25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Εκδρομές με πούλμαν στην Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Κωδικός 195
Α/Α

Προορισμοί

Ημέρες

Σε Δίκλινο

Επιβάρυνση

δωμάτιο

Παιδικό σε
τρίκλινο,
έως 12 ετών

Αναχωρήσεις

Μονόκλινο

1

ΘΡΑΚΗ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

4

185 €

170 €

55 €

22/03/19

2

ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΤΑΥΡΩΠΟΥ (ΠΛΑΣΤΗΡΑ)

3

135 €

120 €

32 €

23/3/19

3

ΙΩΑΝΝΙΝΑ –
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

3

148 €

130 €

35 €

23/3/19

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

3

158 €

140 €

50 €

23/3/19

5

ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

3

135 €

120 €

30 €

23/3/19

6

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ
ΜΑΝΗ

3

145 €

130 €

50 €

23/3/19

7

ΒΟΛΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

3

128 €

115 €

30 €

23/3/19

8

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ

3

135 €

120 €

30 €

23/3/19

9

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

3

115 €

100 €

40 €

23/3/19

10

ΑΡΤΑ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ

3

135 €

120 €

30 €

23/3/19

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
1. ANATOLIA
2. KOSTA FAMISSI
3. PALLADIO
4. EUROPA
5. OASIS

•

3*
4*
3*
4*
3*

6. PHARAE PALACE
7. CHANIA PALACE
8. PHILOXENIA
9. ΗELVETIA
10. ARTA PALACE

4*
4* ( ΧΑΝΙΑ )
3*
3*
4*

===========================================
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Στην υπ’αρ. 7 εκδρομή του καταλόγου η διαμονή θα γίνει στο ξενοδοχείο
CHANIA PALACE 4* στα ΧΑΝΙΑ και όχι στο ξενοδοχείο PARK του Βόλου,
όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΘΡΑΚΗ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 22/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ
και της Λάρισας και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσω της κοιλάδας ΤΕΜΠΩΝ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με στάση στην περιοχή του Στρυμόνα, για την πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και αναχώρηση για ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, 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) θα φθάσουμε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε στην αγορά της πόλης και να δούμε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος χτίστηκε
με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β' από το διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα ΜιμάρΣινάν το
διάστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. Σήμερα το
μνημείο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρχιτεκτονική.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, με το σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας,
όπου στάθμευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ για
δείπνο και διανυκτέρευση, με μικρή στάση στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια πολιτιστική
παράδοση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα επισκεφθούμε δύο χαρακτηριστικά
χωριά των Πομάκων της Θράκης, τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ. Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη
της Ξάνθης και γεύμα προαιρετικά. Η επιστροφή μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ από τη ΛΙΜΝΗ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις στην πόλη της
ΚΑΒΑΛΑΣ, το ΛΙΤΟΧΩΡΟ και σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη
το βράδυ.

•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο ANATOLIA της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3*.
3 πρωινά σε μπουφέ.
3 δείπνα.
Σαρακοστιανό γεύμα σε μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.

Terzis travel

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

ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ (ΠΛΑΣΤΗΡΑ) ΚΑΙ ΤΑ
ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΛΑΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 7.45 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ
και μέσω ΔΟΜΟΚΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, φθάνουμε στην ΠΛΑΖ ΛΑΜΠΕΡΟΥ στη ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ,
γεύμα προαιρετικά. Η όμορφη καταπράσινη διαδρομή μας συνεχίζεται μέχρι το φράγμα στο
νότιο μέρος, που έχει μήκος 220 μέτρα και ύψος 83 μέτρα. Ακολούθως μέσω ΤΡΙΚΑΛΩΝ, θα
τακτοποιηθούμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χωριά των Τρικάλων, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ
με το γνωστό ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο. Γεύμα προαιρετικά στην ελατοσκέπαστη
ΕΛΑΤΗ, που θυμίζει ελβετικό τοπίο, αφού είναι χτισμένη αμφιθεατρικά μέσα σε δάσος από
έλατα σε υψόμετρο 920 μέτρων στο όρος Κόζιακας. Επιστροφή το απόγευμα στην
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Μετά το πρωινό θα ανηφορίσουμε στους ιερούς βράχους των ΜΕΤΕΩΡΩΝ για να
επισκεφθούμε τις Ιερές Μονές, ΒΑΡΛΑΑΜ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ. Αμέσως μετά θα
γνωρίσουμε την πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση σε καφέ
της Εθνικής οδού στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.
•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.

