τα μοναδικά προϊόντα παραγωγής τους, στάση. Εν συνεχεία
για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ∆ΟΜΟΚΟ – ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 180 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ PALLADION ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στο κέντρο της πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το
∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα , 7)
Αρχηγό – Συνοδό, 8) Φ.Π.Α. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 33: 6-9/4/2018 4ήμερη
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΨΑΡΑΔΕΣ – ΝΥΜΦΑΙΟ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018: 7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ
για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν για ∆ΟΜΟΚΟ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ και καταλήξουμε στο ορεινό χωριό
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ σε υψόμετρο 1200μ. στο ξενοδοχείο ‘’ CHALET SOURINO ‘’ 4**** τακτοποίηση
στα δωμάτια. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην πλατεία του χωριού.
Νηστίσιμο ∆είπνο ∆ιανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό
ΝΥΜΦΑΙΟ με τα καλοδιατηρημένα πέτρινα αρχοντικά, τα πλακόστρωτα στενά δρομάκια, που
βρίσκεται σε υψόμετρο 1350 μ. στο όρος Βίτσι σ' ένα παρθένο φυσικό περιβάλλον δασών, για
πολλούς το ομορφότερο χωριό της βόρειας Ελλάδος, το Αλπικό στολίδι της Μακεδονίας,
στάση. Εν συνεχεία για ΦΛΩΡΙΝΑ και μέσω μιας ωραιότατης διαδρομής από το όρος ΒΙΓΛΑ
περνάμε το ΠΙΣΟ∆ΕΡΙ και το ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ και καταλήγουμε στις ΠΡΕΣΠΕΣ την Μικρή και
Μεγάλη που είναι μοιρασμένες ανάμεσα σε Ελλάδα – Αλβανία – Σκόπια και αποτελούν το πιο
όμορφο κομμάτι των συνόρων της πατρίδας μας . Εμείς θα φτάσουμε στο τελευταίο χωριό στα
σύνορα με την Αλβανία τους ΨΑΡΑ∆ΕΣ της Μεγάλης ΠΡΕΣΠΑΣ που είναι κριμένο σ’ ένα
κολπίσκο και κερδίζει τον επισκέπτη με την μοναδική αρχιτεκτονική του, παραμονή, γεύμα.
Κατόπιν για την πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στις όχθες
της πανέμορφης λίμνης και ψώνια στα περίφημα γουναράδικά της. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την τελετή της Αναστάσεως στην
πλατεία του χωριού. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε το καταπράσινο
περιβάλλον του ξενοδοχείου, να περπατίσουμε στο χωριό και να ποιούμε το ουζάκι μας με
διάφορους μεζέδες βλέποντας το σούβλισμα των αρνιών. Το μεσημεράκι θα γευτούμε το
Πασχαλινό γεύμα, χορεύοντας με τους ήχους της ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Ξεκούραση και το
απογευματάκι θα επισκεφθούμε την πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να
κάνουμε την βόλτα μας στην κεντρική πλατεία και θα ποιούμαι τον καφέ μας σε κάποια από τα
γραφικά μαγαζάκια της πόλης με θέα την λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την πόλη της ΚΟΖΑΝΗΣ, στάση.
Κατόπιν για την ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ επίσκεψη. Εν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ΄ οδόν επί
της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδών.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 170 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «CHALET
SOURINO» 4**** σε δίκλινα δωμάτια στην KΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 3) τα 3 πρωινά
σε μπουφέ, 4) το ∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, 7) Αρχηγό - Συνοδό, 8) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 34: 6-9/4/2018 4ήμερη

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ
M.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάση καθ’
οδόν. Κατόπιν για ΛΑΡΙΣΑ –

γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ ELPIDA RESORT & SPA(4****)
στην

κοιλάδα

Αγ.

Αναργύρων

σε

απόσταση

αναπνοής

από

το

κέντρο.

Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στο ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ, γνωστό από την
αντίσταση των ελλήνων στην γερμανικές μεραρχίες. Εν συνεχεία για Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ –
ΒΥΡΩΝΕΙΑ και φτάνουμε στη ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ όπου στον Υ∆ΡΟΒΙΟΤΟΠΟ της
υπάρχουν πάνω από 300 είδη πουλιών. Φτάνοντας στο χωριό ΚΕΡΚΙΝΗ θα
επισκεφτούμε το οικολογικό κέντρο της. Εκεί θα υπάρξει ενημέρωση με σλάιντς (και
προαιρετική περιήγηση της Λίμνης με βάρκα), παραμονή, γεύμα στην περιοχή της
λίμνης

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής

Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ για μια βόλτα και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να παρακολουθήσουμε το Πασχαλινό εορταστικό
πρόγραμμα του και να γιορτάσουμε την ημέρα του Πάσχα, θα προσφέρονται
μεζεδάκια με ούζο κατά την διάρκεια του ψησίματος. Το μεσημέρι γεύμα στο πλούσιο
Πασχαλινό τραπέζι του με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής. Το απόγευμα ελεύθερο για
να απολαύσουμε τις ανέσεις του ξενοδοχείου. ∆ιανυκτέρευση.

∆ευτέρα 9/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, επίσκεψη
στον πολιούχο της τον ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ και στον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ. Εν συνεχεία για
ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν.
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 195 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELPIDA RESORT &
SPA ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στις ΣΕΡΡΕΣ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το ∆είπνο
της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα, 7)
Αρχηγό - Συνοδό, 8) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 35: 6-9/4/2018 4ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018 : 7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ.
ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ
στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία μέσω ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και διασχίζοντας την ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ
θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης και
εφόσον περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ και την ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ στάση, θα καταλήξουμε στην ΑΡΤΑ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(5km από την πόλη). Παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου. Νηστίσιμο ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα ωραιότερα Τζουμερκιώτικα
χωριά, γεμάτα από έλατα. Μετά από μια διαδρομή που θα μας μαγέψει πραγματικά βλέποντας
πετρόχτιστα χωριά, καταρράκτες, παλιά γεφύρια και διασχίζοντας τα ΑΓΝΑΝΤΑ θα φτάσουμε
στο καταπληκτικό Σπήλαιο της ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ με εντυπωσιακούς χρωματισμένους
σταλαγμίτες κάτω από τους οποίους έχουν σχηματιστεί 3 λίμνες, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία θα φτάσουμε στο χαρακτηριστικότερο Τζουμερκιώτικο χωριό τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ που
είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες της Στρογκούλας, από τις ποίο επιβλητικές
κορυφές των Τζουμέρκων, παραμονή, γεύμα στην πλατεία του χωριού. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο με μία ενδιάμεση στάση στο γεφύρι της ΑΡΤΑΣ. Το βράδυ
παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε τις ανέσεις του
ξενοδοχείου. Θα παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο των αρνιών, οι ουζομεζέδες θα
μας περιμένουν να τους γευτούμε και το μεσημέρι με την συνοδεία ζωντανής μουσικής θα
απολαύσουμε το Πασχαλινό μας γεύμα με χορό και γλέντι. Εφόσον ξεκουραστούμε το
απόγευμα θα επισκεφτούμε την πόλη της ΑΡΤΑΣ για μια βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον Αμβρακικό Κόλπο, ένα από τα πιο
σημαντικά οικοσυστήματα στο χώρο της Μεσογείου. ∆ιασχίζοντας απάνεμους κολπίσκους,
ατελείωτους καλαμιώνες, βάλτους, έλη, κατάφυτα τοπία, αλλά και γραφικά ψαροχώρια θα
φτάσουμε στην ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ, παραθαλάσσιο χωριό χτισμένο πάνω σε νησίδα, ένας γαλήνιος
παράδεισος, στάση. Εν συνεχεία για ΝΑΥΠΑΚΤΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ
- ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 195 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ‘’ 4****
σε δίκλινα δωμάτια (5km από την ΑΡΤΑ), 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το ∆είπνο της
Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Πασχαλινό Εορταστικό γεύμα με
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, 7) Αρχηγό - Συνοδό, 8) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 36: 6-9/4/2018 4ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018 : 7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ
ΙΣΘΜΟ στάση. Συνεχίζουμε για το Μοναστήρι του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ που βρίσκεται
κολλημένο πάνω σ΄ ένα βράχο, τοπίο σπάνιας ομορφιάς, επίσκεψη. Κατόπιν για την ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ στάση και καταλήγουμε στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ παραμονή, γεύμα. Το μεσημεράκι θα
επιβιβαστούμε στο τρενάκι για μια ξεχωριστή διαδρομή διασχίζοντας το φαράγγι του
Βουρα’ι’κού με θέα τους απόκρημνους βράχους και τις διαδοχικές χαράδρες που μαγεύουν και
προκαλούν ταυτόχρονα. Μετά από 1ώρας διαδρομής θα φτάσουμε στο ∆ΙΑΚΟΠΤΟ, επιβίβαση
στο πούλμαν για ΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ και θα
καταλήξουμε

