2-5/5/2019 4ήμερη

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/5/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου
θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν. ΜΕΝΙΔΙ παραμονή,
γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι για να μας μεταφέρει στο
«Νησί των Φαιάκων» την ΚΕΡΚΥΡΑ. Άφιξη στο λιμάνι και εν συνεχεία για ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5/2019
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ «το καταφύγιο της ψυχής της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ».
Εν συνεχεία για ΚΑΝΟΝΙ όπου θα δούμε το Μοναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας και το μαγευτικό
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Κατόπιν για ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ παραμονή, γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την πόλη της
ΚΕΡΚΥΡΑΣ για μία βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5/2019
Μετά το πρωινό επίσκεψη στον πολιούχο ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και στο ΑΝΑΚΤΟΡΟ των Αγ. Μιχαήλ & Γεωργίου
στην κεντρική πλατεία. Κατόπιν για ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/5/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι και επιβίβαση στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Εν συνεχεία για την
γραφική ΠΑΡΓΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΑΡΤΑ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή
γέφυρα για ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 178 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) Τα 3 Δείπνα σε μπουφέ, 5) τα εισιτήρια του
καραβιού A/R, 6) Αρχηγό – Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

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

3-5/5/2019 3ήμερη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ- ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν και φτάνουμε στο

ΜΕΝΙΔΙ

παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΡΤΑ και φτάνουμε στο ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το Μουσείο με τα Κέρινα
Ομοιώματα(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ GRAND SERAI CONGRESS &
SPA ‘’ 5***** που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ελεύθεροι για μία πρώτη γνωριμία. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5/2019
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 ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ επίσκεψη. Εν συνεχεία για το Κεντρικό Ζαγόρι όπου μέσω ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ θα
φτάσουμε στο γραφικό χωριό των ΖΑΓΟΡΙΩΝ το ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 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
στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ με προαιρετική μετάβαση στο ΝΗΣΑΚΙ της Παμβώτιδας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
ιστορίας της πόλης αφού έχει συνδεθεί με την ιστορία και το θάνατο του Αλί Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ
Μοναστηριακά συγκροτήματα. Εμείς θα επισκεφτούμε το πιο σημαντικό τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου στα
κελιά του σώζονται οι τρύπες από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλί 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. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/5/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το όμορφο ΜΕΤΣΟΒΟ που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1150μ. στην οροσειρά της
Πίνδου, με τα μοναδικής αρχιτεκτονικής κτήρια από πέτρα και ξύλο, τα γραφικά σοκάκια, τα αξιοθέατα όπως το
Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ, την Μητρόπολη της Αγ. Παρασκευής και τα μοναδικά προϊόντα
παραγωγής τους, στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ GRAND SERAI CONGRESS & SPA ‘’ 5***** στο
κέντρο της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 2 Δείπνα σε μπουφέ,
5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη
Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α
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ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ
ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ
ΑΡΑΧΟΒΑ - ΔΕΛΦΟΥΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ στάση καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε
για ΑΡΑΧΟΒΑ στάση. Επόμενος σταθμός μας ο Αρχαιολογικός χώρος των ΔΕΛΦΩΝ επίσκεψη. Κατόπιν για
το γραφικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΕΡΑΤΕΙΝΗ και φτάνουμε στο 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. Πεζή μετάβαση στο
ξενοδοχείο μας με την καλύτερη πανοραμική θέση στο νησί, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το υπόλοιπο της
ημέρας ελεύθερο για μπάνιο και βόλτα. Το βράδυ προαιρετικά θα μπορούμε να δειπνήσουμε σε κάποια από
τα γραφικά ταβερνάκια του νησιού. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 5/5/2019
Μετά το πρωινό θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο πανέμορφο φυσικό λιμανάκι του νησιού που
αγκυροβολούν πολυτελή σκάφη και ιστιοπλοϊκά. Θα απολαύσουμε το καφέ μας στην απόλυτη ηρεμία του
τόπου. Εν συνεχεία θα πάρουμε το καραβάκι να περάσουμε απέναντι για να συνεχίσουμε την διαδρομή μας
φτάνοντας στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή
γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 67 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ TRIZONIA BEACH ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΝΗΣΟ ΤΡΙΖΟΝΙΑ , 3) Το πρωινό, 4) το καραβάκι για την Α/R μετάβαση στο νησί , 5)
Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Κατόπιν για την Αρχόντισσα του Μεσσηνιακού κόλπου την ΚΑΛΑΜΑΤΑ όπου και θα επισκεφτούμε την
εκκλησία της Υπαπαντής και το Μοναστήρι των Καλογραιών. Εν συνεχεία για την παραλία της πόλεως
παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για την όμορφη ΠΥΛΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ(Έξοδα ατομικά).
Παραμονή , γεύμα στο χωριό. Εν συνεχεία για ΠΑΤΡΑ, στάση και επίσκεψη στον ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ.
Συνεχίζουμε για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ KARALLIS CITY ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στo λιμάνι της ΠΥΛΟΥ, 3) τo πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό - συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.
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ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ‘’ DELUXE HOTEL ANESIS ‘’)

