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Πράµαντα - Καταρράκτης - Συρράκο - Ι.Μ.Κηπίνας Καλαρρύτες - Άγναντα - Μελισσουργοί

θα δούµε το λαογραφικό µουσείο στο πατρικό του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη. Χρόνος για γεύµα και περίπατο. 
Επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου µας. Το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευµα µε τοπικά προϊόντα και αναχωρούµε από τα Πράµαντα για επίσκεψη στο χωριό Ελληνικό το οποίο 
κοσµείται µε έργα σύγχρονης τέχνης του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Επίσκεψη στο µουσείο µε τα υπέροχα 
γλυπτά (έξοδα ατοµικά) και συνεχίζουµε για το Μέτσοβο. Χρόνος για καφεδάκι και επιστρέφουµε στην Αθήνα 
µέσω Καλαµπάκας. Άφιξη το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • Διαµονή στο 
πολυτελών προδιαγραφών ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4* στα Πράµαντα Ιωαννίνων • Πρωινό µε 
τοπικά προϊόντα και δείπνο σερβιριστό καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Ενας ανοιξιάτικος παράδεισος μοναδικής ομορφιάς κ γοητείας στην επιβλητική Πίνδο

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

4 μέρες
28/4-1/5

 10-13/6   &   27-30/10
Δίκλινο 292

Δίκλινη Σουίτα 349

3ο άτομο 214

Μονόκλινο 369

1η μέρα: Αθήνα - Γεφύρι Άρτας - Λίμνη Ζηρού - Γεφύρι Πλάκας - Πράμαντα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00, µέσω της Γέφυρας του Ρίο και της Άρτας, µε κατεύθυνση προς τα Τζουµέρκα. 
Στάση στην Άρτα στο ξακουστό γεφύρι της. Επίσκεψη στη µαγική λίµνη Ζηρού. Τα γαλαζοπράσινα νερά της 
λίµνης που περιτριγυρίζεται από κατάφυτο δάσος µαγεύουν τον επισκέπτη. Μύθοι και δοξασίες υφαίνουν τον 
ιστό της δηµιουργίας της λίµνης Ζηρού. Ένα αλπικό τοπίο απαράµιλλής οµορφιάς που εκτείνεται σε έκταση 
400 στρεµµάτων. Η λίµνη αποτελούσε λιµναίο σπήλαιο που η οροφή του κατέρρευσε πριν από 10.000 χρόνια 
περίπου! Μόνιµος κάτοικος της λίµνης η βίδρα, ενώ στα δάση που την περιβάλουν ζουν αρκετοί σκίουροι. 
Επίσκεψη στο µεγαλύτερο µονότοξο  γεφύρι των Βαλκανίων το θρυλικό γεφύρι της Πλάκας. Το γεφύρι 
στήθηκε από την αρχή µε την καθοδήγηση των καθηγητών και φοιτητών του Πολυτεχνείου. Συνεχίζουµε για 
τον παραδοσιακό οικισµό των Πραµάντων, το µεγαλύτερο χωριό της περιοχής, χτισµένο στους πρόποδες της 
Στρογγούλας. Τακτοποίηση στο πολυτελών προδιαγραφών ξενοδοχείο ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4*. 
Το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας  Πράμαντα - Μελισσουργοί - Αγ.Παρασκευή
Πρόγευµα µε τοπικά προϊόντα και αρχίζουµε τις επισκέψεις µας βλέποντας έναν από τους πολλούς νερόµυλους 
που υπάρχουν στα Τζουµέρκα. Αφού δούµε τη νεροτριβή και τα µαντάνια  στην Άγναντα συνεχίζουµε για  τους 
επιβλητικούς δίδυµους καταρράκτες στο πανέµορφο οµώνυµο χωριό. Χρόνος για καφέ σε 1200µ. υψόµετρο 
µε θέα τα γύρω βουνά, τον Άραχθο και τον Αµβρακικό κόλπο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο καταπληκτικό 
σπήλαιο της Ανεµότρυπας µε τις όµορφες λιµνούλες που σχηµατίζονται από το ποτάµι που κυλάει µέσα 
του (έξοδα ατοµικά). Περιήγηση στα Πράµαντα όπου βλέπουµε την εντυπωσιακή κεντρική εκκλησία Αγ. 
Παρασκευή και την πέτρινη βρύση «αράπης» σε µια από τις ωραιότερες πλατείες των Τζουµέρκων πίνοντας 
τον καφέ µας. Συνεχίζουµε την περιήγηση στην αετοφωλιά των Τζουµέρκων, τους γραφικούς Μελισσουργούς 
αγναντεύοντας από µακριά τον µεγαλύτερο καταρράκτη στα Βαλκάνια ύψους 330µ. Κλείνουµε την µέρα 
µας µε προσκύνηµα στο ιστορικό µοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, δίπλα στο κρησφύγετο του θρυλικού 
Κατσαντώνη, τον τόπο που δηµιούργησε το πρώτο επαναστατικό του σώµα ο Καραϊσκάκης µε τον Μπακόλα, 
τον χώρο προετοιµασίας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το µοναστήρι είχε λειτουργήσει από την 
αντίσταση  και ως νοσοκοµείο στην κατοχή από τους Γερµανούς. Το βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Ι.Μ.Κηπίνας - Κουιάσα - Καλαρρύτες - Συρράκο
Πρόγευµα µε τοπικά προϊόντα. Η µέρα µας αρχίζει µε προσκύνηµα στο εντυπωσιακότερο µοναστήρι της 
Ηπείρου που χτίστηκε το 1212 και είναι χτισµένο σε σπηλιά κατακόρυφου βράχου. Συνεχίζουµε για  µια εύκολη 
παραποτάµια πεζοπορία στη µαγευτική Κουιάσα. Η διαδροµή κινείται στις άκρες του ποταµού Καλαρρύτικου  
αντικρίζοντας πέτρινο γεφύρι, λιµνούλες και καταρράκτες. Συνεχίζουµε για τους Καλαρρύτες, ‘Ίσως το πιο 
ανέπαφο στο χρόνο χωριό στην Ελλάδα. Οι Καλαρρύτες µε τα πολλά γεφυράκια είναι ο τόπο καταγωγής του 
ιδιοκτήτη του διάσηµου οίκου BVLGARI. Θα δούµε τον Ναό του Αγ.Νικολάου και αν σταθεί δυνατό το ιδιωτικό 
λαογραφικό µουσείο Γκολφινοπούλου καθώς και το µουσείο αργυροχρυσοχοΐας. Αργότερα θα γνωρίσουµε το 
Συρράκο µε την καταπληκτική αρχιτεκτονική, ένα από τα οµορφότερα χωριά της Ελλάδος. Αν σταθεί εφικτό 

