ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
– ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2019
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Προορισμοί

Σελίδα

Ημέρες

Σε Δίκλινο
δωμάτιο

Tρίτο άτομο έως 12
ετών

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Αναχωρήσεις

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ)

24

4

75 €

14 /6/19

2.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ

25

4

198 €

178 €

60 €

15/6/19

3.

ΚΥΘΗΡΑ

25

4

235 €

210 €

60 €

14/6/19

4.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

26

4

225 €

140 €

50 €

14/6/19

5.

ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ

27

4

195 €

175 €

60 €

14/6/19

6.

28

4

185 €

165 €

60 €

15/6/19

7.

ΣΤΗ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ

29

4

185 €

165 €

60 €

15/6/19

8.

ΣΚΥΡΟΣ

30

3

175 €

155 €

60 €

15/6/19

9.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

30

3

148 €

130 €

45 €

15/6/19

10.

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ...ΜΟΝΑΔΙΚΗ!

31

3

155 €

140 €

40 €

15/6/19

11.

ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΤΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ

31

3

155 €

140 €

50 €

15/6/19

32

3

165 €

145 €

45 €

15/6/19

ΜΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ
ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

32

3

158 €

140 €

45 €

15/6/19

33

3

168 €

148 €

40 €

15/6/19

15.

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

33

3

138 €

125 €

30 €

15/6/19

16.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΕΣΠΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

34

3

148 €

135 €

40 €

15/6/19

35

3

148 €

130 €

40 €

15/6/19

Α/Α
1.

12.
13.
14.

17.

195 €

165 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
1. PALLADIUM
10. LIMIRA MARE
2. HELLINIS
11. DIMITRA
3. PHILOXENIA APARTMENTS
12. BELLE HELLENE
4. MOUIKIS
13. OSTRIA
5. ESPERIA
14. PARK
6. ANATOLIA
15. PHILOXENIA
7. APOLLON
16. EUROPA
8. SKIROS PALACE
17. PALLADIO
9. ECORESORT ZEFYROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==========================================================================================
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Νο 1: ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/6.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ., στάσεις στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και στο γραφικό
οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ για γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για να
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, στην ΚΡΥΟΠΗΓΗ, στο "πρώτο πόδι" της Χαλκιδικής,
όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και τα μαγευτικά τοπία της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ θα ξεκινήσουν συναρπαστικά
την ημέρα μας. Η διαδρομή μας υπέροχη, περνά από τη ΣΙΒΗΡΗ και τα ΛΟΥΤΡΑ και καταλήγει
στο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, στάση και συνεχίζουμε για ΣΙΘΩΝΙΑ, όπου και εδώ θα συναντήσουμε πολύ
όμορφες περιοχές και ανάλογες παραλίες, καθώς διασχίζουμε τα δυτικά παράλια από τη
ΝΙΚΗΤΗ και το ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ, για να φθάσουμε στο ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ, όπου θα έχουμε χρόνο
για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην
παραλία του ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ουρανούπολη. Προαιρετική περιήγηση με
πλοιάριο στη χερσόνησο του ΑΘΩ με τις ιστορικές Μονές του Αγίου Όρους. Το απόγευμα θα
επισκεφθούμε την πρωτεύουσα του νομού τον ΠΟΛΥΓΥΡΟ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, με στάση στην παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ και
την περιοχή της Λαμίας, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PALLADIUM 3* στην ΚΡΥΟΠΗΓΗ.
*3 πρωινά σε μπουφέ.
*3 δείπνα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 2: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.15 π.μ. από Aθήνα. Η διαδρομή μας μέσω της κρεμαστής
γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, με ενδιάμεσες στάσεις, μας οδηγεί στην όμορφη κωμόπολη της
ΠΑΡΓΑΣ. Παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για το λιμάνι της
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το όμορφο νησί των Φαιάκων. 'Αφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αρχίζουμε τη γνωριμία μας με τα αξιοθέατα του νησιού. Πρώτος
σταθμός το ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μια από τις πιο γνωστές βασιλικές επαύλεις και ακολουθούν οι
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ με τη γραφική παραλία. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε τη ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ και
το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ πριν καταλήξουμε στην πόλη όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για
περιπάτους και επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχο του νησιού. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία με το βόρειο τμήμα του νησιού. Θα επισκεφθούμε πρώτα
την ΚΑΣΣΙΟΠΗ το μεγαλύτερο χωριό στη βορειοανατολική Κέρκυρα, ένα όμορφο ψαροχώρι
αλλά και πολύ γραφικό λιμανάκι που έχει στην "πλάτη της" το καταπράσινο βουνό
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στη ΡΟΔΑ, ένα από τα παλαιότερα χωριά του
νησιού με αμμώδη παραλία όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να κολυμπήσουμε, αλλά και να
γευματίσουμε προαιρετικά. Η γνωριμία μας με το νησί θα κλείσει ιδανικά με την επίσκεψη μας
το απόγευμα στην ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, για να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα το υπέροχο
τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός κολπίσκος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι της ΚΕΡΚΥΡΑΣ, επιβίβαση στο F/B για
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Ακολουθώντας στη συνέχεια την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, περνώντας από τη μικρή
κωμόπολη της ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ με το μνημείο των 'σαρανταεννεα' συνεχίζουμε για τις πηγές του
ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς, που συναντάμε περπατώντας κατά μήκος του
ποταμού, αντικρίζοντας τους άγριους βράχους, να αναβλύζουν ορμητικά τα γάργαρα και
παγωμένα νερά μέσα από τη «καρδιά των σουλιώτικων βουνών», που στην κορυφή τους
φιλοξενούν τα ιστορικά ΧΩΡΙΑ του ΣΟΥΛΙΟΥ. Αμέσως μετά αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, από τη
γνωστή πλέον διαδρομή, μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΡΙΟΥ, ΙΣΘΜΟΥ με ενδιάμεσες
στάσεις, καταλήγουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HELLINIS 3* στο ΚΑΝΟΝΙ.
*3 πρωινά.
*3 δείπνα.
*Εισιτήρια πλοίου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.

