Κωδικός 237B1

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2019
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

A/A

ΗΜ.

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.

ΗΜΕΡΟΜ.

1

ΓΥΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ – (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

6ΗΜ

285 Η/Β

345 Η/Β

13-18/6

2

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΘΡΑΚΗ – ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ

4ΗΜ

175 Η/Β

235 Η/Β

14-17/6

3

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΡΓΑ

4ΗΜ

185 Η/Β

245 Η/Β

14-17/6

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΓ. ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ

4ΗΜ

170 Η/Β

230 Η/Β

14-17/6

5

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – (ΙΘΑΚΗ) - ΦΙΣΚΑΡΔΟ

4ΗΜ

198 Η/Β

258 Η/Β

14-17/6

6

ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4ΗΜ

198 Η/Β

258 Η/Β

14-17/6

7

ΚΥΘΗΡΑ

3ΗΜ

140 Β/Β

180 Β/Β

15-17/6

8

ΣΚΥΡΟΣ

3ΗΜ

165 Η/Β

205 Η/Β

15-17/6

9

ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ – ΠΑΡΓΑ
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3ΗΜ

140 Η/Β

180 Η/Β

15-17/6

10

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΣΚΙΑΘΟ

3ΗΜ

138 Β/Β

178 Β/Β

15-17/6

11

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ – ΑΙΔΗΨΟ – ΡΟΒΙΕΣ
3ΗΜ

115 Η/Β

155 Η/Β

15-17/6

3ΗΜ

110 Β/Β

150 Β/Β

15-17/6

(ΔΙΑΚΟΠΤΟ) ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ

3ΗΜ

125 Β/Β

165 Β/Β

15-17/6

14

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΣΑΣ

3ΗΜ

135 Η/Β

175 Η/Β

15-17/6

15

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΓΥΘΕΙΟ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΑΝΗ

3ΗΜ

115 Β/Β

155 Β/Β

15-17/6

16

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΣΟΥ – Λ. ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

3ΗΜ

110 Β/Β

150 Β/Β

15-17/6

17

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ – Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ

3ΗΜ

155 Β/Β

195 Β/Β

15-17/6

18

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΔΕΣΣΑ ΝΑΟΥΣΑ

3ΗΜ

175 Η/Β

15-17/6

19

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

3ΗΜ

115 Β/Β

155 Β/Β

15-17/6

20

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ

3ΗΜ

138 Η/Β

178 Η/Β

15-17/6

21

ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΠΥΛΟ – ΧΩΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
3ΗΜ

128 Η/Β

168 Η/Β

15-17/6

ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ
12

ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΟΛΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟ – ΠΟΡΟ

13

ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ

135 Η/Β

13-18/6/2019 6ήμερη

Nο 1:

ΓΥΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Εκεί που η Δύση σμίγει με την Ανατολή.....

ΠEΜΠΤΗ 13/6/19
Αναχώρηση 18.00μ.μ. από την ΟΜΟΝΟΙΑ και 18.30μ.μ. από τον ΠΕΙΡΑΙΑ με πούλμαν του γραφείου μας και
επιβίβαση στο πλοίο. Οι κάβοι λύνονται, το πλοίο σφυρίζει και το ταξίδι μας ξεκινά(20.00μ.μ.)...
Διανυκτέρευση εν πλω....
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/19
Άφιξη το πρωί(08.00π.μ.) στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και αμέσως μετά κάνουμε
στάση στην πόλη για μια πρώτη γνωριμία μαζί της. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε δυτικά για την όμορφη
Αγιάσο. Καθ'οδόν θα κάνουμε μια στάση στη μαγευτική τοποθεσία Καρύνη με τα πανήψηλα πλατάνια και τα
κρυστάλλινα νερά που συνθέτουν μια εξαιρετικά ευχάριστη ατομόσφαιρα. Εκεί θα δούμε μισοσβησμένα από
τα χρόνο σχεδιάσματα του λαικού ζωγράφου Θεόφιλου αλλά και το δέντρο με την τεράστια κουφάλα που
όπως λένε έζησε ο ζωγράφος μέσα σε αυτήν για δύο ολόκληρα χρόνια. Επόμενη στάση η Αγιάσος που
βρίσκεται χτισμένη στη βορειοανατολική πλευρά του Ολύμπου ανάμεσα σε πλατάνια, μηλιές,καστανιές και
απιδιές. Σπίτια με σαχνισίνια και μπαλκόνια με τζιράνια, μπιγκόνιες και βασιλικούς ανάμεσα στους στενούς
πέτρινους δρόμου και τα καλντερίμια μας μεταφέρουν νοερά σε μια άλλη εποχή. Ξακουστή κωμόπολη η
Αγιάσος από τα παλιά χρόνια για την αγγειοπλαστική δίνοντάς μας αριστουργηματικά είδη λαικής τέχνης.
Εδώ θα προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας, ένα από τα έργα του Ευαγγελιστή
Λουκά η οποία προέρχεται από τα Ιεροσόλυμα. Η εικόνα έχει την επιγραφή "Αγία Σιών"και έτσι η φράση
"πηγαίνουμε στην Αγία Σιών" έγινε με τα χρόνια "πηγαίνουμε στην Αγιάσο". Επόμενή μας στάση με νότια
κατεύθυνση το Πλωμάρι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λέσβου μετά τη Μυτιλήνη και πατρίδα του ούζου.
Εδώ θα επισκεφθούμε το μουσείου ούζου Βαρβαγιάννη για να ανακαλύψουμε βήμα βήμα όλα τα στάδια και
τα μυστικά της παραγωγής του ούζου. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και φαγητό. Το απόγευμα περνώντας
ανάμεσα από τα χωριά του κόλπου της Γέρας φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση δωματίων.
(Προαιρετικό μπάνιο στην πισίνα). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/19
Μετά το πρωινό μας κατευθυνόμαστε δυτικά. Περνώντας όμορφα χωριά όπως το χωριό Λάμπου Μύλοι, την
περιοχή των αλυκών, του υγρότοπου του κόλπου της Καλλονής ο οποίος συγκαταλέγεται στους 10
σπανιότερους υγρότοπους της Ευρώπης, καθώς και την κωμόπολη Καλλονή θα φθάσουμε στην Ιερά Μονή
Λειμώνος ή αλλιώς Μονή Αγίου Ιγνατιίου μιας και εκείνος ήταν ο ιδρυτής της.Εδώ εκτός των άλλων
μπορούμε να επισκεφθούμε το Λαογραφικά και το Εκκλησιαστικό Μουσείο, το Λεσβιακό Σπίτι, την
Πινακοθήκη και τη Βιβλιοθήκη της Μονής. Επόμενη στάση μας στο απολιθωμένο δάσος και επίσκεψη
ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για να γνωρίσουμε από κοντά την εξέλιξη των φυτών και του
δάσους της περιοχής πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε σε μια διάσημη