στην

γραφική

πόλη

της

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ,

τακτοποίηση

στο

ξενοδοχείο.

Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Νηστίσιμο ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018 : Μετά

το πρωινό αναχώρηση για τα χωριά της ΟΡΕΙΝΗΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. Εφόσον περάσουμε από ΛΙΜΝΙΤΣΑ και ΤΕΡΨΙΘΕΑ θα φτάσουμε στην ΑΝΩ
ΧΩΡΑ το ωραιότερο χωριό της ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ πνιγμένο στα έλατα, στάση. Εν συνεχεία για
ΕΛΑΤΟΥ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την τελετή της Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε τις ανέσεις του
ξενοδοχείου. Θα παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο των αρνιών, οι ουζομεζέδες θα
μας περιμένουν να τους γευτούμε και το μεσημέρι με την συνοδεία ζωντανής μουσικής θα
απολαύσουμε το Πασχαλινό μας γεύμα με χορό και γλέντι. Εφόσον ξεκουραστούμε το
απόγευμα θα επισκεφτούμε το χωριό ΣΠΗΛΙΟ(οικισμός ΧΑΝΙΑ) για να επιβιβαστούμε στο
καραβάκι για να μας μεταφέρει σε κοντινή απόσταση στην Νήσο ΤΡΙΖΟΝΙΑ, ένα κρυφό
καταπράσινο παράδεισο στον Κορινθιακό κόλπο. Θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο
πανέμορφο φυσικό λιμανάκι του νησιού που αγκυροβολούν πολυτελή σκάφη και ιστιοπλοϊκά.
Θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην απόλυτη ηρεμία του τόπου. Αργά το απόγευμα θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό ΓΑΛΑΞΙ∆Ι στάση. Εν
συνεχεία για ∆ΕΛΦΟΥΣ επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για
την τουριστική ΑΡΑΧΟΒΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με
ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 190 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ NAYPAKTOS ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ , 3) Τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το ∆είπνο της Μ.
Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο δείπνο , 6) το Πασχαλινό γεύμα με Ζωντανή Μουσική , 7)
Το καραβάκι για ΤΡΙΖΟΝΙΑ, 8) Το τρενάκι του οδοντωτού, 9) Αρχηγό - Συνοδό , 10)
Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 37: 6-9/4/2018 4ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018: 6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από
ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ και επιβίβαση στο πλοίο
για ΖΑΚΥΝΘΟ. Άφιξη στην πόλη, παραμονή, γεύμα. Μετά το φαγητό αναχωρούμε για
την περιοχή ΠΛΑΝΟΣ(ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ) , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Νηστίσιμο
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΜΑΧΑΙΡΑ∆Ο για
να δούμε την εκκλησία της ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ. Συνεχίζουμε για ΑΓ. ΛΕΩΝ – ΕΞΩ ΧΩΡΑ –
ΜΑΡΙΕΣ και φτάνουμε στην ΜΟΝΗ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ όπου ασκήτεψε ο ΑΓ.
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. Η επόμενη στάση μας θα είναι το σημείο με την πανοραμική θέα του
ΝΑΥΑΓΙΟΥ θαυμάζοντας την αμμουδερή παραλία και τα γαλαζοπράσινα νερά του.
Κατόπιν για ΒΟΛΙΜΕΣ και την παραλία του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ παραμονή, γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής
Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