Terzis travel
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ (ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΦΑΡΑΓΓΙ
ΒΙΚΟΥ) - ΝΗΣΑΚΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 7.30 π.μ., ημίωρη στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και μέσω της
καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ φθάνουμε στην ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, στάση,
γεύμα προαιρετικά. Συνεχίζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ και λίγο πριν την είσοδο της πόλης συναντάμε
και επισκεπτόμαστε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα μοναδικά κέρινα ομοιώματα. Το απόγευμα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PALLADIO των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ξεκούραση, δείπνο και διασκέδαση,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και ανάβαση στα όμορφα χωριά του κεντρικού ΖΑΓΟΡΙΟΥ. Πρώτος
σταθμός το ΓΕΦΥΡΙ του ΚΟΚΚΟΡΗ και το κεφαλοχώρι ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, για να ακολουθήσει το
γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ, θα περπατήσουμε μέχρι την εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
για να θαυμάσουμε το μοναδικής ομορφιάς φαράγγι του ΒΙΚΟΥ, ένα σπάνιο τοπίο,
καταπράσινο, με τους κοφτερούς βράχους να καταλήγουν στο βάθος, στην κοίτη του
ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ. Γεύμα σε τοπική παραδοσιακή ταβέρνα και επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ για να
επισκεφθούμε το νησάκι με τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια και το ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ του
ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και ημέρα επιστροφής, με μία ξεχωριστή πανέμορφη διαδρομή, να μας
οδηγεί στο ορεινό ΜΕΤΣΟΒΟ, με τα παραδοσιακά σπίτια και το ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΑ. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται για Αθήνα, μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεση στάση στην πόλη της
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και σε καφέ της Εθνικής οδού, άφιξη το βράδυ.

•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
2 διανυκτερεύσει, στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.
2 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με μουσική σε πολύ γνωστό "ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΕΚΙ" των Ιωαννίνων και γεύμα σε
παραδοσιακή ταβέρνα στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΜΙΚΡΗ/ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΛΙΜΝΑΙΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, μικρή στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ.
Ακολούθως μέσω Δομοκού - Καρδίτσας - Τρικάλων, φθάνουμε στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση,
γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για ΚΑΣΤΟΡΙΑ με μικρό ενδιάμεσο σταθμό την πόλη των
ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 'Αφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και περίπατοι γνωριμίας, στην πόλη με τα
αμφιθεατρικά κτισμένα αρχοντικά της και τα γνωστά γουναράδικα. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινάει. Θα επισκεφθούμε τα γραφικά τοπία
των ΠΡΕΣΠΩΝ. Μέσω της νέας πλωτής γέφυρας θα γνωρίσουμε το νησάκι του Αγίου
Αχιλλείου στη ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ όπου κατοικούν σπάνια πουλιά, ενώ λίγο αργότερα θα
φθάσουμε στο τελευταίο ακριτικό χωριό, τους ΨΑΡΑΔΕΣ, όπου θα έχουμε και γεύμα
προαιρετικά. Επιστροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ τη ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, καθώς επίσης και στο
ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, μέσω ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
στάση, γεύμα προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ, με μικρή
ενδιάμεση στάση στην περιοχή, θα καταλήξουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο EUROPA 4*της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.

Terzis travel
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ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΚΑΛΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΒΥΤΙΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 8.00 π.μ., ημίωρη στάση για καφέ στην περιοχή του
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

και

συνεχίζουμε

για

ΜΥΣΤΡΑ.