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ – ΒΙΤΟΛΗ και αρχίζουμε ν' ανεβαίνουμε τον ΤΥΜΦΡΗΣΤΟ για να φτάσουμε σε μία από τις
ωραιότερες πόλεις της ηπειρώτικης Ελλάδας , πνιγμένη στα έλατα, τα πεύκα και τις καστανιές, το
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Θα καταλήξουμε στο προάστιο του χωριού το ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, στην σκιά των πελώριων
πλατάνων , με τον ρυθμό του Καρπενησιώτη ποταμού να σε γαληνεύει και να σε ταξιδεύει, παραμονή, γεύμα
στο πάρκο. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο μας ‘’ DELUXE ANESIS ‘’ στο κέντρο του χωριού, τακτοποίηση.
Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για ξεκούραση και βόλτα. Το βράδυ μπορείτε να φάτε σε κάποια από τα
γραφικά ταβερνάκια. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ που απλώνεται σε μία καταπράσινη περιοχή από
έλατα, στάση. Μπορούμε να ποιούμε τον café μας ή να γευτούμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο τους.
Συνεχίζουμε για το 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.
Κατόπιν για φαγητό στην περιοχή του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ποταμού. Επιστροφή για ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ με
ενδιάμεσες στάσεις.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ DELUXE ANESIS ‘’ 3*** PLUS στο
κέντρο του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ σε δίκλινα δωμάτια, 3) Το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό - Συνοδό, 5) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.
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17-19/5/2019 3ήμερη

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδών. Κατόπιν για
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΓΡΕΒΕΝΑ και φτάνουμε στην γραφική
πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, η οποία περιβάλλεται από τη Λίμνη Ορεστιάδας που θεωρείται μορφολογικά η ωραιότερη λίμνη
της Ελλάδος και ένα από τα μαγευτικότερα σκηνικά της Δυτικής Μακεδονίας, θα έχουμε την δυνατότητα να
επισκεφτούμε την ΜΟΝΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ που είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης με μοναδική θέα την γύρω περιοχή.
Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/2019
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 ΠΙΣΟΔΕΡΙ 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 ΨΑΡΑΔΕΣ της Μεγάλης ΠΡΕΣΠΑΣ που είναι κριμένο σ’ ένα κολπίσκο
και κερδίζει τον επισκέπτη με την μοναδική αρχιτεκτονική του, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΚΑΣΤΟΡΙΑ όπου θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια στα περίφημα γουναράδικά της. Αργά το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στο ΔΙΣΠΗΛΙΟ τον πρώτο λιμναίο οικισμό του 5000π.χ. με πιστή
αναπαράσταση των συνηθειών και τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου, ως κυνηγού για την αναζήτηση
τροφής(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδών.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 98 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ ΒΥΖΑΝΤΙUM ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στην
ΚΑΣΤΟΡΙΑ , 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ , 4) τα 2 Δείπνα, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 8) Φ.Π.Α.
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18-19/5/2019 2ήμερη

ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΛΕΒΙΔΙ - ΒΥΤΙΝΑ – ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΛΑΓΚΑΔΙΑ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΣABBATO 18/5/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Εν συνεχεία για
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΛΕΒΙΔΙ στάση στην πλατεία του χωριού για να
καταλήξουμε στο ορεινό χωριό ΒΕΛΤΕΣΙΝΙΚΟ καλά κρυμμένο μέσα στην πυκνή βλάστηση του ΜΑΙΝΑΛΟΥ
σε υψόμετρο 115Ομ. κατάφυτο με έλατα και καρυδιές , γεμάτο με κόκκινες κεραμιδένιες στέγες , επιβλητικές
εκκλησίες και τρεχούμενα νερά, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για τα ΛΑΓΚΑΔΙΑ το χωριό των αγωνιστών του
1821, το οποίο έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
‘’ MANIATIS HOTELS & RESORT - KENTRIKON ‘’ 4****. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
KYΡΙΑΚΗ 19/5/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ το ορεινό χωριό της Αρκαδίας σε υψόμετρο 1100μ. με τα
επιβλητικά πυργόσπιτα, τα πέτρινα καλντερίμια να χάνονται μέσα στις καρυδιές και τις κερασιές. Στην
ζωντανή πλατεία του χωριού θα απολαύσουμε τον καφέ μας. Εν συνεχεία για το ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, μοναδικό στην Ελλάδα θα μας ξεναγήσει στην προβιομηχανική τεχνολογία της περιοχής,
επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Επόμενος σταθμός μας το πιο καλοδιατηρημένο χωριό της ορεινής Αρκαδίας την
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ απλωμένη σε μια λοφοράχη σε ύψος 950μ. με θέα την πεδιάδα της Μεγαλόπολης και το
φαράγγι του Λούσιου ποταμού. Κατόπιν για το φημισμένο ορεινό θέρετρο της Πελοποννήσου την ΒΥΤΙΝΑ σε
υψόμετρο 1050μ. που απλώνεται στους πρόποδες του Μαινάλου παραμονή, γεύμα. Περπατώντας στο
χωριό θα ψωνίσουμε από τα μαγαζάκια παραδοσιακά προϊόντα και μην ξεχάσουμε να πάρουμε τυράκι και
χωριάτικο ψωμί. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ MANIATIS HOTELS & RESORT KENTRIKON ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στα ΛΑΓΚΑΔΙΑ , 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο, 5)
Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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25-26/5/2019 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Συνεχίζουμε για ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη, επιστροφή στην
παραλία για φαγητό. Κατόπιν για ΓΥΘΕΙΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ με τους