Terzis travel

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

Νο 3: ΚΥΘΗΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από ΑΘΗΝΑ, με προορισμό τη ΝΕΑΠΟΛΗ. Η διαδρομή
μας από τη νέα εθνική οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, με ενδιάμεση στάση στο ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ,
μας οδηγεί το μεσημέρι στο λιμάνι της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, επιβίβαση στο F/B και απόπλους για
ΚΥΘΗΡΑ, άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Θα επισκεφθούμε το ΛΙΒΑΔΙ με τη μεγαλύτερη
πέτρινη γέφυρα των Βαλκανίων, με τα δεκατρία τόξα και συνεχίζουμε για τη ΧΩΡΑ με το
βενετσιάνικο χρώμα, τα γραφικά δρομάκια και το ΚΑΣΤΡΟ και καταλήγουμε στο ΚΑΨΑΛΙ το
γραφικό λιμάνι με τους δυο πανέμορφους κολπίσκους, παραμονή, γεύμα προαιρετικά και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και συνεχίζουμε τη γνωριμία με το νησί, με επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ τη
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ και το ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα καταπράσινο χωριό με τα πολλά τρεχούμενα νερά
και θα κλείσουμε τη γνωριμία με το νησί με το μεγαλύτερο χωριό του, τον ΠΟΤΑΜΟ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην παραλία, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι, επιβίβαση στο F/Β και απόπλους για
ΝΕΑΠΟΛΗ και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο FILOXENIA, στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ.
*3 πρωινά.
*3 δείπνα.
*Εισιτήρια F/B από και προς τα ΚΥΘΗΡΑ.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 4: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Συνάντηση νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας (REX ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) και
αναχώρηση για την πανέμορφη Κεφαλονιά. Με ενδιάμεση στάση φθάνουμε στο λιμάνι της
Πάτρας, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το γραφικό λιμάνι της Σάμης. 'Αφιξη και
συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα του νησιού, το όμορφο Αργοστόλι, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και δείπνο προαιρετικά, σε
ένα από τα πολλά ταβερνάκια της πόλης.
2Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση το πρωί για το γύρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε το καταπληκτικό
Σπήλαιο της Δρογκαράτης, την όμορφη κωμόπολη της Σάμης με το απαράμιλλης ομορφιάς
λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και το γραφικό παραλιακό χωριό της Αγίας Ευφημίας.
Ακολουθεί μια γοητευτική διαδρομή προς το Βόρειο τμήμα του νησιού για να καταλήξουμε
στον παραδοσιακό και κοσμοπολίτικο οικισμό του Φισκάρδου. Μοναδική και η διαδρομή της
επιστροφής, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την ιστορική χερσόνησο της 'Ασσου με
το ενετικό κάστρο και να φωτογραφίσουμε την ξακουστή παραλία του Μύρτου με τα
γαλαζοπράσινα νερά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Επίσκεψη στο Ενετικό κάστρο του Αγίου Γεωργίου, το μοναστήρι του Αγίου
Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη του νησιού - προσκύνημα στο ιερό Λείψανο. Επόμενος
σταθμός, ο τοπικός συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσουμε τα τοπικά κρασιά (Ρομπόλα).
Συνεχίζουμε για τα όμορφα χωριά του δήμου Λειβαθούς με στάση στο πιο γραφικό χωριό, τα
Κουρκουμελάτα. Λίγο αργότερα καταλήγουμε στην πιο τουριστική ίσως περιοχή της
Κεφαλονιάς, την πανέμορφη Σκάλα. Παραμονή - επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή
στο Αργοστόλι. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και λίγος χρόνος ελεύθερος για αγορές αναμνηστικών και τελευταίους
περιπάτους, στο γραφικό Λιθόστρωτο της πόλης. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το μοναδικό
γεωλογικό φαινόμενο, Καταβόθρες και ακολουθεί μια όμορφη διαδρομή στη Λάσση με τις
πανέμορφες παραλίες του Πλατύ και Μακρύ Γιαλού. Με ενδιάμεση στάση για γεύμα
προαιρετικά, καταλήγουμε στο λιμάνι του Πόρου, για να αποχαιρετήσουμε την Κεφαλονιά με
την επιβίβαση μας στο πλοίο, άφιξη και συνεχίζουμε για Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Εισιτήρια πλοίου από και προς Κεφαλονιά.
*3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3*.
*Κεφαλλονίτης αρχηγός - ξεναγός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 5: ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση για καφέ στην περιοχή της
ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, για τον γραφικό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, με τη μοναδική θέα στη θάλασσα του Θερμαϊκού και την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για να
τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο F/B και απόπλους για το
όμορφο νησί της ΘΑΣΟΥ. Πρώτος σταθμός ο ΛΙΜΕΝΑΣ και συνεχίζουμε για το γύρο του
νησιού, ΣΚΑΛΑ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, για να φθάσουμε και να επισκεφθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.
Η διαδρομή μας ακολούθως από τη ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ μας οδηγεί στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ, παραμονή, κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα επιστροφή στο λιμάνι