'Αφιξη

και

επίσκεψη

στην

επιβλητική

καστροπολιτεία στις πλαγιές του ΤΑΫΓΕΤΟΥ, γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής.
Λίγο αργότερα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στη ΣΚΑΛΑ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και εκδρομή στη θρυλική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, με τα επιβλητικά κάστρα, τα
παλαιά πέτρινα αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ αλλά και τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.
Παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, με ενδιάμεση στάση επίσκεψη στο ΓΥΘΕΙΟ. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ με το πολύ σπουδαίο ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΛΙΑΣ και ΛΑΔΙΟΥ, που έχει ως σκοπό να αναδείξει τον πολιτισμό και την τεχνολογία της
ελιάς και της ελαιοπαραγωγής, που συνδέεται άρρηκτα με την ελληνική και γενικότερα τη
μεσογειακή ταυτότητα. Αμέσως μετά αναχώρηση για την ορεινή καταπράσινη κωμόπολη
ΒΥΤΙΝΑ. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση στον
ΙΣΘΜΟ της ΚΟΡΙΝΘΟΥ, άφιξη το βράδυ.

•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο ΟΑΣΗ στη Σκάλα Λακωνίας.
2 πρωινά σε μπουφέ.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή του
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ για καφέ και συνεχίζουμε μέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, με μία ευχάριστη
παράκαμψη στο ΙΣΑΡΙ, για να φθάσουμε και να επισκεφθούμε την ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, την
εκκλησία που στη σκέπη της έχουν φυτρώσει πανύψηλα δένδρα. Γεύμα προαιρετικά και η
διαδρομή συνεχίζεται για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
χρόνος ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Μετά το πρωινό μία όμορφη εκδρομή ξεκινά στο Ν.Δ. άκρο της Πελοποννήσου.
Πρώτος σταθμός η ΜΕΘΩΝΗ, η πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο
καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, με το θαυμάσιο ακρόπυργο, θα μας κρατήσει για λίγο
κοντά της. Ακολουθεί η γραφική και γοητευτική κωμόπολη ΠΥΛΟΣ. Χτισμένη αμφιθεατρικά
στο νότιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντας την από το λιμάνι σου δίνει την
αίσθηση νησιού. Επίσκεψη στο επιβλητικό μνημείο των "ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ" και επιστροφή
στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχο της πόλης. Δείπνο στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και επίσκεψη στην ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ. Ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που
βρίσκεται στη ΜΑΝΗ, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια νερά,
μεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές και απόμακρα χιονισμένα
βουνά, που κάνει την Καρδαμύλη ένα από τα ομορφότερα χωριά που αγναντεύουν τις ήρεμες
θάλασσες και τα θαυμάσια ηλιοβασιλέματα του Μεσσηνιακού κόλπου. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ,
από τη γνωστή, πλέον, διαδρομή μέσω Μεγαλόπολης - Τρίπολης με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη
το βράδυ.
•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4*.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.
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ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 8.45 π.μ., περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση για καφέ, άφιξη το
μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά και αμέσως μετά επίσκεψη στη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ,
αλλά και την όμορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και να
απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό. Νωρίς το βράδυ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινάει στα πηλιορείτικα χωριά. Πρώτος
σταθμός οι ΜΗΛΙΕΣ, και ακολουθεί η γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο
Πέλαγος, πριν καταλήξουμε στα ΧΑΝΙΑ, ολοκληρώνοντας έτσι την "περιπλάνηση μας" στο
ΠΗΛΙΟ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Επιστρέφουμε στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ, ενώ στο
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ θα γευματίσουμε προαιρετικά. Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση.

•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο CHANIA PALACE 4*.
2 πρωινά σε μπουφέ.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.
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ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 7.45 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή της Λαμίας
και Λάρισας και συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το απόγευμα στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 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 από το βουνό, όπου
δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους,
δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λουτροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες,
στον καταρράκτη ή και στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να πάρουμε το πρωινό μας,
ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και συναρπαστικά την ημέρα μας. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε
τον οικισμό του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ με τη μοναδική θέα στη ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ. Λίγο
αργότερα θα φθάσουμε στον παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

που

βρίσκεται

πολύ

κοντά

στο

χιονοδρομικό

κέντρο

του

Βόρρα

(ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την πόλη της ΕΔΕΣΣΑΣ με τους περίφημους
καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα θα βρεθούμε στο 'Αλσος Αγίου Νικολάου, ένα πανελλήνιο
τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 χλμ. νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος
στην καρδιά της Ημαθίας. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή, άφιξη
το βράδυ.

