ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Διαφορετικό!

ΚΑρπΕνΗΣι

ΑΛΠΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ!

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
- ΠΑΠΙΓΚΟ
ΛΥΓΓΙΑ∆ΕΣ - ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ - ΚΟΝΙΤΣΑ
µε διαµονή στο φηµισµένο

στο AVARIS HOTEL 5*

LIMNEON RESORT & SPA 5*DELUXE

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι.
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για το μαγευτικό
Καρπενήσι. Επίσκεψη στον αναπαλαιωμένο παραδοσιακό οικισμό των
Κορυσχάδων και αργότερα στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο με το μνημείο του
Μάρκου Μπότσαρη όπου χρόνος για γεύμα. Εγκατάσταση στο AvARIS
HOTEL 5* σε ονειρική τοποθεσία, πάνω από το Καρπενήσι. Ξεκούραση
και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Χιονοδρομικό - Καρπενήσι και ..Saloon !!!
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε τη μέρα με επίσκεψη στο χιονοδρομικό
με το μεγάλο σαλέ για παιχνίδι με το χιόνι. Επιστρέφουμε στο Καρπενήσι
για βόλτα και ψώνια, γλυκά κουταλιού, τυριά, φημισμένα αλλαντικά αλλά
και επίσκεψη στον διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας
(17ος αι). Εδώ που κάποτε ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε
από τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό η πρώτη σχολή στην Ευρυτανία
για ανώτερη μόρφωση καθώς και σχολεία για κοινά γράμματα. Στη
συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία για ένα ζεστό ρόφημα στο Πάρκο
Τουριστικής Ιππασίας & Περιπέτειας Saloon, που βρίσκεται λίγο έξω
(4 χλμ) από το Καρπενήσι. Ένα ξύλινο καταφύγιο μέσα στο SALOON
PARK, που συνδυάζει την ομορφιά της ελληνικής φύσης και την
παράδοση του αμερικανικού νότου. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Προυσός (Ι.Μ.Παναγίας) & Μεγάλο Χωριό
Μπουφέ πρόγευμα. Ημέρα γεμάτη εικόνες, τοπία, χρώματα αλλά και
αγνές γεύσεις μας περιμένει. Διασχίζοντας τα “Ευρυτανικά Τέμπη” θα
βρεθούμε στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας.
Ξενάγηση και προσκύνημα. Αργότερα περίπατος στα γραφικά δρομάκια
του Μεγάλου Χωριού. Παραδοσιακά ψώνια και σουβενίρ. Εδώ μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε το Ιστορικό - Λαογραφικό μουσείο και να
γευθείτε το διάσημο γαλακτομπούρεκο του “Αλέκου”! Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μονή Αγάθωνος - Γοργοπόταμος - Αμφίκλεια - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για την Ι.Μ.Αγάθωνος,
μία κιβωτό της φύσης με σημαντική θρησκευτική και οικολογική
δραστηριότητα. Ξεχωρίζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τον βοτανικό
κήπο και εκθέματα από τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Συνεχίζουμε για
γεύμα (έξοδα ατομικά) στο χωριό του Γοργοπόταμου κοντά στην ιστορική
γέφυρα με τα γάργαρα νερά και τις ταβέρνες με την παραδοσιακή
ρουμελιώτικη κουζίνα. Επόμενος σταθμός μας η Αμφίκλεια όπου θα
επισκεφθούμε (έξοδα ατομικά) το εξαιρετικό “Μουσείο Άρτου”. Μέσω
Χαιρώνειας, όπου θα δούμε το περίφημο Λιοντάρι (μνημείο των
πεσόντων Θηβαίων Ιερολοχιτών), επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα μετά τις επισκέψεις της 3ης ημέρας.

ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΤΟΛΤΣΟ - ΚΕΡΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ
ΝΕΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ & ΣΠΗΛΑΙΟ

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή

AVARIS HOTEL 5*
∆ίκλινο Standard
∆ίκλινο Deluxe
3ο άτοµο σε Deluxe
4ο άτοµο σε Deluxe
Μονόκλινο Standard

3 µέρες
27 - 29 ∆εκ.

185
205
95
95
240

4 µέρες
26 - 29 ∆εκ.