πανύψηλους σταλαγμίτες και σταλακτίτες από τα σπανιότερα στον κόσμο, επίσκεψη(έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε την παραλιακή διαδρομή μας και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στην όμορφη
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ θα φτάσουμε στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια
ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο ΓΥΘΕΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό-Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

6)

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

Ευθύνης

Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.
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Ταξιδιωτικών

31/5-2/6/2019 3ήμερη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν και φτάνουμε στο

ΜΕΝΙΔΙ

παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΡΤΑ και φτάνουμε στο ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το Μουσείο με τα Κέρινα
Ομοιώματα(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της
πόλης. Ελεύθεροι για μία πρώτη γνωριμία της πόλης. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6/2019
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 ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ επίσκεψη. Εν συνεχεία για το Κεντρικό Ζαγόρι όπου μέσω ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ θα
φτάσουμε στο γραφικό χωριό των ΖΑΓΟΡΙΩΝ το ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 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
στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ με προαιρετική μετάβαση στο ΝΗΣΑΚΙ της Παμβώτιδας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
ιστορίας της πόλης αφού έχει συνδεθεί με την ιστορία και το θάνατο του Αλί Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ
Μοναστηριακά συγκροτήματα. Εμείς θα επισκεφτούμε το πιο σημαντικό τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου στα
κελιά του σώζονται οι τρύπες από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλί 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. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/6/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το όμορφο ΜΕΤΣΟΒΟ που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1150μ. στην οροσειρά της
Πίνδου, με τα μοναδικής αρχιτεκτονικής κτήρια από πέτρα και ξύλο, τα γραφικά σοκάκια, τα αξιοθέατα όπως το
Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ, την Μητρόπολη της Αγ. Παρασκευής και τα μοναδικά προϊόντα
παραγωγής τους, στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 95 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PALLADION ‘’ 3*** στο κέντρο της πόλης των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Αρχηγό - Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α
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1-2/6/2019 2ήμερη

ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ
ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ
ΑΡΑΧΟΒΑ - ΔΕΛΦΟΥΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ στάση καθ’ οδόν.
Συνεχίζουμε για ΑΡΑΧΟΒΑ στάση. Επόμενος σταθμός μας ο Αρχαιολογικός χώρος των ΔΕΛΦΩΝ επίσκεψη.
Κατόπιν για το γραφικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΕΡΑΤΕΙΝΗ και φτάνουμε στο 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. Πεζή μετάβαση στο
ξενοδοχείο μας με την καλύτερη πανοραμική θέση στο νησί, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το υπόλοιπο της
ημέρας ελεύθερο για μπάνιο και βόλτα. Το βράδυ προαιρετικά θα μπορούμε να δειπνήσουμε σε κάποια από
τα γραφικά ταβερνάκια του νησιού. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/6/2019
Μετά το πρωινό θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο πανέμορφο φυσικό λιμανάκι του νησιού που
αγκυροβολούν πολυτελή σκάφη και ιστιοπλοϊκά. Θα απολαύσουμε το καφέ μας στην απόλυτη ηρεμία του
τόπου. Εν συνεχεία θα πάρουμε το καραβάκι να περάσουμε απέναντι για να συνεχίσουμε την διαδρομή μας
φτάνοντας στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή
γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδ’ον.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 67 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ TRIZONIA BEACH ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΝΗΣΟ ΤΡΙΖΟΝΙΑ , 3) Το πρωινό, 4) το καραβάκι για την Α/R μετάβαση στο νησί , 5)
Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α
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7-9/6/2019 3ήμερη