και επιβίβαση στο ferry boat για ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ,
που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγγαίου, σε μια θαυμάσια
τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ. Είναι ένας από τους δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής
Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται
να προσκυνήσουν την "αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου" και να ηρεμήσουν μέσα στο
γαλήνιο περιβάλλον της. Παραμονή - προσκύνημα και συνεχίζουμε για την επίσκεψη μας στο
Σπήλαιο πηγών Αγγίτη, που είναι το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο του κόσμου, με μήκος 11
χιλιόμετρα και βρίσκεται στην Προσοτσάνη του νομού Δράμας. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι
στο δάπεδό του κυλάει ο ποταμός Αγγίτης. Ο πλούσιος διάκοσμός του περιλαμβάνει
τεράστιους σταλακτίτες. Το σπήλαιο είναι επισκέψιμο σε μήκος 500 μέτρων ενώ συνολικά
εκτείνεται σε μήκος άνω των 10 χιλιομέτρων. Εντυπωσιακή είναι η έξοδος του ποταμού μέσα
από το βουνό. Στον υπόγειο ποταμό του σπηλαίου καταλήγουν μεταξύ άλλων, τα νερά του
λεκανοπεδίου του Κάτω Νευροκοπίου. Το σπήλαιο ανήκει στο δίκτυο σπηλαίων του
φαραγγιού του ποταμού Αγγίτη μαζί με άλλα τέσσερα γνωστά σπήλαια, μεταξύ των οποίων
και το φημισμένο Σπήλαιο Αλιστράτης. Το μεσημέρι καταλήγουμε στην πόλη της ΔΡΑΜΑΣ.
Χρόνος ελεύθερος στο χώρο του Δημοτικού κήπου και την Πλατεία Ελευθερίας, για
περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας την ΚΑΒΑΛΑ, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον διαδρομή με μικρή
ευχάριστη παράκαμψη, στην παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, όπου θα έχουμε και γεύμα
προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε
το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «ΕSPERIA» 3* στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ.
*3 πρωινά σε μπουφέ.
*3 δείπνα.
*Εισιτήρια πλοίου για τη ΘΑΣΟ.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
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Νο 6: ΣΤΗ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση για καφέ στην περιοχή της
ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, φθάνουμε στην περιοχή της Λάρισας, στάση,
προαιρετικό γεύμα. Αμέσως μετά από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ παρακάμπτουμε τη Θεσ/νικη και
συνεχίζουμε για να τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Σήμερα θα γνωρίσουμε το βορειοανατολικό άκρο της πατρίδας μας. Πρωινό και
περιήγηση στον ακριτικό νομό του ΕΒΡΟΥ. Θα προσπεράσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
και την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για να φθάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου
μετά τον απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα φθάσουμε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε στην αγορά της πόλης και να δούμε το ΣΕΛΙΜΙΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος χτίστηκε
με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από το διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το
διάστημα 1569 - 1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. Σήμερα το
μνημείο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρχιτεκτονική.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, με το σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλικής εταιρείας, που
στάθμευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, με στάση στο
ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια πολιτιστική παράδοση. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη ΜΑΡΩΝΕΙΑ, που είναι χτισμένη στους πρόποδες του
βουνού Ίσμαρος, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα τοπία, αμπελώνες, λιόδεντρα και
περιβόλια. Το χωριό διατηρεί μεγάλο μέρος από την αρχιτεκτονική του ταυτότητα, καθώς
διασώζονται είτε αναπαλαιωμένα, είτε αφημένα στη φθορά του χρόνου πολλά από τα παλιά
σπίτια. Στο κέντρο του χωριού ξεχωρίζει η βρύση, αλλά και τα πυκνόφυλλα πλατάνια που
σκιάζουν τα καφενεδάκια και τις ψησταριές που υπάρχουν ολόγυρα. Ξεχωριστές και οι
εκκλησίες του Αγίου Ιωάννη και της Παναγίας, που όχι μόνο βρίσκονται δίπλα - δίπλα, αλλά
μοιράζονται και το ίδιο καμπαναριό. Λίγο αργότερα θα φτάσουμε στην παραλία της ΑΡΩΓΗΣ,
μία από τις πιο 'γοητευτικές παραλίες' της Θράκης όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
κολυμπήσουμε. Συνεχίζουμε με τη νότια ακτογραμμή της περιοχή και τη λιμνοθάλασσα του
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ για να καταλήξουμε στην πόλη της ΞΑΝΘΗΣ. Επίσκεψη, περίπατοι γνωριμίας
στην παλιά πόλη και επιστροφή στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με τη διαδρομή μας να περνά από την
πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ και την παραλία ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, όπου θα έχουμε ανάλογες στάσεις. Στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ η τελευταία μας στάση σε καφέ της εθνικής οδού, πριν φθάσουμε το
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία «ΑΝΑΤΟLIA» 3* στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
*Ημιδιατροφή (3 πρωινά, 3 δείπνα).
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής. *Φ.Π.Α.