παραλία που έχει τιμηθεί επανειλημμένα με Γαλάζια Σημαία και είναι πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών. Εδώ,
στη Σκάλα Ερεσσού θα κάνουμε το μπάνιο μας και θα απολαύσουμε το μεσημεριανό μας φαγητό παρέα με
χταποδάκι ψητό, σαρδέλλες, καλοκυθοκορφάδες και μυρωδάτο ούζο. Επιστρέφοντας το απογευματάκι προς
το ξενοδοχείο μας θα σταματήσουμε στη Σκάλα Καλλονής. Το μικρό λιμάνι με τα παραδοσιακά καίκια που
ψαρεύουν τη γνωστή σαρδέλλα Καλλονής αποτελεί μια από τις πιο γραφικές εικόνες του νησιού. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. (Προαιρετικό μπάνιο στην πισίνα). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/19
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση με βορειοανατολική κατεύθυνση σε ένα από τα ωραιότερα χωριά
της ορεινής Λέσβου. Την Αγία Παρασκευή. Εδώ θα θαυμάσουμε αρχοντικά παλιές βιοτεχνίες και ελαιοτριβεία
του 19ου αιώνα χτισμένα από πέτρα και ένθετα κόκκινα τούβλα με επιρροές από το Αιβαλί της Μικράς Ασίας,
όπως το ελαιοτριβείο του Θεοδοσιάδη. Σε αυτό το ελαιοτριβείο σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Βιομηχανικής
Ελαιουργίας του Πολιτιστικού Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Σημαντικός επίσης είναι και ο ναός του
Ταξιάρχη που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και είναι ο μεγαλύτερος ναός σε μέγεθος μετά την Παναγία
της Αγιάσου. Στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαίου ή
την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου γίνεται το πανηγύρι του Ταύρου, προς τιμή του Αγίου Χαραλάμπους
προστάτη του χωριού από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και είναι από τα σημαντικότερα δρώμενα του νησιού.
Το πανηγύρι διαρκεί τρεις ημέρες και μεταξύ των άλλων πλαισιώνεται και από ιππικούς αγώνες. Επόμενος
σταθμός μας η Πέτρα η οποία πήρε το όνομά της από έναι βράχο που έχει ύψος 40μέτρα. Στην κορυφή του
ανεβαίνοντας τα 114 σκαλοπάτια εκτός από την υπέροχη θέα που θα απολαύσουμε θα προσκυνήσουμε και
την εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας που βρίσκεται μέσα σε μια εκκλησία του 17αιώνα. Χρόνος για
μπάνιο και φαγητό. Επόμενη στάση μας η Μήθυμνα ή αν προτιμάτε ο Μόλυβος. Σημαντική κωμόπολη από
την αρχαιότητα με το βυζαντινό της κάστρο να στεφανώνει την κορυφή της. Λόγω της υπέροχης
αρχιτεκτονικής της έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και εδώ θα απολαύσουμε τον καφέ μας ενώ ο
ήλιος γέρνει προς τη δύση του. Λέγεται ότι στη Μήθυμνα μπορούμε να απολαύσουμε το ωραιότερο
ηλιοβασίλεμα σε όλο το νησί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. (Προαιρετικό μπάνιο στην πισίνα). Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/19
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για τα δύο πιο γνωστά σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, ιερά
προσκυνήματα του νησιού. Διασχίζουμε τον παραλιακό δρόμο προς βορρά και περνώντας χωριά όπως η
Παναγιούδα και τα Πάμφυλλα φθάνουμε στη Θερμή. Εκεί στη θέση Καρυές τριγυρισμένη από απέραντους
ελαιώνες θα επισκεφθούμε τη Μονή των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Συνεχίζοντας στον
παραλιακό δρόμο της Θερμής απέναντί μας οι ακτές της Μικράς Ασίας, μας φέρνουν θύμισες από τις
αλησμόνητες πατρίδες μας. Περνώντας από τις Νέες Κυδωνίες χωριό που δημιουργήθηκε από πρόσφυγες
τα χρόνια του ξεριζωμού και οι οποίοι ήρθαν από το Αιβαλί δηλαδή τις Αρχαίες Κυδωνίες, φθάνουμε στο
Μανταμάδο. Εδώ θα επισκεφθούμε τη Μονή του Ταξιάρχη φτιαγμένη από λάσπη και αίμα. Ομως ήρθε η ώρα
να γνωρίζουμε και την αρχόντισσα του Βόρειου Αιγαίου. Τη Μυτιλήνη της καρδιάς μας. Ετσι επιστρέφουμε
στην πόλη της Μυτιλήνης για το φαγητό μας αλλά και για να δούμε τα αξιοθέατα της μέχρι την ώρα της