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ  
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

1η μέρα Παρασκευή 29/4: Αθήνα  - Σαντορίνη - περιήγηση Φηρά
Συγκέντρωση  στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος όπου ακολουθεί η πτήση µας ώρα 10.00  µε άφιξη στη 
Σαντορίνη στις 10.50. Μεταφορά και τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος χρόνος για µία πρώτη 
γνωριµία - περιήγηση στο κέντρο του νησιού, τα Φηρά .Το απόγευµα προαιρετική επίσκεψη στην 
Οία , όπου Θα απολαύσουµε τις βόλτες µας στα στενά πλακόστρωτα δροµάκια και  στα καλντερίµια. 
Το  ηλιοβασίλεµα  θα  µας  µείνει   αξέχαστο από το έντονο κόκκινο - πορτοκαλί  χρώµα  του  
ουρανού . Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα Σάββατο 30/4: Πύργος - Ακρωτήρι - οινοποιείο Santo Wine
Πρωινό στο  ξενοδοχείο,  και  ακολουθεί εκδροµή όπου θα επισκεφθούµε  τον  Προφήτη  Ηλία, 
τον  παραδοσιακό  οικισµό  Πύργος και τον αρχαιολογικό χώρο στο Ακρωτήρι και την παραλία 
της Περίσσας .Στην συνέχεια θα ξεναγηθούµε στο οινοποιείο Santo Wine και θα δοκιµάσουµε  τα  

µοναδικά  κρασιά  του συνεταιρισµού. Ελεύθερος χρόνος στα Φηρά . Επιστροφή  το  απόγευµα στο 
ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.

3η μέρα Κυριακή 1/5: Παλιά και Νέα Καμένη - ηφαίστειο
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο και  αναχώρηση 09.30 για την προαιρετική κρουαζιέρα στην Παλιά και 
Νέα Καµένη . Θα φτάσουµε στο ηφαίστειο µε  εκδροµικά  καΐκια και θα δούµε τον κρατήρα του 
ηφαιστείου, από όπου βγαίνουν θειάφι και ζεστός αέρας. Επιστροφή το µεσηµέρι στην Σαντορίνη  
Διανυκτέρευση.

4η μέρα Δευτέρα 2/5: Σαντορίνη - Αθήνα
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο , ελεύθερη ηµέρα και  αναχώρηση  ώρα 16.00 για το αεροδρόµιο όπου 
ακολουθεί η πτήση στις 18.15 για Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΑΘΗΝΑ • 1 αποσκευή έως 20 kg  και 
1 χειραποσκευή 8 kg ανά άτοµο • Μεταφορά από / προς το αεροδρόµιο της Σαντορίνης • Εκδροµές-
ξεναγήσεις σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα • 3  διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SPLENDOUR 
RESORT 5* • Πρωινό καθηµερινά σε µπουφέ • Έµπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου µας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδροµίων , €.55  ανά άτοµο - Απογευµατινή επίσκεψη στην Οία, €15 
ανά άτοµο • Κρουαζιέρα στην Παλαιά και Νέα Καµένη ,  €.30 ανά άτοµο • Δυνατότητα ηµιδιατροφής µε 
επιβάρυνση 22 ευρώ το δείπνο ανά άτοµο.
Extra: • Δυνατότητα ενοικίασης ΙΧ 1000 cc παράδοση-παραλαβή στο αεροδρόµιο €130