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν
συνεχεία για ΣΠΑΡΤΗ - ΣΚΑΛΑ - ΜΟΛΑΟΙ και φτάνουμε στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη.
Επιστροφή στην παραλία για μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΝΕΑΠΟΛΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση με το φεριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ, άφιξη και μετάβαση στην νότια πλευρά του
νησιού που βρίσκεται η διεθνώς φημισμένη παραλία του ΣΙΜΟΥ που διαθέτει αμμουδιά με ψιλή χρυσή άμμο,
αμμόλοφους στο εσωτερικό της και κρυστάλλινα νερά,

παραμονή. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στο

λιμανάκι της Χώρας. Επιστροφή για το απόγευμα στην ΝΕΑΠΟΛΗ. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ με τους

πανύψηλους σταλαγμίτες και σταλακτίτες από τα σπανιότερα στον κόσμο, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία για ΓΥΘΕΙΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΣΠΑΡΤΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με
μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ LIMIRA MARE ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το φέριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ
A/R , 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α

Terzis travel
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8-9/6/2019 2ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/6/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν
για ΣΤΥΛΙΔΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε

για

ΒΟΛΟ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ και φτάνουμε στο μπαλκόνι του Πηλίου τη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, όμορφος παραδοσιακός
οικισμός με εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο, στάση. Εν συνεχεία για το ορεινό χωριό τα ΧΑΝΙΑ του
ΠΗΛΙΟΥ, περιτριγυρισμένο από καστανιές και οξιές δίνοντας δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό του ΠΗΛΙΟΥ τον ΚΙΣΣΟ στάση. Συνεχίζουμε την διαδρομή
μας για ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τα περίφημα

αρχοντικά, τις βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα

καλντερίμια, τα πλατάνια, τις οξιές που όλα αυτά δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο για να
καταλήξουμε στις όμορφες ΜΗΛΙΕΣ στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν
για ΒΟΛΟ - ΣΤΥΛΙΔΑ - ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ KAT’ ATOMO : 64 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ TASIA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο σερβιρισμένο, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής
Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α
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20-24/6/2019 5ήμερη

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΚΙΑΘΟ – ΒΟΛΟ
(Ταξίδι με το «Μουτζούρη»)
ΠΕΜΠΤΗ 20/6/19
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:30π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ Κάνοντας τις ανάλογες στάσεις καθ’
οδόν και πριν φτάσουμε στην πόλη του Βόλου, θα επισκεφτούμε δυο σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους
διαφορετικών εποχών. Τη Δημητριάδα και το Σέσκλο. Ύστερα στο αρχαιολογικό μουσείο του Βόλου θα
θαυμάσουμε ό,τι βρέθηκε σ’ αυτούς τους χώρους αλλά και σε άλλες ανασκαφές της περιοχής. Φαγητό στον
ΒΟΛΟ και εν συνεχεία τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6/19
Μετά το πρωινό η ημέρα μας θα αρχίσει με επίσκεψη στο μουσείο- αρχοντικό με τις τοιχογραφίες του λαϊκού
ζωγράφου Θεόφιλου. Η όμορφη Μακρυνίτσα μας περιμένει για καφέ και γνωριμία με το νεοϊδρυθέν μουσείο
«Οξεία Επίσκεψης». Συνεχίζουμε για την κωμόπολη της Ζαγοράς και καταλήγουμε στο παραθαλάσσιο χωριό
τον ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το γραφικό χωριό του ΚΙΣΣΟΥ, στάση. Επιστροφή
στο ΒΟΛΟ. Διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6/19
Μετά το πρωινό το πούλμαν θα μας μεταφέρει στο γραφικό λιμανάκι Αχίλλειο, απ’ όπου θα ξεκινήσει η
κρουαζιέρα μας για τη Σκιάθο, το νησί του Παπαδιαμάντη. Κάτι που του χρωστάμε από το 2011, στα εκατό
χρονα από το θάνατό του. Θα επισκεφτούμε το σπίτι-μουσείο του μοναδικού μας «κοσμοκαλόγερου» και θα
κάνουμε μπάνιο στις περιλάλητες Κουκουναριές. Επιστροφή στο Αχίλλειο και από εκεί στον ΒΟΛΟ.
Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6/19
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσει το ταξίδι μας με το «Μουτζούρη»! Από τα Άνω Λεχώνια, θα φτάσουμε ως τις
Μηλιές με το γραφικό τραινάκι του Πηλίου. Στις Μηλιές, θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο μοναδικό
από αρχιτεκτονικής, ακουστικής και θρησκευτικής πλευράς ναό των Ταξιαρχών. Μπάνιο και φαγητό στα