αναχώρησης του πλοίου μας. Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αθανασίου, ο Αγιος Θεράπων, η πιο
εντυπωσιακή εκκλησία του νησιού, μουσεία όπως το Αρχαιολογικό, το Λαογραφικό και το Παραδοσιακό, το
νεοκλασσικό γυμνάσιο, το κάστρο, τα πάρκα και τις πλατείες με τα αγάλματα της Σαπφούς, του Αλκαίου, του
Αρίωνα, του Θεόφιλου,του Μυριβήλη, του Ελύτη αλλά και άλλων ιστορικών μορφών που έζησαν ή έδρασαν
στη Λέσβο. Το απόγευμα (18.00μ.μ.) επιβιβαζόμαστε στο πλοίο και ενώ απομακρυνόμαστε από το λιμάνι της
Μυτιλήνης το άγαλμα της Ελευθερίας που βρίσκεται στην προκυμαία μας αποχαιρετά με την ελπίδα να
ξανασυναντηθούμε. Διανυκτέρευση εν πλω.
ΤΡΙΤΗ 18/6/19
Πλημμυρισμένοι από τις ομορφιές και τα αρώματα της Λεσβιακής γης φθάνουμε νωρίς το πρωί (06.30π.μ.)
στο λιμάνι του Πειραιά και κατόπιν στην Αθήνα με την υπόσχεση να ξανασυναντηθούμε σε μια επόμενη
εκδρομή...

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 285 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ ELYSION BOUTIQKE ‘’
5***** σε δίκλινα δωμάτια (7km. από την πόλη της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) για 3 διαν/σεις (με όλα τα δωμάτια να
έχουν την απίστευτη θέα στην θάλασσα του Αιγαίου), 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα
σερβιρισμένα, 5) τα εισιτήρια του πλοίου σε αεροπορικές αριθμησμένες θέσεις ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
- ΠΕΙΡΑΙΑ, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

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

Nο 2:

14-17/6/2019 4ήμερη

ΘΡΑΚΗ – ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΣΟΥΦΛΙ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΚΑΒΑΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις 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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΚΕΡΑΜΩΤΗ επιβίβαση στο φέριμποτ και άφιξη στη ΘΑΣΟ, επίσκεψη στον
ΛΙΜΕΝΑ του νησιού. Εν συνεχεία θα κάνουμε τον γύρο, θα περάσουμε από ΣΚΑΛΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ και θα
φτάσουμε στην ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, επίσκεψη. Συνεχίζουμε για ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ και θα φτάσουμε στην
παραλία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το λιμάνι, επιβίβαση στο
φέριμποτ για ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019

Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΒΑΛΑ στάση. Εν συνεχεία για ΤΕΜΠΗ - ΛΑΡΙΔΑ γεύμα καθ’ οδόν επί
της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 175 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ ANATOLIA BOUTIQKE ’’ 3*** στην
πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ‘’ σε δίκλινα δωμάτια, 3) Τα 3 πρωινά σε μπουφέ , 4) Τα 3 Δείπνα σε μπουφέ,
5) Τα εισιτήρια των καραβιών για ΘΑΣΟ Α/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ελληνόφωνο ξεναγό στην
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, 8) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 9) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 10) Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη επίσκεψη στην ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ είναι απαραίτητη η χρήση ταυτότητας νέου
τύπου ή διαβατήριου.
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Nο 3:

14-17/6/2019 4ήμερη

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου
θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν. ΜΕΝΙΔΙ παραμονή,
γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι για να μας μεταφέρει στο
«Νησί των Φαιάκων» την ΚΕΡΚΥΡΑ. Άφιξη στο λιμάνι και εν συνεχεία για ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ «το καταφύγιο της ψυχής της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ».
Εν συνεχεία για ΚΑΝΟΝΙ όπου θα δούμε το Μοναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας και το μαγευτικό
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Κατόπιν για ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την
πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ για μία βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό επίσκεψη στον πολιούχο ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και στο ΑΝΑΚΤΟΡΟ των Αγ. Μιχαήλ & Γεωργίου
στην κεντρική πλατεία. Κατόπιν για ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι και επιβίβαση στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Εν συνεχεία για την
γραφική ΠΑΡΓΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΑΡΤΑ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή
γέφυρα για ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 185 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 3 Δείπνα σε μπουφέ, 5) τα εισιτήρια του
καραβιού A/R, 6) Αρχηγό – Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.
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Nο 4:
14-17/6/2019 4ήμερη