Πτήσεις με Sky Express (29/4-2/5):
Αθήνα - Σαντορίνη: 10:00 - 10:50 / GQ342
Σαντορίνη - Αθήνα: 18:15 - 19:05 / GQ355

* Όλοι οι επιβάτες μας με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!

EARLY BOOKING ΤΙΜΕΣ.... Τιμές κατ΄ άτομο
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΕΩΣ 4/4

ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%. ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΜΕ 7%

Με πρωινό

SPLENDOUR RESORT 5* / ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ 5 μέρες
29/4-2/5

Σε double standard S/V 410

Σε double superior S/V 444

Σε Junior pool suite S/V 476

Family suite (2+2child) S/V. Δύο χώρων-συνολική τιμή !! 1348

Σε Single standard 551

3Ο άτομο παιδί έως 2 ετών 54

3ο άτομο παιδί 2 - 12 ετών 284

3ο άτομο ενήλικας σε superior room 390

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τιµή στην family suite είναι συνολική για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών!!

AΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣH : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29/4

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
1η Μέρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για την Πεταλούδα του Αιγαίου. Επιβίβαση στο πούλµαν, 
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον οικισµό του Λιβαδιού µε ελεύθερο χρόνο για 
µπάνιο, φαγητό ή καφέ. Στην επιστροφή επίσκεψη σε παραδοσιακό σπίτι   του νησιού. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα
Μετά το πρωινό ελεύθερη ώρα για µπάνιο και καφέ στη Μαλτεζάνα. Μετά το µεσηµεριανό µας γεύµα, θα 
επισκεφτούµε τον παραδοσιακό οικισµό της Χώρας, όπου θα περιηγηθούµε στα σοκάκια της, στο Ενετικό 
κάστρο και θα ανακαλύψουµε τις κρυφές οµορφιές της. Ελεύθερος χρόνος στη Πλατεία της Χώρας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η Μέρα
Μετά το πρωινό προαιρετική µονοήµερη κρουαζιέρα στα γαλαζοπράσινα νερά του Κουτσοµύτη και της 
Κουνούπας. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο, µε Αιγαιοπελαγήτικο γλέντι, 
µουσική και χορό. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα
Μετά το πρωινό Θα ακολουθήσει επίσκεψη στον οικισµό του Πέρα Γυαλού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αστυπάλαιας. Ελεύθερος χρόνος και µπάνιο στο Στενό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η Μέρα
Μετά το πρωινό περιήγηση στον οικισµό της Μαλτεζάνας όπου θα γνωρίσουµε την πειρατική ιστορία 
του τόπου και το ένδοξο αποτύπωµα του. Επιστροφή και ετοιµασίες αναχώρησης για το αεροδρόµιο µε 
προορισµό την Αθήνα.

4ήμερο πρόγραμμα (10-13/6):
1η Μέρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για την Πεταλούδα του Αιγαίου. Επιβίβαση στο πούλµαν, 
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Eλεύθερη ώρα για µπάνιο και καφέ στη Μαλτεζάνα. Μετά το 
µεσηµεριανό µας γεύµα, θα επισκεφτούµε τον παραδοσιακό οικισµό της Χώρας, όπου θα περιηγηθούµε στα 
σοκάκια της, στο Ενετικό κάστρο και θα ανακαλύψουµε τις κρυφές οµορφιές της. Ελεύθερος χρόνος στη 
Πλατεία της Χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η Μέρα
Μετά το πρωινό προαιρετική µονοήµερη κρουαζιέρα στα γαλαζοπράσινα νερά του Κουτσοµύτη και της 
Κουνούπας. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο, µε Αιγαιοπελαγήτικο γλέντι, 
µουσική και χορό. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα
Μετά το πρωινό Θα ακολουθήσει επίσκεψη στον οικισµό του Πέρα Γυαλού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αστυπάλαιας. Ελεύθερος χρόνος και µπάνιο στο Στενό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα
Μετά το πρωινό περιήγηση στον οικισµό της Μαλτεζάνας όπου θα γνωρίσουµε την πειρατική ιστορία 
του τόπου και το ένδοξο αποτύπωµα του. Επιστροφή και ετοιµασίες αναχώρησης για το αεροδρόµιο µε 
προορισµό την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Αστυπάλαια-Αθήνα οικονοµικής θέσης µε την 
SKY EXPRESS • Μία (1) χειραποσκευή µέχρι 8 κιλά και µία (1) αποσκευή µέχρι 20 κιλά • Διαµονή 
στο MALTEZANA BEACH PALACE 3* • Μπουφέ πρόγευµα continental µε τοπικά εδέσµατα, 3 δείπνα 
στο ξενοδοχείο (2 για το 4ήµερο πρόγραµµα) και 1 γεύµα σε επιλεγµένο τοπικό εστιατόριο στη Χώρα 
(ηµιδιατροφή) • Εκδροµές, µεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα • Αρχηγός - Συνοδός • 
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Μονοήµερη κρουαζιέρα σε Κουτσοµύτη και Κουνούπα (20 € ανά άτοµο) • 
Προαιρετικές µετακινήσεις µε το πούλµαν • Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία • Φόρος 
διαµονής καταλύµατος € 1,5 ανά δωµάτιο ανά διαν/ση • Φόροι αεροδροµίου € 21 το άτοµο • Ό,τι δεν 
αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα.