Κυριακή 8/4/2018: Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε τις
ανέσεις του ξενοδοχείου. Θα παρακολουθήσουμε το σούβλισμα των Αρνιών, θα
προσφέρονται μεζεδάκια με κρασί και ούζο πριν το γεύμα και το μεσημέρι θα έχουμε
το Πασχαλινό εορταστικό τραπέζι με συνοδεία μουσικής και παραδοσιακές καντάδες
από Ζακυνθινούς Κανταδόρους. Το απόγευμα θα κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

∆ευτέρα 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το προάστιο ΜΠΟΧΑΛΗ με την
πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλεως της ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπου θα επισκεφτούμε την
εκκλησία της Χρυσοπηγής και το ερειπωμένο Βενετσιάνικο Κάστρο. Επίσκεψη στο
λόφο του ΣΤΡΑΝΗ όπου ο ∆ιονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον «Ύμνο της
Ελευθερίας» και τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Εν συνεχεία για την πόλη για να
δούμε τον ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟ και να προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου, παραμονή,
γεύμα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο για ΚΥΛΛΗΝΗ. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ - ΙΣΘΜΟ
στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 195 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « ZANTE MARIS »
4**** (4km από την πόλη) σε δίκλινα δωμάτια στην παραλία ΤΣΙΛΙΒΙ(ΠΛΑΝΟΣ), 3) τα
3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το ∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6)
το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα, 7) τα εισιτήρια του πλοίου Α/R, 8) Αρχηγό - Συνοδό,
9) Φ.Π.Α. . ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 38: 6-9/4/2018 4ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018: 6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από
ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο καράβι για
ΠΟΡΟ άφιξη, παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ όπου θα
επισκεφτούμε την εκκλησία της ΠΑΝΑΓΙΑΣ με τα φιδάκια. Συνεχίζουμε για
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ επιβίβαση στο φεριμπότ για ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Νηστίσιμο ∆είπνο σε μπουφέ. Το βράδυ παρακολούθηση της
περιφοράς του Επιταφίου στο ΛΗΞΟΥΡΙ. ∆ιανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι του ΑΓ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που είναι ο πολιούχος του νησιού και φυλάσσεται το σκήνωμα του. Εν
συνεχεία για το ΣΠΗΛΑΙΟ της ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ με τους σπάνιους σταλακτίτεςσταλαγμίτες και την υπέροχη ακουστική του, στάση. Κατόπιν για το εντυπωσιακό
λιμναίο σπήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ, επίσκεψη. Συνεχίζουμε για ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ
παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής
Αναστάσεως στο ΛΗΞΟΥΡΙ. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε τις
ανέσεις του ξενοδοχείου. Θα παρακολουθήσουμε το σούβλισμα των Αρνιών, θα
προσφέρονται μεζεδάκια με ούζο πριν το γεύμα και το μεσημέρι θα έχουμε το
Πασχαλινό εορταστικό τραπέζι με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής για γλέντι και χορό.
Το απόγευμα ελεύθεροι για ξεκούραση. (Προαιρετική μετάβαση στο ΛΗΞΟΥΡΙ για
καφέ και βόλτα). ∆ιανυκτέρευση.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ επίσκεψη στην
πόλη και συνεχίζουμε για την Μονή του ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ, όπου φυλάσσεται το πόδι του
Αγίου, επίσκεψη. Εν συνεχεία μέσω ΣΚΑΛΑΣ θα καταλήξουμε στον ΠΟΡΟ παραμονή,
γεύμα. Επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 190 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «ΙΟΝΙΑΝ SEA» 4****
σε δίκλινα δωμάτια στην ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ (7km από το ΛΗΞΟΥΡΙ), 3) τα 3 πρωινά σε
μπουφέ, 4) το ∆είπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 6) το Πασχαλινό
γεύμα με Ζωντανή Μουσική, 7) τα εισιτήρια του πλοίου και του φεριμπότ Α/R, 8)
Αρχηγό - Συνοδό, 9) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.