•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3*, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ πολύ
κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
2 πρωινά σε μπουφέ.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.

1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 8.45 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ και
συνεχίζουμε για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, με μία μικρή παράκαμψη για επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ, που βρίσκεται στις βορεινές πλαγιές του όρους ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ σε
υψόμετρο 740 μέτρων, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με μοναδική θέα στο
Μαλιακό. Η διαδρομή μας ακολούθως από τις ράχες ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ μας οδηγεί στην όμορφη
πρωτεύουσα της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο "ΕΛΒΕΤΙΑ" στο
κέντρο της πόλης, γεύμα προαιρετικά, χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη. Δείπνο
προαιρετικά το βράδυ σε ταβέρνα της πόλης, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Η Μονή
Προυσσού βρίσκεται 31 χλμ. νότια του Καρπενησίου και 2 χλμ. από το ομώνυμο χωριό και
αποτελεί πνευματικό και Προσκυνηματικό κέντρο ολόκληρης της περιοχής. Είναι χτισμένη σε
ένα τοπίο επιβλητικό, σε απόκρημνη, βραχώδη περιοχή μεταξύ των βουνών Χελιδόνα,
Καλιακούδα και της οροσειράς του Τυμφρηστού, η οποία είναι κατάφυτη από έλατα.
Επόμενος σταθμός το Μεγάλο Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος σε υψόμετρο 720
μ. Η πλατεία του χωριού με το πλατάνι προσφέρει εκπληκτική θέα προς την κοιλάδα του
ποταμού Καρπενησιώτη και της κορυφής του όρους Χελιδώνα, ενώ πολύ σημαντικό είναι και
το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο με πλούσια εκθέματα λαϊκής τέχνης, εκκλησιαστικά
κειμήλια και εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων. Λίγο αργότερα θα γευματίσουμε
προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα με τοπικές σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
και στην πόλη περίπατοι στην κεντρική πλατεία με τα μικρομάγαζα, με τοπικά προϊόντα και
είδη λαϊκής τέχνης. Προαιρετικά δείπνο και διασκέδαση το βράδυ, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Μετά το πρωινό επίσκεψη στο γραφικό χωριό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, τρία μόνο χλμ.
από το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, μία από τις πιο όμορφες και γαλήνιες περιοχές της Ευρυτανίας, με την
τεχνητή λιμνούλα να δεσπόζει στην πλατεία του χωριού. Αμέσως μετά αναχώρηση για την
περιοχή του ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά. Συνεχίζουμε για Αθήνα με
ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ.

•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο "ΕΛΒΕΤΙΑ" στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
2 πρωινά σε μπουφέ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.
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ΑΡΤΑ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΑΧΘΟΣ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ:Αναχώρηση στις 7.45 π.μ., ημίωρη στάση στον Ισθμό και συνεχίζουμε μέσω της
καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ για ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, στάση, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς
το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πόλη της 'Αρτας με το ιστορικό γεφύρι. Ενώ λίγο
αργότερα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ARTA PALACE, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και μία υπέροχη εκδρομή στα γραφικά ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ξεκινά. Πρώτος
σταθμός το φράγμα Πουρναρίου που δημιουργεί και την τεχνητή λίμνη, για να ακολουθήσει
μία πανέμορφη διαδρομή από τα όμορφα χωριουδάκια ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΛΑΤΟ - ΔΑΦΝΙΩΤΗ,
για να φθάσουμε στο σημείο που βρισκόταν το ιστορικό γεφύρι της πλάκας πάνω από τον
ΑΡΑΧΘΟ, (καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος του από τις πλημμύρες) που ήταν ίσως το
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια και να καταλήξουμε σε δύο ορεινά κεφαλοχώρια
της περιοχής, τα ΑΓΝΑΝΤΑ και τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, που είναι χτισμένα αμφιθεατρικά και
ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια, γεύμα
προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ, η διαδρομή μας προς ΑΘΗΝΑ
συνεχίζεται μέσω ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, εθνικής οδού ΠΑΤΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ, με ενδιάμεση στάση, άφιξη
το βράδυ.

•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο ARTA PALACE 4*.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
Φόρος διαμονής.
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