Ελάτε να σας γνωρίσουµε την πεταλούδα του Αιγαίου

Τιμή κατ’ άτομο αεροπορικώς με ημιδιατροφή καθημερινά

4 μέρες
28/4 - 1/5

4 μέρες
26-29/5

4 μέρες
10 - 13/6

5 μέρες
9 - 13/6

Δίκλινο 447 416 468 499

3ο άτομο 422 386 443 462

3ο άτομο έως 12 ετών 370 338 389 399

Mονόκλινο 514 477 535 584

Πτήσεις με Sky Express (9-13/6):
Αθήνα - Αστυπάλαια: 11:00 - 12:00 / GQ010
Αστυπάλαια - Αθήνα: 16:05 - 17:00 / GQ011

Πτήσεις με Sky Express (10-13/6):
Αθήνα - Αστυπάλαια: 14:45 - 15:40 / GQ010
Αστυπάλαια - Αθήνα: 16:05 - 17:00 / GQ011

Πτήσεις με Sky Express (28/4-1/5):
Αθήνα - Αστυπάλαια: 13:30 - 14:30 / GQ010
Αστυπάλαια - Αθήνα: 08:40 - 09:40 / GQ011

Πτήσεις με Sky Express (26-29/5):
Αθήνα - Αστυπάλαια: 13:30 - 14:30 / GQ 010
Αστυπάλαια - Αθήνα: 08:40 - 09:40 / GQ 011

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr

* Όλοι οι επιβάτες μας με Sky Express, δικαιούνται 
δωρεάν είσοδο στο Business lounge “Μελίνα 

Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
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ΡΟΔΟΣ
1η μέρα: Αθήνα - Ρόδος - Πεταλούδες - Πόλη Ρόδου 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη και επίσκεψη στον συγκλονιστικό βιότοπο των 
Πεταλούδων! Περίπατος δίπλα σε λιµνούλες µε νούφαρα, σκιερά µονοπάτια, ξύλινα γεφυράκια, κελαριστά 
ρυάκια αλλά και µικρούς καταρράκτες. Αµέτρητα δέντρα, πλατάνια, σχίνα, κουµαριές, µυρτιές, κισσοί 
κ.α. συνθέτουν µια τροπική µαγεία προσφέροντας δροσιά, υγρασία και τροφή στις πορτοκαλοκόκκινες 
νυχτοπεταλούδες. Θα συνεχίσουµε για γνωριµία µε τα αξιοθέατα στη µεσαιωνική πόλη της Ρόδου αρχίζοντας 
από το λόφο του Μόντε Σµίθ µε την πανοραµική θέα. Περίπατος στα δροµάκια, το παλιό λιµάνι και το Κάστρο 
των Ιπποτών. Χρόνος για γεύµα και κατευθυνόµαστε για το πολυτελές RODOS PALACE HOTEL 5* στην Ιξιά. 
Εγκατάσταση σε δωµάτια µε θέα θάλασσα και το βράδυ δείπνο µπουφέ.
2η μέρα: Κρουαζιέρα στη Σύμη και τον Πανορμίτη (έξοδα ατομικά)
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και ολοήµερη κρουαζιέρα, από το λιµάνι της Ρόδου στην πανέµορφη Σύµη και τον 
Πανορµίτη. Στα νοτιοδυτικά, θα επισκεφτούµε την Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορµίτη, την οποία 
επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Το µοναστήρι “γεµίζει” το φυσικό λιµανάκι µε το επιβλητικό 
καµπαναριό και τα αµέτρητα κελιά. Συνεχίζουµε για τη Σύµη µε τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τις 
ατέλειωτες σκάλες που γεµίζουν τα κενά µεταξύ τους. Η Σύµη έχει παραµείνει άθικτη στο χρόνο, κρατώντας 
φυσική οµορφιά σε πρότυπο δωδεκανησιακό στυλ. Κρυστάλλινη θάλασσα, φρέσκο ψάρι και φιλοξενία των 
ντόπιων που σκλαβώνει τον επισκέπτη. Επιστροφή το απόγευµα στη Ρόδο και το βράδυ δείπνο µπουφέ.
3η μέρα: Επτά Πηγές - Λίνδος - Μονή Τσαμπίκας - Καλλιθέα 
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για µία υπέροχη διαδροµή στις Ανατολικές ακτές του νησιού. 
Στάση στον “κρυφό παράδεισο της Ρόδου”, τις Επτά Πηγές. Ένα καταφύγιο δροσιάς και ξεκούρασης για 
τους περιηγητές του νησιού, στην αγκαλιά των πλατανιών και των πεύκων, συντροφιά µε τα κελαρύσµατα 
πουλιών δίπλα στα τρεχούµενα νερά. Συνεχίζουµε για την Αιγαιοπελαγίτικη Λίνδο µε τα ολόλευκα σπιτάκια, 
τα γραφικά πλακόστρωτα και την Ακρόπολη να δεσπόζει ψηλά πάνω στον βράχο (έξοδα ατοµικά). 
Επιστρέφοντας θα προσκυνήσουµε στη Μονή της Παναγίας της Τσαµπίκας, ενώ τελευταίος µας σταθµός για 
απογευµατινό καφέ θα είναι στις εντυπωσιακά ανακαινισµένες Θέρµες της Καλλιθέας (έξοδα ατοµικά). Το 
βράδυ δείπνο µπουφέ.
4η μέρα: Χάλκη (προαιρετική εκδρομή - έξοδα ατομικά) ή ελεύθερη μέρα
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και αναχωρούµε για τη Σκάλα Καµείρου, από όπου θα πάρουµε το καράβι, που 
θα µας πάει στο νησί της Χάλκης, το νησί των νέων όπως έχει χαρακτηριστεί, µε την πανάρχαια ιστορία, 
τις εξαιρετικές παραλίες τύπου Καραϊβικής µε κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και ντόπιους χαλκίτικους 
µεζέδες όπως το ξακουστό χαλκίτικο γαριδάκι. Επιστροφή το απόγευµα στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος. Για όσους δεν επιλέξουν την εκδροµή στη Χάλκη, χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουν τις ανέσεις 
του ξενοδοχείου. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πόλη Ρόδου - Φιλέρημος - Αθήνα 
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και λίγος ακόµα χρόνος στις πολυτελείς ανέσεις του συγκροτήµατος. Αναχωρούµε 
µε τις αποσκευές µας για την πόλη της Ρόδου για τα τελευταία σουβενίρ και αργότερα κατευθυνόµενοι προς 
το αεροδρόµιο, ανάβαση στην Φιλέρηµο µε τα πλουµιστά παγώνια έξω από το ναό της Παναγίας του 14ου 
αι. και τον δρόµο του Γολγοθά που καταλήγει στον τεράστιο σταυρό µε την µαγευτική θέα στο νησί και το 
Αιγαίο! Πτήση επιστροφής για Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρόδος-Αθήνα µε Sky Express δικαίωµα ανά επιβάτη 
µίας (1) αποσκευής µέχρι 20 κιλά και µίας (1) χειραποσκευής µέχρι 8 κιλά • Μεταφορές - εκδροµές ως 
ανωτέρω πρόγραµµα µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • Διαµονή στο πολυτελές RODOS PALACE 
HOTEL 5* στην παραλία της Ιξιάς σε δωµάτια µε θέα θάλασσα • Μπουφέ πρωϊνό και µπουφέ δείπνο 
καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδροµίου € 52 κατ' άτοµο  •  O φόρος διανυκτέρευσης € 4 / δωµάτιο 
/ διανυκτέρευση  • Εισιτήρια πλοίου για τις Κρουαζιέρες στη Σύµη - Πανορµίτη και στη Χάλκη.

Πτήσεις με Sky Express (9-13/6):
Αθήνα - Ρόδος: 07:45 - 08:45 / GQ 280
Ρόδος - Αθήνα: 20:20 - 21:20 / GQ283

Τιμή κατ’άτομο αεροπορικώς με ημιδιατροφή

9-13/6

Δίκλινο Standard θέα θάλασσα 389

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 405

Δίκλινο Premium θέα θάλασσα 437

3ο άτομο 334

3ο άτομο έως 14 ετών 298

Μονόκλινο Standard θέα θάλασσα 487

Μονόκλινο Superior θέα θάλασσα 511

Μονόκλινο Premium θέα θάλασσα 563

Φόροι αεροδροµίου € 52 κατ' άτοµο

& κρουαζιέρες στη ΣΥΜΗ και στη ΧΑΛΚΗ

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr

* Όλοι οι επιβάτες μας με Sky 
Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο

στο Business lounge “Μελίνα 
Μερκούρη” του Αεροδρομίου 

Αθηνών!!!
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Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr

1η μέρα: Αθήνα - Κάλυμνος - Πόθια - Τέλενδος 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Κάλυµνο, ένα νησί που κατοικείται από τα νεολιθικά 
χρόνια και έχουν αφήσει το στίγµα τους λαοί όπως Κάρες, Φοίνικες και Δωριείς. Ο Όµηρος την ονοµάζει 
«Καλύδνες» ενώ «Καλυδνεύς» ονοµαζόταν ο Θεός Απόλλωνας. Άφιξη και µεταφορά στην Πόθια, το 
λιµανάκι της Χώρας. Χρόνος για πρωϊνό καφέ και ανέµελη βόλτα στα πλακόστρωτα καλντερίµια και 
την αγορά, µε επισκέψεις σε αποθήκες σφουγγαριών, το Ναυτικό Μουσείο (έξοδα ατοµικά 3€), τον 
Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Αργότερα µεταφορά στο KALYDNA ISLAND HOTEL 3 * για 
απόθεση αποσκευών και οργάνωση για εκδροµή, στην Τέλενδο. Συνεχίζουµε για τις Μυρτιές απ’ όπου 
θα πάρουµε σε οµάδες τα παραδοσιακά ξύλινα πλοιάρια που θα µας µεταφέρουν στο παρθένο νησί της 
Τελένδου. Περίπατος στον γραφικό οικισµό και χρόνος για µπάνιο, φρέσκα ψάρια κλπ. Επιστροφή το 
απόγευµα στο ξενοδοχείο µας. Δείπνο.
2η μέρα: Γύρος του νησιού 
Μπουφέ πρόγευµα και αρχίζουµε τις επισκέψεις µας από τα Αργινώντα µε τον Ναό της Παναγίας 
και το αρχαιότερο ελαιοτριβείο του νησιού. Συνεχίζουµε για το Βαθύ, την µεγαλύτερη κοιλάδα του 
νησιού, µε το επίνειο της Ρίνας και το φυσικό φιόρδ, το σπήλαιο του Δασκαλιού (κρυφό σχολειό) και 
τα Βυζαντινά µνηµεία του. Φηµίζεται ακόµα για το λιαστό του κρασί. Διερχόµενοι την Πόθια, ανάβαση 
στο µοναστήρι των Αγίων Πάντων όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Σάββα του “εν Καλύµνω”, το 
παρεκκλήσι όπου φυλάσσεται το σκήνωµα του Αγίου και το κελί µε τα προσωπικά του αντικείµενα. 
Η θέα από εδώ είναι συγκλονιστική, µέχρι το κάστρο της Χώρας και ανατολικά µέχρι τις ακτές της Κω 
και της Τουρκίας. Επόµενη επίσκεψη µας το ιδιωτικό λαογραφικό µουσείο “Καλύµνικο Σπίτι” (έξοδα 
ατοµικά 3€), µε εκθέµατα που αφηγούνται ήθη, έθιµα και παραδόσεις του νησιού, µε έµφαση σε αυτές 
των σφουγγαράδων. Τελευταία µας επίσκεψη για σήµερα ο οικισµός Βλυχάδια, όπου το Μουσείο 
Θαλάσσιων Ευρηµάτων (έξοδα ατοµικά 3€). Χρόνος για µπάνιο, ξεκούραση κάτω από τον ίσκιο των 
δέντρων, φαγητό στα παραθαλάσσια ταβερνάκια. Επιστροφή νωρίς το απόγευµα. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα (Βαθύ - Πλάτη - Ψέριμος)
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση 9:30 για επιβίβαση στον “Μικρό Κόσµο” για τον γύρο του νησιού 
(10.00-17.00 / έξοδα ατοµικά € 35, µε ελαφρύ γεύµα εν πλώ). Πρώτη στάση θα είναι στο Βαθύ, 
όπου φθάνουµε διασχίζοντας το εκπληκτικό φιόρδ. Χρόνος για χαλαρή βόλτα ή για ένα ουζάκι µε µεζέ 
χταπόδι στα κάρβουνα. Συνεχίζουµε για το νησάκι της Πλάτης, γνωστή για τον ένα και µοναδικό κάτοικο 
της, το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου (τον Άγιο των σφουγγαράδων), το ορνιθολογικό και γεωλογικό 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κάλυµνος-Αθήνα µε Sky Express µε δικαίωµα ανά 
επιβάτη µίας (1) αποσκευής µέχρι 20 κιλά και µίας (1) χειραποσκευής µέχρι 8 κιλά • Μεταφορές - εκδροµές 
ως ανωτέρω πρόγραµµα µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • Διαµονή στο Kalydna Island Hotel 3* 
• Πρωϊνό µπουφέ και δείπνο στο ξενοδοχείο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδροµίου € 21 κατ' άτοµο • O φόρος διανυκτέρευσης € 1,5 / δωµάτιο 
/ διανυκτέρευση.