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΛΑΡΙΣΑ παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Εν συνεχεία για την ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΙΕΡΙΣΣΟ - ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. ( Όσοι θέλουν
μπορούν να πραγματοποιήσουν έναν προαιρετικό περίπατο με το καραβάκι παραθαλάσσια για το ΑΓ.
ΟΡΟΣ.) Επιστροφή μέσω ΑΡΝΑΙΑΣ στάση και φτάνουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΣΟΥΡΩΤΗ όπου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στην
Μονή υπάρχουν τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και ο τάφος του ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ.( Ο
Γέροντας ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ κοιμήθηκε εν Κυρίω στις 12/7/1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από τον Ναό του Αγίου
Αρσενίου). Εν συνεχεία για το γύρο της χερσονήσου ΚΑΣΣΑΝΑΔΡΑΣ. Πρώτος μας σταθμός η ΣΚΑΛΑ
ΦΟΥΡΚΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρος θα φτάσουμε στο ΧΑΝΙΩΤΗ στάση και
καταλήγουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπου θα επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ
και στην πλατεία Αριστοτέλους θα κάνουμε την βόλτα μας και θα ποιούμε τον καφέ μας . Κατόπιν για ΛΑΡΙΣΑ
παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις
ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 170 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ SUN BEACH ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ , 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα σε μπουφέ, 5)
Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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Nο 5:
14-17/6/2019 4ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο καράβι για ΠΟΡΟ, άφιξη, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Εν συνεχεία για
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ επίσκεψη στην Εκκλησία της Παναγίας με τα φιδάκια. Συνεχίζουμε για ΣΒΟΡΑΝΑΤΑ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μοναστήρι του ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που είναι ο πολιούχος του νησιού και
φυλάσσεται το σκήνωμά του, επίσκεψη. Κατόπιν για το Σπήλαιο της ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ στάση. Στην συνέχεια
θα επισκεφτούμε το Λιμνοσπήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ. Συνεχίζουμε για την παραλία της ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
παραμονή για μπάνιο και φτάνουμε στο παραλιακό χωριό ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ για το φαγητό μας. Συνεχίζοντας την
διαδρομή μας για το κοσμοπολίτικο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό με το γραφικό
λιμανάκι, στάση για βόλτα και καφέ. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. (Κατά τη διάρκεια της
διαδρομής μας θα περάσουμε πάνω από την γραφική ΑΣΣΟ και την γνωστή παραλία του

ΜΥΡΤΟΥ

θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα). Δείπνο. Διανυκτέρευση
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Προαιρετικά) όσοι
θέλουν μπορούν να κάνουν μια ημερήσια κρουαζιέρα στην γειτονική ΙΘΑΚΗ, την πατρίδα του
Οδυσσέα(Με αναχώρηση στις 9.30π.μ. και επιστροφή στις 17.30μ.μ. ΤΙΜΗ : 30 euro) Το απόγευμα θα
επισκεφτούμε την πόλη του ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για βόλτα και καφέ. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό

θα επισκεφτούμε την Μονή του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ που φυλάσσεται το πόδι του Αγίου.

Συνεχίζουμε για την όμορφη παραλία της ΣΚΑΛΑΣ παραμονή, μπάνιο. Κατόπιν για

ΠΟΡΟ γεύμα και

επιβίβαση το μεσημέρι στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΙΣΘΜΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες
στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 198 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ IRINNA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στα ΣΒΟΡΑΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 3) Τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 3 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Τα
εισιτήρια των καραβιών ΚΥΛΛΗΝΗ-ΠΟΡΟ-ΚΥΛΛΗΝΗ A/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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Nο 6:
14-17/6/2019 4ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για
ΠΑΤΡΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο καράβι για ΖΑΚΥΝΘΟ άφιξη στην πόλη, παραμονή, γεύμα. Μετά το
φαγητό τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ PALLATINO ’’ 4**** στο κέντρο της πόλης. Το υπόλοιπο της ημέρας
ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το πανέμορφο προάστιο ΜΠΟΧΑΛΗ με την πανοραμική θέα ολόκληρης της
πόλεως της ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπου και θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Χρυσοπηγής και το ερειπωμένο
Βενετσιάνικο κάστρο. Επίσκεψη στο λόφο του ΣΤΡΑΝΗ εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον
Ύμνο της Ελευθερίας. Εν συνεχεία για την ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Όσοι θέλουν
μπορούν προαιρετικά να κάνουν βόλτα με τα καραβάκια στις Σπηλιές Κεριού και στο Μαραθωνήσι για να
δούνε την CARETTA - CARETTA). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ (επίσκεψη στην εκκλησία της ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ).
Αναχώρηση για τα χωριά ΑΓ. ΛΕΩΝ - ΕΞΩ ΧΩΡΑ - ΜΑΡΙΕΣ - ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ (στάση για να επισκεφτούμε
τη Μονή, εκεί όπου είχε μονάσει ο Αγ. Διονύσιος). Στη συνέχεια θα δούμε τον ΑΓ. ΓΙΩΡΓΗ των Γκρεμνών, την
παραλία του ΝΑΥΑΓΙΟΥ (στάση όπου θα δούμε το ωραιότερο τοπίο της Ελλάδας), ΒΟΛΙΜΕΣ και θα
καταλήξουμε στην παραλία του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Προαιρετική επίσκεψη στις
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό θα έχουμε μια τελευταία γνωριμία με την πόλη της Ζακύνθου όπου θα επισκεφτούμε την
εκκλησία του ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ της πόλης, το ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΛΒΟΥ το γραφικό
λιθόστρωτο, τα εμπορικά καταστήματα και να χαλαρώσετε στα άνετα café. Το μεσημέρι αποχαιρετώντας την
όμορφη ΖΑΚΥΝΘΟ θα φτάσουμε ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’
οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 198 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ PALLATINO ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στο κέντρο της πόλης, 3) Τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 3 Δείπνα, 5) Τα εισιτήρια των
καραβιών A/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.
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Nο 7:
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ

ΚΥΘΗΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
5:45 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:00π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση. Εν συνεχεία για
ΣΠΑΡΤΗ – ΣΚΑΛΑ και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στην ΝΕΑΠΟΛΗ
παραμονή, γεύμα 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. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
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,
μπάνιο, 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 ελεύθερο για βόλτα στα ταβερνάκια της
περιοχής. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
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 : 140 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ‘’ & ‘’ IRIDA ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα εισιτήρια του
πλοίου A/R ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ , 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53
– v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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15-17/6/2019 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
5:45 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:00π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. Εν συνεχεία για
ΚΥΜΗ επιβίβαση στο καράβι και μετάβαση στα ΛΙΝΑΡΙΑ το γραφικό λιμάνι της ΣΚΥΡΟΥ, άφιξη και
συνεχίζουμε για τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω από την ΧΩΡΑ με την αμμουδερή παραλία της για
μπάνιο και γεύμα. Κατόπιν για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την παλιά χώρα
της ΣΚΥΡΟΥ που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές ενός λόφου, στην σκιά ενός μεσαιωνικού
κάστρου, με τα παραδοσιακά καλντερίμια και την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος ελεύθερος για
βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς.
Εν συνεχεία αναχωρούμε για να γνωρίσουμε το βόρειο μέρος του νησιού που είναι κατάφυτο από πυκνά
πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι την θάλασσα, παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια και πανέμορφες
παραλίες με γαλήνια ατμόσφαιρα και πεντακάθαρα νερά. Εκεί θα συναντήσουμε την ΑΤΣΙΤΣΑ γραφικό χωριό
χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς κολπίσκους, στάση. Κατόπιν για την παραλία
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό ελεύθερο για μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου ή στην παραλία. Στην συνέχεια θα
μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα αναμνηστικά του νησιού. Εν
συνεχεία για το λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και αναχώρηση για
ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 165 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τo ξενοδοχείο ‘’ SKYROS PALACE ’’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα σε
μπουφέ(περιλαμβάνει κρασί, μπύρα, αναψυκτικά), 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) τα εισιτήρια του πλοίου
A/R, 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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15-17/6/2019 3ήμερη

ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου
θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν και φτάνουμε στο
ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ για να καταλήξουμε στην παραλία
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μπάνιο στην πισίνα ή στην παραλία του.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
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, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην γραφική ΠΑΡΓΑ στάση. Εν συνεχεία για το
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
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, μπάνιο, γεύμα.(Προαιρετική βόλτα με βάρκα στον ποταμό Αχέροντα).
Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ – ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 140 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELINA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Αρχηγό –
Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) τα εισιτήρια του
βενζινόπλοιου A/R για ΠΑΞΟΥΣ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.
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ΣΚΙΑΘΟ
ΒΟΛΟ - ΠΗΛΙΟ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
ΜΗΛΙΕΣ – ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΒΟΛΟ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε

για ΠΟΡΤΑΡΙΑ και φτάνουμε στο μπαλκόνι του Πηλίου τη

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, όμορφος παραδοσιακός οικισμός με εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο, στάση.
Επιστροφή στον ΒΟΛΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το παραλιακό χωριό ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟ, επιβίβαση στο βενζινόπλοιο για την
ημερήσια κρουαζιέρα μας στο καταπράσινο νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ. Πρώτο μας σταθμός η μαγευτική παραλία με
την χρυσή άμμο ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ, που απλώνεται σε μια πευκόφυτη περιοχή του νησιού, παραμονή για
μπάνιο. Στην συνέχει θα μεταβούμε στην ΧΩΡΑ για φαγητό και βόλτα. Επιστροφή το απόγευμα στον ΑΓ.
ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΒΟΛΟΣ. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τις όμορφες ΜΗΛΙΕΣ στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή,
μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΣΤΥΛΙΔΑ - ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΝΕFELLI ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στον ΒΟΛΟ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το καραβάκι για την ημερήσια κρουαζιέρα σας στην
ΣΚΙΑΘΟ, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 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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ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ

Ο ΚΡΥΦΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Η ΚΑΡΑ’Ι’ΒΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
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.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
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 παραμονή, μπάνιο. Επιστροφή το μεσημέρι στο ΑΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ για φαγητό. Το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
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 : 115 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) τα 2 Δείπνα,

5) το φεριμπότ, 6) το καραβάκι για

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ, 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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SUPER ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΜΥΚΗΝΕΣ
επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΤΟΛΟ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Εν
συνεχεία για την πρωτεύουσα της Αργολίδας το ΝΑΥΠΛΙΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΛΥΓΟΥΡΙΟ – ΚΡΑΝΙΔΙ

- ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,

επιβίβαση στο καραβάκι για να μας μεταφέρει σε μικρή απόσταση στην νήσος ΣΠΕΤΣΕΣ, άφιξη και
περιήγηση στο δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Το ηρωικό νησί
της Επανάστασης του 1821 που γέννησε στιβαρούς καπεταναίους και ανέδειξε την καπετάνισσα
Μπουμπουλίνα. Χρόνος ελεύθερος λοιπόν για καφέ, ψώνια, μπάνιο και φαγητό μέχρι το απόγευμα όπου θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στο ΝΑΥΠΛΙΟ. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, επίσκεψη(έξοδα ατομικά).
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας παραλιακά θα καταλήξουμε στον ΓΑΛΑΤΑ και από εκεί όσοι θέλουν μπορούν
να περάσουν απέναντι στον ΠΟΡΟ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στo ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

6)

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

Ευθύνης

Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α. 8) το φεριμπότ για ΣΠΕΤΣΕΣ A/R.
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Ταξιδιωτικών

Nο 13:
15-17/6/2019 3ήμερη

ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για το
Μοναστήρι του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ που βρίσκεται κολλημένο πάνω σ΄ ένα βράχο, τοπίο σπάνιας
ομορφιάς, επίσκεψη. Συνεχίζουμε για την ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ στάση. Κατόπιν για την πόλη των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
παραμονή, γεύμα. Το μεσημέρι 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 μιας ώρας διαδρομής περίπου θα φτάσουμε στο ΔΙΑΚΟΠΤΟ. Επιβίβαση
στο πούλμαν και συνεχίζουμε την διαδρομή μας για ΑΙΓΙΟ - ΡΙΟ και διασχίζοντας την κρεμαστή γέφυρα για
ΑΝΤΙΡΡΙΟ θα καταλήξουμε στην γραφική ΝΑΥΠΑΚΤΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ PLAZA ‘’ 3***
μπροστά στην παραλία Ψανή (300μ. από το γραφικό λιμανάκι της). Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για να γνωρίσουμε 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 νωρίς το απόγευμα
στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο, είτε για μπάνιο στην παραλία ή για βόλτα στο γραφικό
λιμανάκι της. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΣΠΗΛΙΟ(οικισμός ΧΑΝΙΑ), επιβίβαση 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 το μπάνιο μας στην απόλυτη ηρεμία του
τόπου και θα φάμε σε κάποιο από τα γραφικά ταβερνάκια του νησιού. Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ, θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 125 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ PLAZA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην παραλία Ψανή της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ(300μ. από το γραφικό λιμανάκι της) , 3) Τα 2 πρωινά σε
μπουφέ, 4) Αρχηγό - Συνοδό, 5) Το καραβάκι για ΤΡΙΖΟΝΙΑ A/R, 6) Το εισιτήριο για το τρενάκι του
ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ, 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

Nο 14:
15-17/6/2019 3ήμερη

ΑΘΑΜΑΝΙΚΑ ΟΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία μέσω
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και οδεύοντας τα νότια της Τριχωνίδας θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ παραμονή,
γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης από την βόρεια πλευρά θα περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ και θα
καταλήξουμε στην ΑΡΤΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(5km. από την πόλη). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και αρχίζουμε ν’ ανεβαίνουμε για τα ωραιότερα χωριά των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ,
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. Εντυπωσιακοί χρωματισμένοί σταλαγμίτες κάτω από τους οποίους έχουν σχηματιστεί 3
λίμνες, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για το χαρακτηριστικότερο Τζουμερκιώτικο χωριό τα
ΠΡΑΜΑΝΤΑ. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες της Στρογκούλας, από τις πιο επιβλητικές
κορυφές των Τζουμέρκων, παραμονή, γεύμα στην πλατεία του χωριού. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο με μία ενδιάμεση στάση στο γεφύρι της ΑΡΤΑΣ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ με την γραφική μαρίνα της. Εν
συνεχεία για το τουριστικό ΝΥΔΡΙ παραμονή, γεύμα. (Όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να κάνουν μια μικρή
προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι ΜΑΔΟΥΡΙ όπου βρίσκεται το αρχοντικό του ποιητή Βαλαωρίτη και στο
νησάκι ΣΚΟΡΠΙΟ του Ωνάση, έξοδα ατομικά). Κατόπιν για ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν.
ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση
στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 135 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο’’ BYZANTINO ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια (5km από την ΑΡΤΑ) , 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα, 5) Αρχηγό – Συνοδό , 6) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
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. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
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. Παραμονή, μπάνιο
και γεύμα στην παραλία της νέας πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Το απόγευμα ελεύθερο.

Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ για να φτάσουμε 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, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 115 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « PANTHEON » 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο ΓΥΘΕΙΟ , 3) τα 2 πρωινά

σε μπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής

(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.
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ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
( Στο ‘’ HOTEL ANESIS DELUXE 3***plus ‘’)

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/4/2019
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. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ που απλώνεται σε μία καταπράσινη περιοχή από
έλατα, στάση. Συνεχίζουμε για να επισκεφτούμε το Μοναστήρι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΣΑΣ που
βρίσκεται χτισμένο σ’ έναν απόκρημνο βράχο, με την εικόνα της Παναγίας και το αξιόλογο ξυλόγλυπτο
τέμπλο του ναού, προσκύνημα. Κατόπιν για φαγητό στην περιοχή του Καρπενησιώτη ποταμού.
Επιστρέφουμε στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στο
γραφικό χωριό. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
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 : 110 Β/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) Αρχηγό - Συνοδό, 5) Ο φόρος
διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
ΣΤΟΝ ΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΑΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ
ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

(ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ 4Χ4)
ΑΡΚΟΥΔΟΡΑΜΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ
ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΙΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
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 Πλαζ ΛΑΜΠΕΡΟΥ παραμονή, γεύμα στις
όχθες τις λίμνης. Στη συνέχεια θα κάνουμε το γύρο της λίμνης του Ταυρωπού με τις δαντελωτές και
δασοσκέπαστες όχθες της να ξεπροβάλουν η μια μετά την άλλη που είναι η κατάληξη των ποταμιών που
ξεκινούν από τις βουνοκορφές. Η διαδρομή είναι μαγευτική μέσα από γραφικά χωριουδάκια, με τις μυρωδιές
του ξύλου και της φύσης να συνεπαίρνουν τον επισκέπτη. Θα έχουμε μια ενδιάμεση στάση στο ΦΡΑΓΜΑ και
στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ για καφέ. Κατόπιν για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ(ΓΡΕΒΕΝΑ) στην έξοδο για θέση STRATA για να
φτάσουμε στο πέτρινο γεφύρι του Ζιάκα, ξενάγηση και επιβίβαση στα οχήματα ΤΖΙΠ (4χ4) για την ΒΑΛΙΑ
ΚΑΛΝΤΑ όπου θα φτάσουμε μετά από (1.30 ώρα). Η πρώτη στάση μας είναι στα όρια του πυρήνα όπου θα
απολαύσουμε όλη την θέα της κοιλάδας, θα δούμε την διαφορά της Μαύρης από την Λευκόδερμο Πεύκη και
το απαλό γαλάζιο χρώμα της κοιλάδας αποτέλεσμα της θετικής ενέργειας του σύμπαντος κόσμου .
Κατηφορίζουμε προς την κοιλάδα ανάμεσα από την πιο εξελιγμένη μορφή φυσικής αποκλάδωσης και
πεζοπορούμε προς το Αρκουδόρεμα περίπου (1.15 ώρα) όπου θα γίνεται ενημέρωση για την πανίδα και
την χλωρίδα του δρυμού. Θα δούμε τα σπάνια κόκκινα πεύκα, την δηλητηριώδη πομπίνα, την σαρκοφάγο
πιγκουίκουλα , θα κάνουμε δενδροχρονολόγηση και θα μάθουμε για τα είδη μανιταριών . Αφού δοκιμάσουμε
ένα παραδοσιακό γλυκό και καθαρό νερό από την ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ αναχωρούμε για το χωριό ΣΠΗΛΑΙΟ
παραμονή, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ της ΠΙΝΔΟΥ και του ΚΟΖΙΑΚΑ. Θα περάσουμε την
πανέμορφη ΠΥΛΗ με το τοξωτό γεφύρι της, την ελατοσκέπαστη ΕΛΑΤΗ και συνεχίζοντας την διαδρομή μας
μέσα από τα περτουλιώτικα λιβάδια(τοπίο Αλπικής ομορφιάς) θα ξεπροβάλει μπροστά μας το γραφικό
ΠΕΡΤΟΥΛΙ πνιγμένο στα έλατα σε υψόμετρο 1100μ. χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, στάση.
Επιστροφή στην ΕΛΑΤΗ με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και ξενώνες που προσφέρει στον επισκέπτη μια
μοναδική ομορφιά φυσικού κάλους, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ –
ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 155 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ FAMISSIS ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΚΑΛΑΜΠΑΛΑ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ , 4) η διαδρομή - ξενάγηση με συνοδούς δασοπόνους
με τα τζιπ 4χ4 στο δάσος της ΒΑΛΙΑΣ ΚΑΛΝΤΑΣ, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53
– v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητος εξοπλισμός για την άνετη και ασφαλή πεζοπορία στην ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ είναι το
μποτάκι και ο άνετος ρουχισμός.
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ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ(ΑΡΙΔΑΙΑΣ)
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΒΟΡΑΣ)
ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Εν συνεχεία
για ΛΑΡΙΣΑ παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για ΒΕΡΟΙΑ φτάνουμε στον
Αρχαιολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑ , επίσκεψη(έξοδα ατομικά) . Κατόπιν για ΝΑΟΥΣΑ στην περιοχή του
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(4km. από την πόλη). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
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 και φτάνουμε στα ξακουστά ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
επίσκεψη(μπάνιο προαιρετικό). Κατόπιν γεύμα στην περιοχή του ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Συνεχίζουμε για ΕΔΕΣΣΑ
επίσκεψη στους περίφημους καταρράκτες της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΕΡΟΙΑ και φτάνουμε στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, επίσκεψη. Εν συνεχεία
για το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στις πλαγιές του ΟΛΥΜΠΟΥ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ
–ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 135 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΔΡΥΑΔΕΣ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην περιοχή του ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ(4km. από την πόλη), 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα
2 Δείπνα, 5) Αρχηγό - Συνοδό , 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΝΗΣΑΚΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου
θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν και φτάνουμε στο
ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΡΤΑ και φτάνουμε στο ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το
Μουσείο με τα Κέρινα Ομοιώματα(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ελεύθεροι για μία πρώτη γνωριμία της πόλης. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΛΠΑΚΙ, επίσκεψη στο πολεμικό Μουσείο. Συνεχίζουμε για ΚΟΝΙΤΣΑ ,
που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις κορυφές της ΓΚΑΜΗΛΑΣ και του ΣΜΟΛΙΚΑ σε υψόμετρο 600
μ. στάση. Κατόπιν για την ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ επίσκεψη. Εν συνεχεία για το Κεντρικό Ζαγόρι
όπου μέσω ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ θα φτάσουμε στο γραφικό χωριό των ΖΑΓΟΡΙΩΝ το ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ που
δεσπόζει στη χαράδρα του ΒΙΚΟΥ με την μοναδική πέτρινη αρχιτεκτονική των οικημάτων του , παραμονή,
γεύμα. (Μέσω μιας σύντομης πεζοπορίας μπορούμε να επισκεφτούμε την Μονή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ όπου
από το μικρό μπαλκόνι της θα δούμε με κομμένη την ανάσα το απόκοσμο θέαμα της χαράδρας του ΒΙΚΟΥ
ένα από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα φαράγγια του κόσμου). Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ με προαιρετική
μετάβαση στο ΝΗΣΑΚΙ της Παμβώτιδας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης
αφού έχει συνδεθεί με την ιστορία και το θάνατο του Αλί Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ
Μοναστηριακά συγκροτήματα. Εμείς θα επισκεφτούμε το πιο σημαντικό τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα,
όπου στα κελιά του σώζονται οι τρύπες από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλί Πασά και τον
θανάτωσαν. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια με τα εξαίρετα δείγματα λαϊκής τέχνης και τα
παραδοσιακά γιαννιώτικα γλυκά απ' όπου θα μπορέσουμε να ψωνίσουμε. Το υπόλοιπο της ημέρας
ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το όμορφο ΜΕΤΣΟΒΟ που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1150μ. στην
οροσειρά της Πίνδου, με τα μοναδικής αρχιτεκτονικής κτήρια από πέτρα και ξύλο, τα γραφικά σοκάκια, τα
αξιοθέατα όπως το Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ, την Μητρόπολη της Αγ.