Καλά Νερά και ύστερα θα αποτολμήσουμε μια γνωριμία με την «αγκαλιά» του Παγασητικού κόλπου μέχρι την
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ. Επιστροφή το απόγευμα στο ΒΟΛΟ. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/6/19
Μετά το πρωινό αρχίζουμε με την επίσκεψη - ξενάγηση στο μουσείο πληνθοκεραμοποιϊας «Τσαλαπάτα». Και
στο τέλος τα όμορφα, που πιστεύω να μην είναι δύσκολα. Επίσκεψη στο περιβαλλοντικό κέντρο της λίμνης
Κάρλας. Επιστροφή για ΟΜΟΝΟΙΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις για φαγητό και café.
*Τα βράδια στις βόλτες μας θα χαιρόμαστε την Αργώ και το κορδόνι, την Αγία τριάδα με τις αγιογραφίες του
Γουναρόπουλου, τον Άναυρο με τα γλυπτά και το σπιτάκι του Σέσκλου και ακόμη θα απολαμβάνουμε τους
μοναδικούς τσιπουρομεζέδες.
**Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάλογες συνθήκες χωρίς να γίνει
καμιά παράληψη.
***Το κόστος εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία καθώς και το εισιτήριο (10 ευρώ) του
τραίνου για τις Μηλιές επιβαρύνουν κάθε εκδρομέα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 235 B/B

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΝΕFELI ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, 3) τα 4 πρωινά σε μπουφέ, 4) το καραβάκι για την ημερήσια κρουαζιέρα σας
στην ΣΚΙΑΘΟ, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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22-23/6/2019 2ήμερη

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν
συνεχεία για ΣΠΑΡΤΗ - ΣΚΑΛΑ - ΜΟΛΑΟΙ και φτάνουμε στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη.
Επιστροφή στην παραλία για μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΝΕΑΠΟΛΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση με το φεριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ, άφιξη και μετάβαση στην νότια πλευρά του
νησιού που βρίσκεται η διεθνώς φημισμένη παραλία του ΣΙΜΟΥ που διαθέτει αμμουδιά με ψιλή χρυσή άμμο,
αμμόλοφους στο εσωτερικό της και κρυστάλλινα νερά,

παραμονή. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στο

λιμανάκι της Χώρας. Επιστροφή για ΣΠΑΡΤΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με ενδιάμεσες στάσεις
καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 67 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ LIMIRA MARE ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το φέριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ
A/R , 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α
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28-30/6/2019 3ήμερη

ΚΥΘΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6/2019
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. για το λιμάνι του ΛΑΥΡΙΟΥ και από
εκεί επιβίβαση στο καράβι με προορισμό την ΚΥΘΝΟ. Ονομάζεται και Θερμιά (τα Θερμιά), τουλάχιστον από
τον 12ο αιώνα οπότε και αναφέρεται ως "Επισκοπή Κέας και Θερμιών". Το όνομα αυτό οφείλεται στις θερμές
πηγές που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στον όρμο των Λουτρών. Φτάνουμε στο λιμάνι του ΜΕΡΙΧΑ στάση
για μια πρώτη γνωριμία με το νησί. Ο ΜΕΡΙΧΑΣ είναι ένα από τα φυσικά και απάνεμα λιμάνια της ΚΥΘΝΟΥ.
Είναι εφοδιασμένος με κάθε ευκολία που θα κάνει την παραμονή του επισκέπτη εδώ ευχάριστη και
ξεκούραστη. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ΛΟΥΤΡΑ. Είναι διάσημα για τις ιαματικές πηγές τους ,
γνωστές από την αρχαιότητα καθώς έχουν βρεθεί ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή. Στα νεοτέρα χρόνια δυο
χημικές αναλύσεις το 1830 ανέδειξαν τις θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών ύστερα από απαίτηση του
βασιλιά Όθωνα και Αμαλίας τις οποίες

απολάμβαναν από το 1837 ως το 1862. Τα ιαματικά νερά των

ΛΟΥΤΡΩΝ τα οποία αναβλύζουν έξω αλλά και μέσα στην θάλασσα είναι ιδιαίτερα ζεστά και χαρακτηρίζονται
θερμά μέχρι υπέρθερμα. Υπάρχουν οι 2 θερμές πηγές που είναι και μοναδικές στις Κυκλάδες και με
θερμοκρασίες άνω των 52 βαθμών Κελσίου τροφοδοτούν το τοπικό υδροθεραπευτήριο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο

μας

παραμονή

μπάνιο,

γεύμα.

Το

απόγευμα

αναχώρηση

για

τη

πρωτεύουσα

ΜΕΣΑΡΙΑ(ΧΩΡΑ)που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά. Αυτός ο όμορφος, γραφικός οικισμός θα κλέψει την
καρδιά σας από την πρώτη στιγμή. Κατάλευκα σπιτάκια, φρεσκοασβεστωμένα δρομάκια, μικρές πλατείες,
όμορφες εκκλησίες και μια πληθώρα από καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ θα σας κρατήσουν στην αγκαλιά
τους από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Περπατήστε στα ασπρισμένα σοκάκια της, κάτω από τα
καταστέγια (διαβάσεις κάτω από τα σπίτια) και τις ολάνθιστες βουκαμβίλιες και ανακαλύψτε τις ολόλευκες
εκκλησίες,

που

δεσπόζουν

σε

αρκετά

σημεία.