ενδιαφέρον και ασφαλώς τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά της. Χρόνος για κολύµπι ή για προσκύνηµα 
και ένα κεράκι στο εξωκλήσι του Αγίου. Επιστρέφοντας στο σκάφος ένα απλό αλλά πολύ νόστιµο γεύµα 
“της ώρας” θα σας περιµένει να το απολαύσετε µε θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Και φθάνουµε 
στην Ψέριµο, την ιδιαίτερα δηµοφιλή για τις παραλίες µε την λευκή άµµο, τις ταβέρνες, τα τραπεζάκια των 
καφέ µε τις καρέκλες σκηνοθέτη δίπλα στο κύµα, τον ιερό ναό της Παναγίας και το µεγάλο Πανηγύρι τον 
Δεκαπενταύγουστο µε τα φουρνιστά αγριοκάτσικα και τους χορούς της τσαµπούνας και του βιολιού µέχρι 
το ξηµέρωµα. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Κάλυμνος - Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευµα και πρωϊνό ελεύθερο για µία τελευταία βουτιά στην αµµουδερή παραλία Καντούνι, 
λίγα µέτρα από το ξενοδοχείο µας, µε ταβερνάκια πάνω στο κύµα και πολλούς γευστικούς πειρασµούς. 
Αργότερα µεταφερόµαστε στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Το KALYDNA ISLAND HOTEL 3* βρίσκεται μόλις 100 μέτρα μακριά από τη θάλασσα στην τουριστική περιοχή της παραλίας Καντούνι, και αποτελεί την ιδανική επιλογή 
για μια ήσυχη διαμονή σε αυτό το όμορφο νησί. Το ξενοδοχείο απέχει 5χλμ. από το λιμάνι της Καλύμνου, ένα μοναδικό πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο και 
μπανγκαλόου κτισμένο στο παραδοσιακό στυλ του Αιγαίου. Διαθέτει 42 δωμάτια και bungalows, όλα με A/C, ευρύχωρα μπάνια, σεσουάρ, δορυφορική τηλεόραση 
και ψυγείο, κάθε δωμάτιο στο Kalydna έχει ιδιωτικό μπαλκόνι, μπάνιο με ντους και τηλεόραση. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στην πισίνα του ξενοδοχείου ή τον κήπο.

Τιμή κατ’άτομο αεροπορικώς με ημιδιατροφή
10-13/6

Δίκλινο θέα πισίνα 404
3ο άτομο 322
Μονόκλινο θέα πισίνα 436

Πτήσεις με Sky Express (10-13/6):
Αθήνα - Κάλυµνος: 09:05 - 10:05 / GQ030
Κάλυµνος - Αθήνα: 10:30 - 11:30 / GQ031

Διαµονή στο KALYDNA ISLAND HOTEL 3*

ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΤΕΛΕΝΔΟΣ
Αξέχαστες βουτιές στο νησί των σφουγγαράδων

* Όλοι οι επιβάτες μας με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδοστο 
Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!