Terzis travel

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

Νο 7: ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 7.30 π.μ., στάση στον Ισθμό της Κορίνθου, επίσκεψη
στην πόλη της Ναυπάκτου και την όμορφη παραλία Γριμπόβου. Η διαδρομή μέσω ΙΟΝΙΑΣ και
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ συνεχίζεται για την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το γραφικό νησάκι που
φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Αργά το απόγευμα καταλήγουμε στο
ΜΕΤΣΟΒΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η ημέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο Περιβόλι που βρίσκεται κοντά
στα σύνορα με τα Zαγοροχώρια της Hπείρου, σε ένα ορεινό τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Για
όσους επιθυμούν, προτείνουμε εκδρομή με 4Χ4 (έξοδα ατομικά), για πεζοπορία στον
ακατέργαστο Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα (Πυρήνας εθνικού δρυμού και αρκουδόρεμα).
Αργά το μεσημέρι και αφού επιστρέψουμε από τη Βάλια Κάλντα, επόμενος σταθμός μας η
ΒΟΒΟΥΣΑ, όπου είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό της ανατολικής πλευράς του Ζαγορίου και
μία μαγευτική εμπειρία για τον επισκέπτη. Μέσα από το χωριό περνάει ο Αώος ποταμός και
είναι η βοή των νερών, αυτό που έδωσε στο χωριό την ονομασία του. Η διαδρομή μας προς
το ΜΕΤΣΟΒΟ μοναδική, αφού περνά από την τεχνητή λίμνη του Αώου τη μεγαλύτερη
τεχνητή λίμνη της Ελλάδος, που κατασκευάστηκε το 1987, με επτά φράγματα που έχουν γίνει
για την ύδρευση και ηλεκτροδότηση των γύρω περιοχών. Βρίσκεται 20 χλμ. βορειοανατολικά
του Μετσόβου σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, ανάμεσα σε 2 εθνικά πάρκα, της Βάλια Κάλντα και
του Βίκου - Αώου. Είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο τοπίο με πολλά νησάκια στο εσωτερικό
της λίμνης, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η όμορφη 'περιπλάνηση' στο γύρω ορεινό όγκο της Πίνδου
συνεχίζεται με το ψηλότερο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας "το γεφύρι Αζίζ Αγά" κοντά στο
Τρίκωμο. Ακολουθεί η Σμίξη, το πιο κοντινό χωριό στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,
ενώ η ΣΑΜΑΡΙΝΑ είναι ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε ύψος 1.550 μέτρα
περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη
νοτιοδυτική πλευρά του Νομού, για να επισκεφθούμε το ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ στην Ανίτσα,
την περιοχή δηλαδή όπου αναχαιτίστηκε η ιταλική προέλαση το 1940. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στο Μέτσοβο, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου
φιλοξενούνται εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο, μήκους 5,02μ.,
από μαστόδοντα ηλικίας τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βραβεύτηκε με το
Ρεκόρ Γκίνες. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε την πόλη των ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Η διαδρομή μας προς
την Αθήνα συνεχίζεται με ενδιάμεση στάση στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσιακό ξενοδοχείο APOLLON στο ΜΕΤΣΟΒΟ.
*3 πρωινά σε μπουφέ.
*3 δείπνα σε παραδοσιακή ταβέρνα.
*Αρχηγός - συνοδός. *Φόρος ξενοδοχείου. *Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: *Τα έξοδα της προαιρετικής εκδρομής με τζιπ και συνοδό ξεναγό δάσους (επιστήμονα δασοπόνο) στη ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ, καθώς και ελαφρύ γεύμα (πικ νικ
στο δάσος): 35€ ανά άτομο.
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Νο 8: ΣΚΥΡΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση το πρωί για Κύμη με ενδιάμεση στάση, επιβίβαση στο φερυ-μπότ και
απόπλους στα Λινάρια, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, Skiros Palace, πάνω σε υπέροχη παραλία. Χρόνος ελεύθερος, ξεκούραση,
δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρη για το βόρειο μέρος του νησιού, με τα πυκνά
πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια,
μικρά εκκλησάκια και πανέμορφες παραλίες με γαλήνια ατμόσφαιρα και πεντακάθαρα νερά.
Εκεί θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς
γραφικούς κολπίσκους. Ακολουθεί επίσκεψη στη ΧΩΡΑ, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές
λόφου, στη σκιά ενός Μεσαιωνικού κάστρου, με τα παραδοσιακά καλντερίμια και την
αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική, για να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το
Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς και τον οικισμό Μαγαζιά που βρίσκεται κάτω από τη
Χώρα, με την υπέροχη αμμουδερή παραλία. Επιστροφή, στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος
ελεύθερος, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο νότιο τμήμα του νησιού, για να γνωρίσουμε την
όμορφη παραλία της Καλαμίτσας και το παραθαλάσσιο χωριό Πεύκο. Λίγο αργότερα
φθάνουμε στα Λινάρια, επιβίβαση στο Ferry Boat, απόπλους για Κύμη και συνεχίζουμε μέσω
Ερέτριας, στάση, για να καταλήξουμε το βράδυ στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* (SKYROS PALACE).
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟ και αντίστροφα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 9: ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί (6.15 π.μ.), ΙΣΘΜΟΣ - στάση, ΠΑΤΡΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο Ferry Boat για ΖΑΚΥΝΘΟ, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα
ελεύθερο για γνωριμία με την πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία με το νησί. Πρώτος σταθμός ο ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ,