Επιστροφή

στο

ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6/2019
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την ΔΡΥΟΠΙΔΑ ( ΧΩΡΙΟ ) όπου ζούσαν οι Δρύοπες oί πρώτοι κάτοικοι
του νησιού. Είναι ένα όμορφο χωριό χτισμένο σε κοιλάδα, αθέατο από τη θάλασσα. Εκεί θα βρείτε το
Λαογραφικό, Βυζαντινό και Αγροτικό Μουσείο. Η Δρυοπίδα χαρακτηρίζεται από το νεοκλασικό ρυθμό των
σπιτιών της και ξεχωρίζει σαν παραδοσιακό χωριό μέσα στις Κυκλάδες, αφού είναι το μοναδικό χωριό με
κεραμοσκεπές. Το χωριό και η απέναντι γειτονιά του, ο Γαλατάς, είναι γεμάτο με πανέμορφες εκκλησιές
όπως η επιβλητική Αγία Άννα και ο Άγιος Μηνάς, στον οποίο υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης αξίας και
δεσποτικός θρόνος σπάνιας λαϊκής τέχνης. Στη Δρυοπίδα θα δείτε και ένα από τα μεγαλύτερα Σπήλαια της
Ελλάδας, το Καταφύκι. Το φυσικό μέρος του σπηλαίου δημιουργήθηκε από έναν υπόγειο χείμαρρο, ο οποίος
λάξευσε καλλιτεχνικά τα τοιχώματα και το τεχνητό από την εξόρυξη

σιδηρομεταλλεύματος. Υπήρξε

καταφύγιο των κατοίκων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και έχει συνδεθεί και με τη θρησκεία,
αφού μετά την Ανάσταση οι κάτοικοι του χωριού έστηναν γλέντι στη «μεγάλη πλατεία» του σπηλαίου. Στάση
για cafe. Κατόπιν για έναν από τους ομορφότερους παραθαλάσσιους οικισμού είναι αυτός της ΚΑΝΑΛΑΣ. Η

Εκκλησία της Παναγίας Κανάλας είναι χτισμένη σε μια από τις ωραιότερες, πευκόφυτες ακρογιαλιές του
νησιού, εδώ φυλάσσεται η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Κανάλας. Ο θρύλος για την εύρεση της
Εικόνας αναφέρει, ότι μια έναστρη νύχτα κάποιοι ψαράδες ψάρευαν με βάρκα στον όρμο της Κανάλας.
Θαύμαζαν την ψαριά τους, σταυροκοπιόντουσαν και αναρωτιόνταν αν ήταν θαύμα, καθώς έβγαζαν συνέχεια
όλο και περισσότερα ψάρια. Εκεί που τραβούσαν τα παραγάδια και σιγά-σιγά η βάρκα έφτανε προς τα
βράχια, ένας από τους ψαράδες αντίκρισε φως κοντά στην ακτή. Φοβήθηκαν και βιάστηκαν να βγάλουν τα
παραγάδια και να φύγουν, όμως εκείνα κάπου σκάλωσαν και ήταν αδύνατο να μετακινηθούν. Ζήτησαν
λοιπόν τη βοήθεια της Παναγιάς. Το φως που έβλεπαν έγινε τότε ανέσπερο και έλαμψε δυνατά. Τα
παραγάδια λευτερώθηκαν, αλλά εκείνοι δεν έφευγαν, σαν κάτι να τους ωθούσε προς το φως. Πλησίασαν και
το είδαν να βγαίνει μέσα από το βυθό σαν πύρινη φλόγα και πλάι του ένα πλατύ ξύλο. Ανέσυραν το ξύλο και
η Παναγιά, γλυκιά, παρουσιάστηκε ζωγραφισμένη εκεί πάνω του. Γύρισαν στο χωριό, τη Δρυοπίδα και
διηγήθηκαν το γεγονός. Το νησί αναστατώθηκε και όλοι έτρεξαν ν’ ανάψουν ένα κερί στο εικόνισμα. Πήραν
απόφαση να κτίσουν εκκλησιά κάπου εκεί κοντά, που βρέθηκε η εικόνα. Η Παναγία όμως παρουσιάστηκε
στον ύπνο των ψαράδων και ζήτησε να κτιστεί σε άλλο μέρος ο ναός της, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα. Ο
αρχικός ναός ήταν χωματοσκεπής και μικρός. Ο ναός που υπάρχει μέχρι σήμερα, οικοδομήθηκε το 1869
μετά από κατεδάφιση του αρχικού. Η θαυματουργός εικόνα είναι μεγάλων διαστάσεων (1,00x0,80 μ.) και
είναι έργο του περίφημου αγιογράφου, ιερέως Εμμανουήλ Σκορδίλη του Κρητός (1575). Το πλέον επίσημο
πανηγύρι γίνεται τον Δεκαπενταύγουστο. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει και το πολεμικό ναυτικό με μια
φρεγάτα και άγημα ναυτών, καθώς και η μπάντα του ναυτικού. Κατά την περιφορά της εικόνας γίνεται
αναπαράσταση της ευρέσεώς Της. Η Παναγιά η Κανάλα έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα σε πιστούς που
έχουν ζητήσει την βοήθειά Της. Συνεχίζουμε για το νοτιότερο τμήμα του νησιού όπου και θα συναντήσουμε
την αμμουδερή παραλία του Αγ. Δημητρίου με τα μεγάλα αλμυρίκια όπου και η παραμονή μας για μπάνιο και
γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΕΡΙΧΑ, χρόνος ελεύθερος για μπάνιο, cafe και φαγητό. (Προαιρετικά όσοι
εκδρομείς επιθυμούν μπορούν να πάρουν το καραβάκι για να τους μεταφέρει στη ξακουστή παραλία
ΚΟΛΩΝΕΣ για μπάνιο). Αργά το μεσημέρι επιβίβαση στο καράβι για ΛΑΥΡΙΟ και από εκεί για
ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 140 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ KYTHNOS BAY ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία των ΛΟΥΤΡΩΝ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα εισιτήρια του πλοίου
ΛΑΥΡΙΟ-ΚΥΝΘΟ-ΛΑΥΡΙΟ A/R , 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8)
Φ.Π.Α
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29-30/6/2019 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Συνεχίζουμε για ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη, επιστροφή στην
παραλία για μπάνιο και γεύμα. Κατόπιν για ΓΥΘΕΙΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ με τους

