26-30/4/2019 5ήμερη

ΣΤΟ « POTAMAKI BEACH » 3*** ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
(ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ)
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ και εφόσον κάνουμε άλλη μία στάση καθ’ οδόν στην
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ θα φτάσουμε στο ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για 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 Δείπνο(μπουφέ). Διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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. Δείπνο(σερβιρισμένο).
Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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.
Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Ανάκτορο των Αγ. Μιχαήλ & Γεωργίου στην κεντρική πλατεία. Συνεχίζουμε για
την γραφική ΚΑΣΣΙΩΠΗ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν μέσω ΡΟΔΑΣ επιστροφή στην παλαιά πόλη της
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ελεύθεροι οι εκδρομείς. Αργά το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 30/4/2019
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 - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 290 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το
Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με απεριόριστη κατανάλωση από κρασί,
μπύρα και αναψυκτικά , 7) το Δείπνο της Δευτέρας, 8) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 9) Αρχηγό –
Συνοδό, 10) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 11) Ασφαλιστική Κάλυψη
Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 12) Φ.Π.Α.
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ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΓ. ΟΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μ. ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Eν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ
παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Κατόπιν για ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και φτάνουμε στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην
χερσόνησο της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου
στην εκκλησία των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ του ξενοδοχείου που βρίσκεται στους καταπράσινους κήπους του.
Δείπνο(μπουφέ). Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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.
Δείπνο(σερβιρισμένο) υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 28/4/2019
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 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ. Περνάμε από ΣΙΒΗΡΗ –
ΛΟΥΤΡΑ και στο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ θα κάνουμε στάση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα 29/4/2019
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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Τρίτη 30/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την όμορφη πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, θα επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ και στην
πλατεία Αριστοτέλους την στάση μας . Εν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. ΛΑΜΙΑ στάση
καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 230 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, 7) το Δείπνο της Δευτέρας, 8) Αρχηγό – Συνοδό, 9) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53
– v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 10) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 11) Φ.Π.Α.
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ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ Στάση καθ’ οδόν . Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ εφόσον κάνουμε άλλη μία στάση καθ’ οδόν στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ θα
φτάσουμε στο ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για 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 Δείπνο(μπουφέ).
Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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. Δείπνο(σερβιρισμένο). Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το λιμάνι και επιβιβαζόμαστε στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Συνεχίζουμε για ΠΑΡΓΑ
στάση. Κατόπιν για ΑΡΤΑ – ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή
γέφυρα για ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 235 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο
Δείπνο, 6) το Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με απεριόριστη κατανάλωση από κρασί, μπύρα και αναψυκτικά, 7)
τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 8) Αρχηγό – Συνοδό, 9) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το

ξενοδοχείο, 10) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 11)
Φ.Π.Α.
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ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΓ. ΟΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Eν συνεχεία για
ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Κατόπιν για ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και φτάνουμε στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην χερσόνησο
της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην
εκκλησία του ξενοδοχείου που βρίσκεται στους καταπράσινους κήπους του. Νηστίσιμο Δείπνο(μπουφές).
Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ την ΣΙΘΩΝΙΑ, θα περάσουμε από ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ – ΣΑΡΤΗ – ΠΟΡΤΟ
ΚΟΥΦΟ για να καταλήξουμε στον ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ, στάση. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως στην εκκλησία του. Δείπνο(σερβιρισμένο) υπό τους ήχους ζωντανής
μουσικής. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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 ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ, θα περάσουμε από ΣΙΒΗΡΗ –
ΛΟΥΤΡΑ και στο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ θα κάνουμε στάση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , επίσκεψη στον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ και στον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ στάση.
Επιστροφή με γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 185 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, 7) Αρχηγό – Συνοδό, 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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ΣΚΥΡΟΣ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
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 παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για το
ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην ΧΩΡΑ. Νηστίσιμο Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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 Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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 Ζωντανής
μουσικής. Το απόγευμα ελεύθερο για να απολαύσουμε τις ανέσεις του. (Προαιρετική βόλτα στην ΧΩΡΑ).
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
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 : 225 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το
Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, 7) Δωρεάν κρασί χύμα, αναψυκτικά και μπύρα, 8)
Αρχηγό – Συνοδό, 9) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 10) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο, 11) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 12) Φ.Π.Α.
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ΠΑΣΧΑ

ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
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
ΔΙΑΚΟΦΤΙ και συνεχίζουμε για την ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της
περιφοράς του Επιταφίου. Νηστίσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Παναγία της ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ. 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 ΛΙΒΑΔΙ – ΛΙΒΑΔΙ – ΔΟΚΑΝΑ – 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 Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΜΗΤΑΤΑ – ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ και καταλήγουμε στον ΑΒΛΕΜΟΝΑ για καφέ. Εν
συνεχεία για το λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ επιβίβαση στο πλοίο για ΝΕΑΠΟΛΗ άφιξη, γεύμα και συνεχίζουμε για
ΣΠΑΡΤΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν για ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 220 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ‘’ & ‘’ IRIDA ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5)
το Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής , 7) τα
εισιτήρια του πλοίου A/R (ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ) , 8) Αρχηγό – Συνοδό, 9) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 10) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 11) Φ.Π.Α.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
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 εφόσον κάνουμε άλλη μία στάση καθ’ οδόν στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ θα
φτάσουμε στο ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ και φτάνουμε στην παραλία
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στο
χωριό ΠΕΡΔΙΚΑ . Νηστίσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΑΡΓΑ επιβίβαση στο βενζινόπλοιο για να φτάσουμε στο όμορφο νησάκι του
Ιονίου τους ΠΑΞΟΥΣ, το οποίο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και δαντελωτές ακρογιαλιές, παραμονή,
γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην γραφική ΠΑΡΓΑ στάση. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο. Το βράδυ
παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως στο χωριό ΠΕΡΔΙΚΑ. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
Μετά στο πρωινό αναχωρούμε για ΣΥΒΟΤΑ που αποτελούν ένα από τα κυριότερα παραθαλάσσια θέρετρα της
Ηπείρου, απλωμένα σε μια μαγευτική περιοχή με ειδυλλιακές ακρογιαλιές, ορμίσκους και παραλίες, στάση.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να μας προσφέρουνε ουζομεζέδες

και το μεσημέρι να απολαύσουμε το

Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα μας . Το απόγευμα ελεύθερο για ξεκούραση . Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΓΛΥΚΗ που βρίσκεται σε μια μαγευτική τοποθεσία στις κοίτες του
ποταμού ΑΧΕΡΟΝΤΑ με τρεχούμενα νερά και αιωνόβια στάση. Κατόπιν για την παραθαλάσσια τοποθεσία της
ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ παραμονή, γεύμα.(Προαιρετική βόλτα με βάρκα στον ποταμό Αχέροντα). Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ
- ΡΙΟ – ΙΣΘΜΟ – ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 200 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELINA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στην
παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο
Δείπνο, 6) το Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) τα εισιτήρια του καραβιού A/R για
ΠΑΞΟΥΣ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.
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ΘΡΑΚΗ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
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 ΟΔΟΥ με ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν φτάνουμε στην
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Νηστίσιμο
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον ακριτικό νομό της ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. Θα περάσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ,
την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ και θα φτάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, έλεγχος των απαραίτητων
ταξιδιωτικών εγγράφων(Ταυτότητες νέου τύπου ή Διαβατήρια) 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.
Διατρέχοντας 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.
Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
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 : 195 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το

Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, 7) Τον τοπικό ξεναγό στην ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, 8)
Αρχηγό - Συνοδό, 9) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 10) Ασφαλιστική Κάλυψη
Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 11) Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη επίσκεψη στην ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ είναι απαραίτητη η χρήση ταυτότητας νέου τύπου ή
διαβατήριου.
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ – ΚΑΛΠΑΚΙ - ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΚΟΝΙΤΣΑ - ΝΗΣΑΚΙ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
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 ΟΔΟ στάση καθ’ οδόν. ΜΕΝΙΔΙ 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 ΕΛΛΑΔΑΣ, που σφύζει από
ζωντάνια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ PALLADION ‘’ 3*** στο κέντρο της πόλης. Παρακολούθηση της
περιφοράς του Επιταφίου. Νηστίσιμο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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 στο ξενοδοχείο, ελεύθεροι. Το
βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως. Αναστάσιμο Δείπνο με Ζωντανή Μουσική.
Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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 με dj. 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.
Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
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 ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ
– ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 215 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 Δείπνο της Μ.
Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο Δείπνο με Ζωντανή Μουσική, 6) το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με
dj , 7) Αρχηγό – Συνοδό, 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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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για
ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΓΡΕΒΕΝΑ και φτάνουμε στην όμορφη 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση
της περιφοράς του Επιταφίου. Νηστίσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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 στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
θα παρακολουθήσουμε την τελετή της Αναστάσεως. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Μονή ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ που είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης με μοναδική θέα
τη γύρω περιοχή. Στην συνέχεια θα δούμε την ΣΠΗΛΙΑ του ΔΡΑΚΟΥ(έξοδα ατομικά) όπου πήρε το όνομά της επειδή η
είσοδός έχει την μορφή Δράκου, ενώ σύμφωνα με την παράδοση στη σπήλαια υπήρχε ένα χρυσωρυχείο που το φύλαγε
ένας άγρυπνος δράκος. Κατόπιν θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την πανέμορφη πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
για βόλτα στον παραλίμνιο δρόμο, στο Ντολτσό της παλιά πόλης με τα πλακόστρωτα δρομάκια και αρχοντικά που σε
ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή και να κάνουμε τα ψώνια μας στα περίφημα γουναράδικά της. Εν συνεχεία θα πάμε σε
εστιατόριο για το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα μας με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
για ξεκούραση. Το απόγευμα θα είναι ελεύθερο για τους εκδρομείς. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον Λιμναίο Οικισμό του ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για
ΓΡΕΒΕΝΑ και φτάνουμε στο ΚΑΣΤΡΑΚΙ όπου θα επισκεφτούμε τα ΜΕΤΕΩΡΑ και την Μονή Βαρλαάμ. Εν συνεχεία για
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

- ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ -

ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 210 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «ΒΥΖΑΝΤIUΜ» 3*** σε δίκλινα δωμάτια στην
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα, 7) Αρχηγό - Συνοδό, 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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ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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 ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ 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. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, επίσκεψη στον πολιούχο της τον ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ και στην πλατεία Αριστοτέλους για βόλτα και καφέ. Εν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί
της εθνικής οδού. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 220 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το
Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα, 7) Αρχηγό - Συνοδό, 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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ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
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 στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία μέσω ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και διασχίζοντας
την ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης και
εφόσον περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ θα καταλήξουμε στην ΑΡΤΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(5km από την πόλη).
Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Νηστίσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον Αμβρακικό Κόλπο, ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα στο χώρο της
Μεσογείου. Διασχίζοντας 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 - ΟΜΟΝΟΙΑ –
ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 210 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το
Πασχαλινό Εορταστικό γεύμα με ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, 7) Αρχηγό - Συνοδό, 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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ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. 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
ΔΙΑΚΟΠΤΟ, 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 Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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 θα
απολαύσουμε το Πασχαλινό μας γεύμα. 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. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ στάση. Εν συνεχεία για ΔΕΛΦΟΥΣ 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 : 220 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο δείπνο , 6) το
Πασχαλινό μας γεύμα , 7) Το καραβάκι για ΤΡΙΖΟΝΙΑ, 8) Το τρενάκι του οδοντωτού, 9) Αρχηγό - Συνοδό , 10) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 11) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 11) Φ.Π.Α.
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ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. 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 στο χωριό ΤΣΙΛΙΒΙ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Νηστίσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ για να δούμε την εκκλησία της ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ. Συνεχίζουμε για
ΑΓ. ΛΕΩΝ – ΕΞΩ ΧΩΡΑ – ΜΑΡΙΕΣ και φτάνουμε στην ΜΟΝΗ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ όπου ασκήτεψε ο ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 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. Αναστάσιμο Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
Κυριακή 28/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα 29/4/2019
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 Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον «Ύμνο της Ελευθερίας» και τους «Ελεύθερους
Πολιορκημένους». Εν συνεχεία για την πόλη για να δούμε τον ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ και να προσκυνήσουμε το σκήνωμα του
Αγίου, παραμονή, γεύμα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο για ΚΥΛΛΗΝΗ. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 215 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « SANTEDO ALEXANDRA BEACH RESORT »
4**** (4km από την πόλη) σε δίκλινα δωμάτια στην παραλία ΤΣΙΛΙΒΙ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Δείπνο
της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με Ζωντανή Μουσική, 7) τα
εισιτήρια του πλοίου Α/R, 8) Αρχηγό - Συνοδό, 9) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο,
10) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 11) Φ.Π.Α.
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ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ
επιβίβαση στο καράβι για ΠΟΡΟ άφιξη, παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ επιβίβαση στο φεριμπότ για
ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Νηστίσιμο Δείπνο σε μπουφέ. Το βράδυ παρακολούθηση
της περιφοράς του Επιταφίου στο ΛΗΞΟΥΡΙ. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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 ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ με τους σπάνιους σταλακτίτες-σταλαγμίτες και την
υπέροχη ακουστική του, στάση. Κατόπιν για το εντυπωσιακό λιμναίο σπήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ, επίσκεψη.
Συνεχίζουμε για ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στην πόλη του ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για βόλτα και καφέ.
Επιβίβαση στο φέριμποτ για ΛΗΞΟΥΡΙ – ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ άφιξη στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ
παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το κοσμοπολίτικο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό με το γραφικό
λιμανάκι, στάση για βόλτα και καφέ. (Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα περάσουμε πάνω από την γραφική ΑΣΣΟ
και την γνωστή παραλία του ΜΥΡΤΟΥ θαυμάζοντας την θέα ). Το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας όπου
θα έχουμε το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής για γλέντι και χορό. Το απόγευμα
ελεύθεροι για ξεκούραση. (Προαιρετική μετάβαση στο ΛΗΞΟΥΡΙ για βόλτα). Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Μονή του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, όπου φυλάσσεται το πόδι του Αγίου, επίσκεψη. Εν
συνεχεία για ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ όπου θα επισκεφτούμε την εκκλησία της ΠΑΝΑΓΙΑΣ με τα φιδάκια. Κατόπιν για ΠΟΡΟ
παραμονή, γεύμα. Επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 210 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 Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το
Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το Πασχαλινό γεύμα με Ζωντανή Μουσική, 7) τα εισιτήρια του πλοίου και του φεριμπότ
Α/R, 8) Αρχηγό - Συνοδό, 9) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 10) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 11) Φ.Π.Α.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΒΟΡΑΣ)
ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΒΕΡΓΙΝΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Εν συνεχεία
για 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 . Αναστάσιμο
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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 ΑΡΙΔΑΙΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ και φτάνουμε στα ξακουστά
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ(ιαματικές πηγές) σε μια υπέροχη τοποθεσία, επίσκεψη(μπάνιο προαιρετικό), παραμονή.
Το Πασχαλινό γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής . Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την γραφική ΕΔΕΣΣΑ με
τους ξακουστούς καταρράκτες της στάση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΕΡΓΙΝΑ επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ
στις πλαγιές του ΟΛΥΜΠΟΥ παραμονή, γεύμα.