Terzis travel
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Εκδρομή με αα 39: 7-9/4/2018 3ήμερη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ(ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ)
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’
οδόν. Εν συνεχεία για ΣΤΥΛΙ∆Α – ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί τις εθνικής οδού.
Κατόπιν για ΒΕΡΟΙΑ και φτάνουμε στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ επίσκεψη. Συνεχίζουμε
για ΝΑΟΥΣΑ στην περιοχή του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(4km από
την πόλη). Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την τελετή της Αναστάσεως ∆είπνο.
∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(το τουριστικό θέρετρο της Βόρειας Ελλάδος) χτισμένο σε υψόμετρο
1200μ. στην πλαγιά του όρους ΚΑ’Ι’ΜΑΚΤΣΑΛΑΝ(ΒΟΡΑΣ), στάση. Εν συνεχεία για
ΑΡΙ∆ΑΙΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ και φτάνουμε στα ξακουστά ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ(ιαματικές πηγές)
σε μια υπέροχη τοποθεσία, επίσκεψη(μπάνιο προαιρετικό), παραμονή, Πασχαλινό
γεύμα σε ταβέρνα της περιοχή με Ζωντανά μουσική. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε
την γραφική Ε∆ΕΣΣΑ με τους ξακουστούς καταρράκτες της στάση. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση. ∆ιανυκτέρευση.

∆ευτέρα 9/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΕΡΓΙΝΑ επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για
το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στις πλαγιές του ΟΛΥΜΠΟΥ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για
ΛΑΡΙΣΑ - ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ' οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « DRIADES » 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ(4km από την πόλη),
3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο δείπνο , 5) το Πασχαλινό γεύμα με
Ζωντανή Μουσική, 6) Αρχηγό - Συνοδό , 7) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 40: 7-9/4/2018 3ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: 7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από
ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ μ’ ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε για ΤΕΜΠΗ και
αρχίζουμε ν’ ανεβαίνουμε για το ορεινό χωριό ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. Κατά την διάρκεια της
διαδρομής μας θα διακρίνουμε το φυσικό μεγαλείο της κοιλάδας. Φτάνοντας θα
απολαύσουμε τα Αρχοντικά , το πράσινο και τις πηγές του χωριού. Θα μας δοθεί η
δυνατότητα να επισκεφτούμε το Αρχοντικό του Σβάρτς και το Λαογραφικό Μουσείο,
παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για την περιοχή του ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο ‘’ OLYMPUS THEA BOUTIQKE ‘’ 4**** . Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε
την τελετή της Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον παραδοσιακό οικισμό του
ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, στάση. Κατά της (12:00μ.μ.) επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο των αρνιών, οι
ουζομεζέδες θα μας περιμένουν να τους γευτούμε και το μεσημέρι με την συνοδεία
ζωντανής μουσικής θα απολαύσουμε το Πασχαλινό μας γεύμα με απεριόριστη
κατανάλωση από κρασί, μπύρα και αναψυκτικά με χορό και γλέντι. Εφόσον
ξεκουραστούμε το απόγευμα θα επισκεφτούμε την παραλία του ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ για μια
βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στις
πλαγιές του ΟΛΥΜΠΟΥ, στάση. Εν συνεχεία για την ορεινή ΡΑΨΑΝΗ χτισμένη σε
υψόμετρο 600μ. η ‘’ κυρά του Ολύμπου ‘’ όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι,
επιφυλάσσει στον επισκέπτη μαγευτική θέα που φτάνει ως το Αιγαίο πέλαγος,
παραμονή, γεύμα. ( Είναι φημισμένη για την πλούσια βλάστησή της και τις μοναδικές
φυσικές ομορφιές της. Στο χωριό θα περιπλανηθείτε στα πέτρινα δρομάκια και θα
θαυμάσετε τα γραφικά σπίτια, τα περίφημα αρχοντικά και την πλατεία με τα μαγαζιά
και τα αιωνόβια πλατάνια). Επιστροφή για ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις
καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPUS THEA
BOUTIQKE ‘’ 4**** στην περιοχή του ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2
πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο δείπνο , 5) το Πασχαλινό γεύμα με Ζωντανή
Μουσική και με απεριόριστη κατανάλωση από κρασί, μπύρα και αναψυκτικά , 6)
Αρχηγό - Συνοδό , 7) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 41: 7-9/4/2018 3ήμερη

ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’
οδόν. Συνεχίζουμε για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και φτάνουμε στο Μοναστήρι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της
ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΣΑΣ που βρίσκεται χτισμένο σ’ έναν απόκρημνο βράχο, με την εικόνα
της Παναγίας και το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, προσκύνημα. Εν συνεχεία
για φαγητό στην περιοχή. Συνεχίζουμε για το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο ‘’ ANESIS DELUXE ’’ 3***plus στο κέντρο του χωριού, ξεκούραση. Το
βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΟΡΥΣΧΑ∆ΕΣ , διατηρητέος οικισμός με πολλά
αρχοντικά πνιγμένο μέσα στα έλατα, στάση στην όμορφη πλακόστρωτη πλατεία του
χωριού. Εν συνεχεία θα επισκεφτούμε το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ που απλώνεται σε μία
καταπράσινη περιοχή από έλατα, στάση. Κατόπιν για ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ για να
θαυμάσουμε από κοντά τον Καρπενησιώτη ποταμό και το μεγαλείο της φύση, με τα
υπεραιωνόβια πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά, στάση. Επιστροφή στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
για το Πασχαλινό εορταστικό μας γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα με Ζωντανή
μουσική. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στο γραφικό χωριό. ∆ιανυκτέρευση.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ένα από τα ωραιότερα χωριά της
Ευρυτανίας γεμάτο με έλατα και φτάνουμε στην τεχνητή λίμνη ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ όπου θα
διασχίσουμε την ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ πάνω από την λίμνη που συνδέει τους
Νομούς Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, στάση για ν’ απολαύσουμε την
πανοραμική θέα. Συνεχίζουμε την όμορφη διαδρομή μας για ΑΓΡΙΝΙΟ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ
παραμονή, γεύμα. Κατόπιν θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΡΙΟΥ ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 140 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ ΑΝΕSIS DELUXE ‘’
3***plus σε δίκλινα δωμάτια στo ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 3) Τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το
Αναστάσιμο ∆είπνο, 5) το Πασχαλινό γεύμα με Ζωντανή Μουσική, 6) Αρχηγό Συνοδό, 7) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 42: 7-9/4/2018 3ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ ΑΙ∆ΗΨΟ - ΡΟΒΙΕΣ - ΛΙΜΝΗ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: 7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από
ΟΜΟΝΟΙΑ. ΧΑΛΚΙ∆Α στάση. Εν συνεχεία για το χωριό ΠΡΟΚΟΠΙ όπου θα
επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ και θα προσκυνήσουμε το σκήνωμά του.
Κατόπιν για ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΙ∆ΗΨΟ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως.
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ψαροχώρι ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑ∆ΟΣ για να πάρουμε το καραβάκι που θα μας μεταφέρει - ξεναγήσει
στα ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ, τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο και το εξωτικό
χρώμα τους, που μας ταξιδεύουν στα πέρατα της γης. Το σύμπλεγμα των νησιών είναι
δημιούργημα ηφαιστειώδους ενέργεια, το μεγαλύτερο λέγεται ΜΑΝΟΛΙΑ, είναι
κατάφυτο και εκεί βρίσκεται η παραλία με τα τιρκουάζ νερά και το καλά οργανωμένο
beach bar όπου και θα ποιούμε τον καφέ μας. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο
για το Πασχαλινό μας γεύμα με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής. Το απόγευμα ελεύθεροι
για βόλτα στην ΑΙ∆ΗΨΟ. ∆ιανυκτέρευση.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΟΣΙΟ ∆ΑΥΙ∆ επίσκεψη.
Συνεχίζουμε για ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ∆ΡΥΜΩΝΑ μία τοποθεσία ανεξάντλητης ομορφιάς.
Φτάνοντας σε υψόμετρο 600μ. θα περπατήσουμε μέσα από όμορφα μονοπάτια για να
αντικρίσουμε τα νερά του ποταμού Σηπιά που πέφτουν από ύψος 15μ. και
δημιουργούν