πανύψηλους σταλαγμίτες και σταλακτίτες από τα σπανιότερα στον κόσμο, επίσκεψη(έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε την παραλιακή διαδρομή μας και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στην όμορφη
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ θα φτάσουμε στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο ΓΥΘΕΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό-Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

6)

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

Ευθύνης

Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.
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Ταξιδιωτικών

29-30/6/2019 2ήμερη

ΤΗΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6/2019
Αναχώρηση 06:00π.μ. από ΠΕΙΡΑΙΑ και 06:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για το ΛΙΜΑΝΙ της ΡΑΦΗΝΑΣ
επιβίβαση στο πλοίο για να ξεκινήσει το ταξίδι μας στο νησί της ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο
λιμάνι της ΤΗΝΟΥ. Ελεύθεροι για το μεσημεριανό φαγητό και εν συνεχεία για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση,
ξεκούραση και κατά της 16:00μ.μ. θα αναχωρήσουμε για την περιήγηση στο νησί. Πρώτη μας στάση το
Μοναστήρι της ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, προσκύνημα. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας θα περάσουμε τον ΒΩΛΑΚΑ
για να καταλήξουμε στο ορεινό χωριό ΠΥΡΓΟΣ στάση και επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά
και το Μουσείο της Σχολής Καλλών Τεχνών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6/2019
Μετά το πρωινό μας ο χρόνος θα είναι αφιερωμένος για το προσκύνημα στην θαυματουργή εικόνα της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά δρομάκια του νησιού αγοράζοντας τα απαραίτητα αναμνηστικά
της. Ελεύθεροι για φαγητό. Το μεσημεράκι θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την επιστροφή μας στο λιμάνι της
ΡΑΦΗΜΑ και από εκεί για ΟΜΟΝΟΙΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 98 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΑΕOLOS BAY ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο λιμάνι της ΤΗΝΟΥ, 3) το πρωινό, 4) τα εισιτήρια του πλοίου ΡΑΦΗΝΑ-ΤΗΝΟ-ΡΑΦΗΝΑ,
5) Αρχηγό-Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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5-7/7/2019 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2019
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 για
μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Αργά το απόγευμα 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς.
Εν συνεχεία 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 με πολλούς γραφικούς κολπίσκους, στάση. Κατόπιν για την παραλία
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2019
Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε το μπάνιο μας στην πισίνα ή στην παραλία . Εν συνεχεία
για θα μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα αναμνηστικά του
νησιού. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στο λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και
αναχώρηση για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 148 H/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ SKYROS PALACE ‘’ & ‘’ MELIKARI
’’ σε δίκλινα δωμάτια στην περιοχή του ΜΩΛΟΥ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Tα 2
Δείπνα σε μπουφέ, 5) Κρασί χύμα, μπύρα, αναψυκτικά κατά τις ώρες του φαγητού, 6) Αρχηγό –
Συνοδό, 7) τα εισιτήρια του πλοίου A/R για ΣΚΥΡΟ, 8) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο, 9) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 10)
Φ.Π.Α.
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6-7/7/2019 2ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν
για ΣΤΥΛΙΔΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε

για

ΒΟΛΟ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ και φτάνουμε στο μπαλκόνι του Πηλίου τη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, όμορφος παραδοσιακός
οικισμός με εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο, στάση. Εν συνεχεία για το ορεινό χωριό τα ΧΑΝΙΑ του
ΠΗΛΙΟΥ, περιτριγυρισμένο από καστανιές και οξιές δίνοντας δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό του ΠΗΛΙΟΥ τον ΚΙΣΣΟ στάση. Συνεχίζουμε την διαδρομή
μας για ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τα περίφημα

αρχοντικά, τις βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα

καλντερίμια, τα πλατάνια, τις οξιές που όλα αυτά δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο για να
καταλήξουμε στις όμορφες ΜΗΛΙΕΣ στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν
για ΒΟΛΟ - ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ KAT’ ATOMO : 64 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ TASIA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο σερβιρισμένο, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής
Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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12-14/7/2019 3ήμερη

ΑΚΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ - ΠΑΡΓΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/7/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για ΡΙΟ
όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν μέσω
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και διασχίζοντας την ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ
παραμονή, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης και εφόσον περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ θα καταλήξουμε
στην ΑΡΤΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ BYZANTINO ‘’ 4**** (5km από την πόλη). Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΑΡΓΑ, επιβίβαση στο καραβάκι για την ημερήσια κρουαζιέρα μας στο
όμορφα νησάκια του Ιονίου τους ΠΑΞΟΥΣ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ. Εμείς θα καταλήξουμε στο μεγαλύτερο απ’ αυτά
του ΠΑΞΟΥΣ, το οποίο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση με δαντελωτές ακρογιαλιές, παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην ΠΑΡΓΑ και από εκεί για το ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην τουριστική πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ με την γραφική μαρίνα της.
Εν συνεχεία για το τουριστικό ΝΥΔΡΙ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να κάνουν
μια μικρή προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι ΜΑΔΟΥΡΙ όπου βρίσκεται το αρχοντικό του ποιητή Βαλαωρίτη
και στο νησάκι ΣΚΟΡΠΙΟ του Ωνάση, έξοδα ατομικά). Κατόπιν για ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’
οδόν. ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 148 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTINO ‘’ 4**** (5km από την
πόλη της ΑΡΤΑΣ) σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ , 4) τα 2 Δείπνα, 5) το εισιτήριο του
καραβιού για την ημερήσια κρουαζιέρα ΠΑΞΟΙ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ, 6) Αρχηγό – Συνοδός, 7) Ο φόρος
διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

Terzis travel
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13-14/7/2019 2ήμερη

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ
ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΚΟΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ στάση. Κατόπιν για
ΜΥΚΗΝΕΣ επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΤΟΛΟ παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Εν συνεχεία για την πρωτεύουσα της Αργολίδας το ΝΑΥΠΛΙΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΛΥΓΟΥΡΙΟ – ΚΡΑΝΙΔΙ

- ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,

επιβίβαση στο φεριμπότ για να μας μεταφέρει σε μικρή απόσταση στην νήσος ΣΠΕΤΣΕΣ, άφιξη και
περιήγηση στο δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Το ηρωικό νησί
της Επανάστασης του 1821 που γέννησε στιβαρούς καπεταναίους και ανέδειξε την καπετάνισσα
Μπουμπουλίνα. Χρόνος ελεύθερος λοιπόν για καφέ, ψώνια, μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ
στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 Β/Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στo ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

7)

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

Ευθύνης

Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α, 9) το φεριμπότ για ΣΠΕΤΣΕΣ A/R.

Terzis travel
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Ταξιδιωτικών

13-14/7/2019 2ήμερη

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Κατόπιν για την Αρχόντισσα του Μεσσηνιακού κόλπου την ΚΑΛΑΜΑΤΑ όπου και θα επισκεφτούμε την
εκκλησία της Υπαπαντής και το Μοναστήρι των Καλογραιών. Εν συνεχεία για την παραλία της πόλεως
παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΖΑΧΑΡΩ και φτάνουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ(Έξοδα ατομικά).
Εν συνεχεία για ΠΥΡΓΟ και φτάνουμε στην παραλία ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε
για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75 H/B

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC VILLAGΕ RESORT & SPA
‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΟΛΥΜΠΙΑ, 3) το πρωινό , 4) το Δείπνο σε μπουφέ, 5) ΑρχηγόΣυνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη
Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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