Παρασκευής και τα μοναδικά προϊόντα παραγωγής τους, στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή,
γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 115 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PALLADION ‘’ 3*** στο κέντρο της
πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Αρχηγό - Συνοδό, 5) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α
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Nο 20:

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν
για ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΓΡΕΒΕΝΑ και φτάνουμε
στην γραφική πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, η οποία περιβάλλεται από τη Λίμνη Ορεστιάδας που θεωρείται
μορφολογικά η ωραιότερη λίμνη της Ελλάδος και ένα από τα μαγευτικότερα σκηνικά της Δυτικής Μακεδονίας,
θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε την ΜΟΝΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ που είναι χτισμένη στις όχθες της
λίμνης με μοναδική θέα την γύρω περιοχή. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό ΝΥΜΦΑΙΟ με τα καλοδιατηρημένα
πέτρινα αρχοντικά, τα πλακόστρωτα στενά δρομάκια, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1350 μ. στο όρος Βίτσι σ'
ένα παρθένο φυσικό περιβάλλον δασών, για πολλούς το ομορφότερο χωριό της βόρειας Ελλάδος, το Αλπικό
στολίδι της Μακεδονίας, στάση. Εν συνεχεία για ΦΛΩΡΙΝΑ και μέσω μιας ωραιότατης διαδρομής από το
όρος ΒΙΓΛΑ περνάμε το ΠΙΣΟΔΕΡΙ και το ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ και καταλήγουμε στις ΠΡΕΣΠΕΣ την Μικρή και
Μεγάλη που είναι μοιρασμένες ανάμεσα σε Ελλάδα – Αλβανία – Σκόπια και αποτελούν το πιο όμορφο
κομμάτι των συνόρων της πατρίδας μας . Εμείς θα φτάσουμε στο τελευταίο χωριό στα σύνορα με την
Αλβανία τους ΨΑΡΑΔΕΣ της Μεγάλης ΠΡΕΣΠΑΣ που είναι κριμένο σ’ ένα κολπίσκο και κερδίζει τον
επισκέπτη με την μοναδική αρχιτεκτονική του, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΚΑΣΤΟΡΙΑ όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για ψώνια στα περίφημα γουναράδικά της. Αργά το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στο ΔΙΣΠΗΛΙΟ τον πρώτο λιμναίο οικισμό του 5000π.χ. με πιστή
αναπαράσταση των συνηθειών και τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου, ως κυνηγού για την αναζήτηση
τροφής(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην Μονή Αγ. Στεφάνου.
Κατόπιν για ΤΡΙΚΑΛΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες
στάσεις

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTIUM ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ , 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ , 4) τα 2 Δείπνα, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος
διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α
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ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ

ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ
ΒΥΤΙΝΑ – ΛΑΓΚΑΔΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ στάση. Εν συνεχεία θα
επισκεφτούμε το Σπήλαιο Κάψια, με πλούσιο διάκοσμο από πολύχρωμους σταλαγμίτες και σταλακτίτες που
εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη(έξοδα ατομικά). Κατόπιν για ΒΥΤΙΝΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για
ΛΑΓΚΑΔΙΑ στάση και καταλήγουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το γραφικό λιμανάκι της ΠΥΛΟΥ. (Προαιρετική επίσκεψη στο Κάστρο της,
έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για το ενετικό παραθαλάσσιο Βενετσιάνικο Κάστρο της ΜΕΘΩΝΗΣ,
επίσκεψη(έξοδα ατομικά), παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ(έξοδα ατομικά). Eν συνεχεία για
ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ και φτάνουμε στην γραφική ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ στάση. Κατόπιν για
ΕΛΛΗΝΙΚΟ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 128 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) τα 2 Δείπνα , 5) Αρχηγό Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη
Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α

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