Κατόπιν για

ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ' οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ-

ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 155 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 μας γεύμα, 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.
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ΟΛΥΜΠΟΣ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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. Αναστάσιμο
Δείπνο με απεριόριστη κατανάλωση από κρασί, μπύρα και αναψυκτικά. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
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: 155 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) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη
Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.
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27-29/4/2019 3ήμερη

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε
για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και φτάνουμε στο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ για να θαυμάσουμε από κοντά τον Καρπενησιώτη
ποταμό και το μεγαλείο της φύση, με τα υπεραιωνόβια πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά, παραμονή, γεύμα.
Κατόπιν για το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ ANESIS DELUXE ’’ 3***plus στο κέντρο του
χωριού, ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως. Αναστάσιμο Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
Μετά

το πρωινό αναχώρηση 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. Εν συνεχεία θα επισκεφτούμε το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ που απλώνεται σε μία καταπράσινη
περιοχή από έλατα, στάση. Επιστρέφουμε στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ για το Πασχαλινό εορταστικό μας γεύμα σε
παραδοσιακή ταβέρνα με Ζωντανή μουσική. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στο γραφικό χωριό.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
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 - ΟΜΟΝΟΙΑ –
ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 155 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 Δείπνο, 5) το
Πασχαλινό γεύμα με Ζωντανή Μουσική, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

8)

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

Ευθύνης

Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.
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Ταξιδιωτικών

27-29/4/2019 3ήμερη

ΑΙΔΗΨΟ - ΡΟΒΙΕΣ - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΧΑΛΚΙΔΑ 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 ΑΙΔΗΨΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ψαροχώρι ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΟΣ για να πάρουμε το καραβάκι που
θα μας μεταφέρει - ξεναγήσει στα ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ, 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 ΑΙΔΗΨΟ. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΟΣΙΟ ΔΑΥΙΔ επίσκεψη. Συνεχίζουμε για ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ 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 ΑΙΔΗΨΟ επιβίβαση στο φέριμποτ για
ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 140 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΛΗΤΩ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΑΙΔΗΨΟ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο Δείπνο, 5) το Πασχαλινό γεύμα με
Ζωντανή Μουσική, 6) το φεριμπότ, 7) το καραβάκι για ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ, 8) Αρχηγό - Συνοδό , 9) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 10) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 11) Φ.Π.Α.
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ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε
για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - 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.
Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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 Πασχαλινό γεύμα σε
παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού. Επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα
στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ και αρχίζουμε ν' ανεβαίνουμε τα ωραιότερα χωριά της
ΠΙΝΔΟΥ 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 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΑΜΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 158 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 Δείπνο, 5) το Πασχαλινό γεύμα, 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.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ – ΒΥΤΙΝΑ - ΛΑΓΚΑΔΙΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ
ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑΣ

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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 ΛΑΓΚΑΔΙΑ στάση και καταλήγουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την τελετή της Αναστάσεως. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ(έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία για ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ στάση. Κατόπιν για το χωριό ΕΛΛΗΝΙΚΟ
παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’
οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «OLYMPIC VILLAGE RESORT &
SPA» 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) 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

27-29/4/2019 3ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑ
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ
ΣΤΟΥΠΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
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. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε την παραλιακή διαδρομή μας. Θα κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στην
όμορφη ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ για να καταλήξουμε στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΟΜΟΝΟΙΑ
– ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 148 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 Δείπνο, 5) το Πασχαλινό γεύμα,
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
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27-29/4/2019 3ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
ΧΑΝΙΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΚΙΣΣΟΣ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ – ΜΗΛΙΝΑ – ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
Στο Hotel ‘’ PARK ‘’ 4**** στον ΒΟΛΟ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ' οδόν. Κατόπιν για
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 . Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον γύρο του ΠΗΛΙΟΥ. Η πρώτη μας στάση θα είναι στην γοητευτική
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, 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. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
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 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ΄ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 148 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « PARK » 4**** στον ΒΟΛΟ σε δίκλινα
δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο δείπνο, 5) το Πασχαλινό γεύμα, 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.
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