249
275
120
120
330

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο AvARIS HOTEL 5* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου
• Ελεύθερη χρήση του γυμναστηρίου • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:30 για την Καστοριά, μέσω Καλαμπάκας.
Άφιξη στην Καστοριά. Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής,
γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα αρχοντικά, ηχηρά χαμόγελα
ντόπιων που προετοιμάζουν την μεγάλη γιορτή. Τακτοποίηση στο
πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 5*
Deluxe στην Καστοριά. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Κέρινα Ομοιώματα - Νέο Ενυδρείο & Σπήλαιο “του Δράκου” Πόλη (Ντολτσό)
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων
Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας”, που δημιούργησε
στο Μαυροχώρι Καστοριάς ο γνωστός δάσκαλος και ταλαντούχος
καλλιτέχνης κ. Δημήτρης Παναγιωτίδης. Ακολουθούν τα δύο νέα καμάρια
της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό, το μεγαλύτερο ενυδρείο
γλυκού νερού των Βαλκανίων σε ένα διώροφο κτίριο 450 τετραγωνικών
μέτρων που υπόσχεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους φυσιολάτρες
καθώς και το Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”. Αργότερα θα
δούμε την Παναγία τη Μαυριώτισσα και θα έχουμε χρόνο για περίπατο
στον παραλίμνιο δρόμο της πόλης. Βόλτα στο Ντολτσό, την παλιά πόλη
με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα αρχοντικά που θυμίζουν την
ακμή μιας άλλης εποχής. Επιστροφή και το βράδυ μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Πρέσπες
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα φυσικά σύνορα της χώρας, τη Μικρή
και Μεγάλη Πρέσπα, τον Αγ. Γερμανό, κεφαλοχώρι της περιοχής και
τον οικισμό Ψαράδες με αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα της περιοχής.
Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, με μοναδική και σπάνια πανίδα και
χλωρίδα, είναι ένα από τα πολλά πράγματα που έχει κανείς να θαυμάσει
και βέβαια το πολιτιστικά πλούσιο νησάκι του Αγ. Αχιλλείου. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Λιμναίος Οικισμός - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το Δισπηλιό, 7 χλμ. από την
Καστοριά, όπου ανακαλύφθηκε τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός του
5000 π.Χ. Θα δούμε την πιστή αναπαράσταση των συνηθειών και του
τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με
ενδιάμεσες στάσεις.
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή
4 µέρες
LIMNEON RESORT & SPA 5*
26 - 29 ∆εκεµβρίου
∆ίκλινο
245
3ο άτοµο
210
3ο άτοµο 4 ως 12 ετών
170
Μονόκλινο

330

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT
& SPA 5* DeLuxe στην Καστοριά. • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΑΡΙΣΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 μέσω Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.
Φθάνουμε στα Γιάννενα και επίσκεψη στο Μουσείο Π. Βρέλλη (έξοδα
ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Εγκατάσταση στο
πολυτελέστατο ΕPIRUS PALACE 5* Deluxe, που μας υποδέχεται γιορτινά
στολισμένα. Δείπνο με απεριόριστο κρασί.
2η μέρα: Κόνιτσα - Αρίστη - Μεγάλο Πάπιγκο
Μπουφέ πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα φυσικό σκηνοθετικό
μεγαλείο ιδανικό για τις εορταστικές μέρες, απλώνεται επιβλητικός
μπροστά μας. Πρώτος μας σταθμός η Κόνιτσα, που σκαρφαλωμένη
στην πλαγιά του λόφου κάτω από την Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο
ποταμό, σφύζει από ζωή και ομορφιά. Χρόνος για καφέ και περίπατο στα
καλντερίμια, την πλακόστρωτη πλατεία, τα αρχοντικά και το πέτρινο γεφύρι
της. Συνεχίζουμε για την υπέροχη Αρίστη και καιρού επιτρέποντος το πιο
γραφικό ίσως από τα Ζαγοροχώρια, το Μεγάλο Πάπιγκο! Επιστροφή και
δείπνο με απεριόριστο κρασί.
3η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Λυγγιάδες - Μάζια - Κάστρο - (Νησί)
Μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος (έξοδα ατομικά)
1.100 μέτρων με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Επόμενος προορισμός μας,
πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων, η Μάζια απ’όπου θα απολαύσουμε
την πανοραμική θέα της πόλης και της λίμνης. Επίσκεψη στο μνημείο
των πεσόντων και χρόνος για ένα ζεστό ρόφημα στους Λυγγιάδες.
Κατηφορίζουμε για επίσκεψη στο κάστρο όπου θα θαυμάσουμε το Σουφαρί
Σεράι, την ιππική σχολή, το Τζαμί Ασλάν - σήμερα Εθνογραφικό μουσείο
- τα μαγειρεία στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ, το Βυζαντινό μουσείο αλλά
και το νέο (2016) Μουσείο Αργυροτεχνίας! Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη
στο νησί όπου το σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά ή για νόστιμους μεζέδες
στη γειτονική στοά Λούλη! Επιστροφή και δείπνο με απεριόριστο κρασί.
4η μέρα: Λιθαρίτσια - Μέτσοβο - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ολοκληρώνουμε την γνωριμία μας με το κέντρο
των Ιωαννίνων με απολαυστικό περίπατο στο πάρκο Λιθαρίτσια και τον
πεζόδρομο. Μην παραλείψετε να γευθείτε τα κορυφαία γλυκά του διάσημου
MotleyCoffeesweet. Αναχωρούμε για Μέτσοβο μέσω της Εγνατίας Οδού.
Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά
ξυλόγλυπτα και την Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Χρόνος για
σουβενίρ και επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας, Δομοκού.
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή & κρασί
4 µέρες / 26 - 29 ∆εκεµβρίου
∆ίκλινο Premium Comfort
250
∆ίκλινο Premium Classic
275
3ο άτοµο
195
3ο άτοµο ως 12 ετών
95
4ο άτοµο 2 ως 12 ετών(family)*
195
Μονόκλινο Premium Comfort
320
Μονόκλινο Premium Classic
355
* Μεταφορά της οικογένειας σε 1 χώρου family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο ΕPIRUS PALACE 5* Deluxe στην είσοδο της πόλης
των Ιωαννίνων • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Απεριόριστη κατανάλωση κρασιού (λευκό, ροζέ ή κόκκινο) μη εμφιαλωμένο
κατά τη διάρκεια των δείπνων • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΕPIRUS PALACE 5*

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

75