όπου ο Σολωμός έγραψε τον «Ύμνο στην Ελευθερία», ακολουθεί επίσκεψη στο Ενετικό
Φρούριο στο προάστιο Μπόχαλη, στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στον 'Αγιο Διονύσιο και
καταλήγουμε στην παραλία ΛΑΓΑΝΑ, για κολύμπι και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, ξεκούραση και το απόγευμα μετάβαση στο ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ για προσκύνημα και
επίσκεψη στο ναό της ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ με τους καταπληκτικούς θησαυρούς ζωγραφικής.
Επιστροφή, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί περίπατος στο ΑΡΓΑΣΙ και το ΒΑΣΙΛΙΚΟ με το θαυμάσιο πευκώνα. Στη
συνέχεια μετάβαση στην πόλη της Ζακύνθου για επίσκεψη των Μουσείων ΣΟΛΩΜΟΥ και
ΚΑΛΒΟΥ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, για αγορές αναμνηστικών μέχρι την επιβίβαση μας στο
Ferry Boat για ΚΥΛΛΗΝΗ. 'Αφιξη και συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν.
*Διαμονή στο ξενοδοχείο ZEFYROS ECORESORT, στον ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ.
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Εισιτήρια F/B ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟ - ΚΥΛΛΗΝΗ.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 10: ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ...ΜΟΝΑΔΙΚΗ!
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ., ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
με ενδιάμεση στάση. 'Αφιξη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι
του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. Παραμονή επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και καταλήγουμε αργά το απόγευμα στη ΝΕΑΠΟΛΗ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στο κοντινό και γραφικό νησάκι της
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, που θεωρείται το νησί των πειρατών και γοητεύει τους επισκέπτες με τις
υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα τουρκουάζ νερά. Στην παραλία ΣΙΜΟΣ θα
κολυμπήσουμε το πρωί ενώ το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στο ομώνυμο χωριό της
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ με το όμορφο λιμανάκι για να γευματίσουμε προαιρετικά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στη ΝΕΑΠΟΛΗ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με τη διαδρομή μας να περνά από το
ΓΥΘΕΙΟ και την πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ όπου θα έχουμε και ανάλογες στάσεις. Με μια ακόμη
στάση στο ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, καταλήγουμε νωρίς το βράδυ στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές, περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* στη Νεάπολη Λακωνίας.
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 11: ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ
ΔΡΕΠΑΝΟ - ΛΥΓΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.45 π.μ., στάση σε καφέ στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και
συνεχίζουμε μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ για την
πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας και την όμορφη παραλία ΔΡΕΠΑΝΟΥ. Παραμονή, γεύμα
προαιρετικά. Το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην παραλία της ΛΥΓΙΑΣ,
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουμε στη γραφική κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ. Με
τουριστικό πλοιάριο θα επισκεφθούμε το όμορφο νησάκι των ΠΑΞΩΝ που βρίσκεται 7 μίλια
νότια της Κέρκυρας και σε απόσταση 8 μιλίων από τις Ηπειρωτικές ακτές, ενώ διοικητικά
ανήκει στο Νομό Κέρκυρας. Πρωτεύουσα των Παξών είναι ο γραφικός Γάιος ο οποίος
προστατεύεται φυσικά, από δύο νησάκια, την Παναγιά και τον 'Αγιο Νικόλαο. Το απόγευμα
καταλήγουμε και πάλι στο λιμανάκι της ΠΑΡΓΑΣ, σχετική παραμονή - επίσκεψη και επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Ημέρα επιστροφής με αρκετά όμως αξιοθέατα. Θα φθάσουμε στο νησί της
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για να γνωρίσουμε την ομώνυμη πόλη και λίγο αργότερα τον παραθαλάσσιο
τουριστικό οικισμό ΝΥΔΡΙ, απέναντι από το ΣΚΟΡΠΙΟ, το γνωστό νησί του ΩΝΑΣΗ.
Προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο και ακολουθώντας στη συνέχεια μια
μοναδική διαδρομή με θέα τον Αμβρακικό κόλπο, μέσω ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, για
ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ, όπου με μια ακόμη στάση σε καφέ της Εθνικής οδού, θα φθάσουμε το
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο DIMITRA 3* στην παραλία της Λυγίας.
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την επίσκεψη στους ΠΑΞΟΥΣ.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 12: ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ BELLE HELENE
ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ. για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για την πόλη
της ΣΠΑΡΤΗΣ με το πολύ σπουδαίο Μουσείο Ελιάς, στάση - επίσκεψη. Λίγο αργότερα θα
επισκεφθούμε το ΓΥΘΕΙΟ. Νωρίς το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο παραθαλάσσιο
ξενοδοχείο μας στο ΒΑΘΥ και θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και κολύμπι. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μέσω ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ, που είναι ένας διατηρητέος οικισμός με την
«ιδιαίτερη γοητεία» του μανιάτικου τοπίου και τη μοναδική αρχιτεκτονική του, θα φθάσουμε
για να επισκεφθούμε το μοναδικής ομορφιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του ΔIΡΟΥ, μια σπάνια εμπειρία σε ένα