τους

ομωνύμους

καταρράκτες

σχηματίζοντας

μια

πανέμορφη

κρυστάλλινη λίμνη κυκλωμένη από βράχια και δάσος. Επιστροφή στις ΡΟΒΙΕΣ
παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΙ∆ΗΨΟ επιβίβαση στο φέριμποτ για ΑΡΚΙΤΣΑ –
ΑΘΗΝΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 125 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΛΗΤΩ ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΑΙ∆ΗΨΟ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο ∆είπνο,
5) το Πασχαλινό γεύμα με Ζωντανή Μουσική, 6) το φεριμπότ, 7) το καραβάκι για
ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ, 8) Αρχηγό - Συνοδό , 9) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 43: 7-9/4/2018 3ήμερη
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΤΑΥΡΩΠΟΥ) ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΙΚΑ ΛΙΒΑ∆ΙΑ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: 7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από
ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε για ∆ΟΜΟΚΟ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑΤΟ και φτάνουμε στην ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ επίσκεψη.
Κατόπιν για Πλαζ ΛΑΜΠΕΡΟΥ παραμονή, γεύμα. Στη συνέχεια θα κάνουμε το
γύρο της λίμνης όπου η διαδρομή είναι μαγευτική. Θα έχουμε μια ενδιάμεση
στάση στο ΦΡΑΓΜΑ και στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ για καφέ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής
Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη
στην Μονή ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ όπου από τον εξώστη της βλέπουμε ολόκληρη
την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, τον θεσσαλικό κάμπο και την οροσειρά της Πίνδου.
Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό ΜΕΤΣΟΒΟ με τα γραφικά δρομάκια, τα
πετρόχτιστα σπίτια, τα φημισμένα ντόπια τυριά και κρασιά. Θα επισκεφτούμε το
Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ, την εκκλησία της Αγ.
Παρασκευής και θα ψωνίσουμε από τα ξυλόγλυπτα σουβενίρ, παραμονή και
γεύμα Πασχαλινό σε παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού. Επιστροφή στην
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ και
αρχίζουμε ν' ανεβαίνουμε τα ωραιότερα χωριά της ΠΙΝ∆ΟΥ και του ΚΟΖΙΑΚΑ,
την ΕΛΑΤΗ και περνώντας τα περτουλιώτικα λιβάδια γεμάτα με έλατα θα
ξεπροβάλει το ΠΕΡΤΟΥΛΙ στάση. Επιστρέφουμε στην ΕΛΑΤΗ που είναι
χτισμένη σε υψόμετρο 900μ. στις πλαγιές του ΚΟΖΙΑΚΑ, περικυκλωμένη από
πυκνά ελατοδάση, πετρόχτιστα σπίτια και μαγαζάκια με είδη λαϊκής τέχνης που
συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ FAMISSI ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο
∆είπνο, 5) το Πασχαλινό γεύμα, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 44: 7-9/4/2018 3ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν συνεχεία θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο Κάψιας, με
πλούσιο διάκοσμο από πολύχρωμους σταλαγμίτες και