ταξίδι 1.600 μέτρων, σε έναν υπόγειο ποταμό. Λίγο αργότερα επιστρέφουμε στον όμορφο
οικισμό του ΛΙΜΕΝΑ, στη Μεσσηνιακή Μάνη, όπου θα γευματίσουμε προαιρετικά. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για κολύμπι, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα παλαιά
αρχοντικά, το σπίτι του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο
ΚΑΣΤΡΟ. Γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το
βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές, περιηγήσεις, με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΒΕLLE HELENE 3* στo BAΘΥ ΓΥΘΕΙΟΥ.
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 13: ΜΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΣΤΟΥΠΑ - ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ., Αρτεμίσιο ημίωρη στάση και συνεχίζουμε
προσπερνώντας την ΤΡΙΠΟΛΗ και τη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, μέσω ΙΣΑΡΙ φθάνουμε στην ΑΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας του 10ου αιώνα που από τα θεμέλια της
αναβλύζουν πολλά νερά ενώ στη σκεπή της έχουν φυτρώσει 17 πανύψηλα δένδρα. Γεύμα
προαιρετικά και συνεχίζουμε για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, άφιξη, τακτοποίηση στο
παραλιακό ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, περίπατοι στην όμορφη παραλία, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό, μικρή περιήγηση στην πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και επίσκεψη στον ΙΕΡΟ
ΝΑΟ της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχου της πόλης. Αμέσως μετά μια όμορφη εκδρομή στο Ν.Δ.
άκρο της Πελοποννήσου ξεκινά, από τη γραφική και γοητευτική κωμόπολη ΠΥΛΟ, με το
επιβλητικό μνημείο των «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ», κτισμένη αμφιθεατρικά στο νότιο άκρο του
κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντας την από το λιμάνι, σου δίνει την αίσθηση του νησιού και
συνεχίζετε με τη ΜΕΘΩΝΗ, την πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο
καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, με το θαυμάσιο ακρόπυργο. Λίγο αργότερα θα
βρεθούμε στη ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή κατά μήκος των ακτών
της Μεσσηνιακής Μάνης, θα φθάσουμε στην παραλία της ΣΤΟΥΠΑΣ και θα έχουμε χρόνο για
κολύμπι. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό
της ΜΑΝΗΣ, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια νερά, άγριους
ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές, που την κάνει ένα από τα ομορφότερα χωριά που
αγναντεύουν τις ήρεμες θάλασσες και τα θαυμάσια ηλιοβασιλέματα του Μεσσηνιακού κόλπου.
Γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές, περιηγήσεις, με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΟSTRIA 3* στην παραλία της Καλαμάτας.
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 14: ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΣΚΙΑΘΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ., περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση και συνεχίζουμε για
ΒΟΛΟ, χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά στα περίφημα τσιπουράδικα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, ξεκούραση και το απόγευμα επίσκεψη στη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ, αλλά και την
όμορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και να απολαύσουμε
πανοραμικά τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στο καταπράσινο νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ.
Μετάβαση νωρίς το πρωί στο λιμανάκι του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ή της ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, από όπου με
τουριστικό πλοιάριο θα κάνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στη ΧΩΡΑ της ΣΚΙΑΘΟΥ, που
φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, αλλά και την όμορφη
παραλία των ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι. Επιστροφή το απόγευμα
στο λιμάνι αναχώρησης και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στις ΜΗΛΙΕΣ, ιστορικό χωριό με πολλές ομορφιές, χτισμένο
σε μια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 250 μ. στο
χαμηλότερο σημείο του (περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού) μέχρι 450 μ. περίπου στο
υψηλότερο. Πρόκειται για κεφαλοχώρι της περιοχής, γεμάτο μηλιές, καστανιές και λιόδεντρα,
με υπέροχη θέα προς τον Παγασητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο. Αμέσως μετά στα ΚΑΛΑ
ΝΕΡΑ θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με στάση
στην όμορφη παραλία των ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ και σε ΚΑΦΕ στην περιοχή του Σχηματαρίου,
άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PARK 4* στο ΒΟΛΟ.
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την εκδρομή στη ΣΚΙΑΘΟ.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 15: ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.15 π.μ., ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και
συνεχίζουμε μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ, γεύμα προαιρετικά, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για να καταλήξουμε στο
ξενοδοχείο μας, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, (Λουτρακίου),
που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13 χλμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας.
Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. Τα
ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια
από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λουτροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες,