σταλακτίτες που

εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη(έξοδα ατομικά). στάση. Συνεχίζουμε για ΒΥΤΙΝΑ
παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΓΚΑ∆ΙΑ στάση και καταλήγουμε στην
ΟΛΥΜΠΙΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την
τελετή της Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το γραφικό ΚΑΤΑΚΟΛΟ, στάση. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο για να απολαύσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο των αρνιών. Θα
προσφέρονται μεζεδάκια και ούζο. Το μεσημέρι θα έχουμε το Πασχαλινό
εορταστικό μας γεύμα με συνοδεία μουσικής με dj. Το απόγευμα ελεύθερο για
βόλτα στην όμορφη ΟΛΥΜΠΙΑ. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της
ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Εν συνεχεία για ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ
στάση. Κατόπιν για το χωριό ΕΛΛΗΝΙΚΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – – ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 135 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο
«OLYMPIC VILLAGE» 4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΟΛΥΜΠΙΑ , 3) τα 2
πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο δείπνο, 5) το Πασχαλινό
εορταστικό γεύμα, 6) Αρχηγό – Συνοδό, 7) Φ.Π.Α.
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Εκδρομή με αα 45: 7-9/4/2018 3ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν συνεχεία για ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ και φτάνουμε στην
ερειπωμένη καστροπολιτεία του Βυζαντίου το ΜΥΣΤΡΑ, επίσκεψη. Εν συνεχεία
για το προάστιο της ΣΠΑΡΤΗΣ τον ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε
για ΓΥΘΕΙΟ,

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της

τελετής της Αναστάσεως. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την θρυλική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην
παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα σοκάκια, το επιβλητικό κάστρο της, τα πέτρινα
αρχοντικά και τις Βυζαντινές Εκκλησίες, στάση. Επιστροφή το μεσημέρι στο
ΓΥΘΕΙΟ για το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα μας.

Το απόγευμα ελεύθερο.

∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα
ΣΠΗΛΑΙΑ ∆ΥΡΟΥ επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε την παραλιακή
διαδρομή μας. Θα κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στην όμορφη ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΗ
για να καταλήξουμε στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «
PANTHEON » 3*** σε δίκλινα δωμάτια στο ΓΥΘΕΙΟ , 3) τα 2 πρωινά σε
μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο ∆είπνο, 5) το Πασχαλινό γεύμα, 6) Αρχηγό –
Συνοδό, 7) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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Εκδρομή με αα 46: 7-9/4/2018 3ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018: 7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από
ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ' οδόν. Κατόπιν για ΣΤΥΛΙ∆Α – ΒΟΛΟ
παραμονή, γεύμα σ’ ένα από τα τσιπουράδικα της πόλης. Εν συνεχεία για την
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, το μπαλκόνι του Πηλίου με την ονειρεμένη πλατεία και την
άπλετη θέα στον Παγασητικό, στάση. Επιστροφή το απόγευμα στον ΒΟΛΟ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την τελετής της
Αναστάσεως . ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον γύρο του ΠΗΛΙΟΥ. Η
πρώτη μας στάση θα είναι στην γοητευτική ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α, με τα αρχοντικά της,
τις βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα πλατάνια, τις
οξιές που όλα αυτά δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο. Κατόπιν
για ΚΙΣΣΟ με την γραφική πλατεία, παραμονή, γεύμα Πασχαλινό σε
παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας θα
φτάσουμε στα ΧΑΝΙΑ στάση. Κατόπιν για ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΒΟΛΟ. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση για την νοτιοανατολική
πλευρά του Πηλίου. Θα περάσουμε από ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ για να φτάσουμε στην
ΜΗΛΙΝΑ που αποτελεί τουριστικό θέρετρο με έντονη κίνηση επισκεπτών
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες , στάση. Επιστροφή στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΒΟΛΟ - ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ' οδόν.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « ΝΕFELI » 3*** στον
ΒΟΛΟ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο δείπνο, 5) το
Πασχαλινό γεύμα, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.
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