στον καταρράκτη ή στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να πάρουμε το πρωινό μας,
ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και συναρπαστικά την ημέρα μας. Αμέσως μετά θα απολαύσουμε
τον καφέ μας στην πόλη της Έδεσσας με τους ομώνυμους καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα
θα επισκεφθούμε το υπέροχο πάρκο του Αγίου Νικολάου, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο
αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην
καρδιά της Ημαθίας. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του
ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού της Αράπιτσας. Γεύμα προαιρετικά και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, για να συνεχίσουμε τη λουτροθεραπεία ή περιπάτους στα
σκιερά μονοπάτια του ποταμού. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ,
στους πρόποδες του Βέρμιου. Συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, στην παραλία
της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και την περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 16: ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η HΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, μικρή στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ.
Aκολούθως μέσω Δομοκού - Καρδίτσας - Τρικάλων, φθάνουμε στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση,
γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για ΚΑΣΤΟΡΙΑ με μικρό ενδιάμεσο σταθμό την πόλη των
ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 'Αφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και περίπατοι γνωριμίας, στην πόλη με τα
αμφιθεατρικά κτισμένα αρχοντικά της και τα γνωστά γουναράδικα. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η HΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο ΝΥΜΦΑΙΟ στις πλαγιές του όρους ΒΙΤΣΙ σε
υψόμετρο 1.350 μέτρων, με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το ερειπωμένο
Αρχοντικό - Αρχηγείο του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το καταφύγιο της καφέ Αρκούδας
"ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ". Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την πόλη της Φλώρινας και μέσω ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ
θα καταλήξουμε στην περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ. Στο ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις όχθες της
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ, θα έχουμε γεύμα προαιρετικά, ενώ λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε
περπατώντας στην ξύλινη γέφυρα το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη μικρή ΠΡΕΣΠΑ.
Επιστροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη και αγορές
σουβενίρ, γουναρικών. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η HΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ τη ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ και το
ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, μέσω ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
στάση, γεύμα προαιρετικά, ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της περιοχής, καταλήγουμε το
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΕUROPA 4* της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
*2 πρωινά.
*2 δείπνα.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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Νο 17: ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ με προορισμό την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Μικρές ενδιάμεσες στάσεις θα γίνουν για καφέ και προαιρετικό γεύμα στο MOTEL REST και
την Αμφιλοχία αντίστοιχα. Λίγο πριν την είσοδο της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, θα επισκεφθούμε
το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα κέρινα ομοιώματα. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, στο κέντρο της πόλης, δείπνο και διασκέδαση στο γνωστό μουσικό
στέκι των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τη "ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΛΟΥΛΗ", διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό Ζαγόρι. Η διαδρομή μας από τις ΚΑΡΥΕΣ,
ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΗ και μας οδηγεί στο κεφαλοχώρι της
περιοχής, το ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, σχετική παραμονή και συνεχίζουμε για το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ.
Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
και να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ του ΒΙΚΟΥ, ενώ σε
παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού θα έχουμε ένα ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα
στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου με μικρά πλοιάρια (έξοδα ατομικά) θα
φθάσουμε στο γραφικό νησάκι, που φιλοξενεί και το "ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ" του ΑΛΗ ΠΑΣΑ.
Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και
το οροπέδιο των Ιωαννίνων καθώς η καταπράσινη διαδρομή μας οδηγεί στο γραφικό
ΜΕΤΣΟΒΟ. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση για Αθήνα μέσω ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΟΔΟΥ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
*Εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενο πούλμαν.
*Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο κέντρο των Ιωαννίνων.
*2 πρωινά σε μπουφέ.
*1 δείπνο με μουσική σε ταβέρνα της πόλης.
*1 γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ.
*Αρχηγός - συνοδός.
*Φόρος διαμονής.
*Φ.Π.Α.
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