11

Αγαπηµένη - Φιλόξενη  ΛΗΜΝΟΣ

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr

1η μέρα Παρασκευή: Αθήνα - Λήμνος - Μύρινα - Επιτάφιος
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Λήµνο. Άφιξη και εγκατάσταση στο κεντρικό ξενοδοχείο µας 
DIAMANTIDIS HOTEL 4*, εγκατάσταση στα δωµάτια και ελεύθερος χρόνος για µια πρώτη γνωριµία µε πρωτεύουσα 
του νησιού την Μύρινα. Δείπνο σε κοντινό τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η μέρα Σάββατο: Αρχαιολογικό Μουσείο - Γύρος νησιού - Μούδρος - Καβείριο - Κοντοπούλι - Κότσινα 
Μετά το πρωινό µας και µε την συνοδεία ξεναγού, επισκεπτόµαστε το αρχαιολογικό µουσείο, που στις αίθουσες 
του θα θαυµάσουµε σχεδόν όλη την ιστορία της ύπαρξης του ακριτικού νησιού. Οι ρίζες της πόλης, θεωρείται 
πως υπάρχουν από την εποχή του χαλκού και ακόµη νωρίτερα. Τα γραφικά δροµάκια της, το λιµάνι µε την 
θάλασσα και το Κάστρο είναι τα κεντρικά σηµεία συζήτησης. Το κάστρο επιβλέπει από ψηλά την Μύρινα, 
κτισµένο σε βραχώδη και απόκρηµνη χερσόνησο. Θεωρείται ως το µεγαλύτερο κάστρο του Αιγαίου, χτισµένο 
από τους Βενετούς, µε σηµαντική θέση καθώς βρισκόταν κοντά στην είσοδο των Δαρδανελίων. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για να επισκεφθούµε την δεύτερη µεγαλύτερη πόλη µετά την Μύρινα,  και παλιά πρωτεύουσα 
της Λήµνου τον Μούδρο. Εκεί βρίσκεται ένα απολιθωµένο δάσος ηλικίας περίπου 20 εκατοµµυρίων χρόνων, 
καθώς και ο κόλπος του Μούδρου, ένα από τα µεγαλύτερα φυσικά λιµάνια της χώρας. Πλήρως εξοπλισµένη 
πόλη µε υποδοµές, ταβέρνες και καφετέριες είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες του. Στα γραφικά δροµάκια 
θα συναντήσετε παραδοσιακά κτίρια και τις εκκλησίες της Ευαγγελίστριας και των Ταξιαρχών. Θα επισκεφθούµε 
το καλοβαλµένο διατηρηµένο συµµαχικό νεκροταφείο. Στη συνέχεια στάση στο χωριό Κοντοπούλι, ένα από τα 
πιο ζωντανά χωριά του νησιού για να επισκεφθούµε το Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής, όπως και ένα παραδοσιακό 
αποστακτήριο «λακαριό» οπού θα έχουµε την ευκαιρία να δοκιµάσουµε ντόπιο ούζο και ρακί σε συνδυασµό 
µε ντόπια µεζεδάκια ενώ παράλληλα θα µας συντροφεύει ένα βίντεο, που θα προβάλλει όλη τη διαδικασία 
παραγωγής του ούζου/ρακί.)». Επόµενη επίσκεψη στον ιερό χώρο τον Καβείρων, στο ακρωτήρι Χλόη της 
Λήµνου, απέναντι ακριβώς από το Καβείριο της Σαµοθράκης  και σε απόλυτη τριγωνική διάταξη µε το αντίστοιχο 
ιερό της Ίµβρου. Στη θέση αυτή το τοπίο είναι άγριο και εντυπωσιακό και προκαλεί δέος στους ανθρώπους 
που στέκουν αντιµέτωποι µε τις αθάνατες δυνάµεις της Φύσης και του Θεού. Το ιερό ανακαλύφθηκε από την 
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών το 1937. Στην παραλία κάτω από το τελευστήριο των Καβείρων, 
υπάρχει η ταυτισµένη από τις πηγές  σπηλιά του Φιλοκτήτη. Τέλος θα  επισκεφτούµε το χωριό Κότσινα. Στην 
όµορφη διαδροµή µας,  θα  περάσουµε από την  Αλυκή, η οποία ήταν για αιώνες η κύρια πηγή αλατιού για τους 
κατοίκους, που συγκεντρώνονταν από όλο το νησί για να συλλέξουν το πολύτιµο αλάτι, όταν το καλοκαίρι τα 
νερά υποχωρούσαν και η λίµνη ξεραινόταν. Σήµερα στην περιοχή µπορεί κανείς να παρατηρήσει εκατοντάδες 
είδη πουλιών που την χρησιµοποιούν ως στάση για το µεγάλο ταξίδι της µετανάστευσης, ενώ στην Αλυκή  έχει 
παρατηρηθεί ένα από τα µεγαλύτερα σµήνη ροζ φλαµίνγκο στην Ελλάδα . Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό 
µε το ότι η Αλυκή έχει δεχτεί ελάχιστες έως µηδαµινές ανθρώπινες παρεµβάσεις συντελεί στην σύνθεση ενός 
µοναδικής οµορφιάς τοπίου, που συγκεντρώνει πλήθος παρατηρητών. Φθάνοντας στον Κότσινα, εδώ όπου 
έχουν αποµείνει λίγες ψαροκαλύβες και η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, στη θέση που άλλοτε βρισκόταν 
µια ισχυρή Βυζαντινή Πολιτεία. Η νέα πόλη του Κότσινα οχυρώθηκε µε Κάστρο που φτιάχτηκε µάλλον από 
τους Ενετούς για να προστατεύονται από της ληστρικές επιδροµές των πειρατών, αλλά και των κατά καιρούς 
επίδοξων κατακτητών. Στο λόφο που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Κότσινα εξορυσσόταν από τα αρχαία χρόνια 
ένα είδος πηλού που είχε γίνει για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και ονοµαζόταν «ΛΗΜΝΙΑ ΓΗ». Δείπνο σε 
ταβέρνα της περιοχής και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Λήµνος-Αθήνα µε Olympic Air µε δικαίωµα ανά 
επιβάτη µίας (1) αποσκευής µέχρι 20 κιλά και µίας (1) χειραποσκευής µέχρι 8 κιλά • Μεταφορές - 
εκδροµές ως ανωτέρω πρόγραµµα µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • Διαµονή στο Diamantidis 
Hotel 4* • Μπουφέ πρωινό, ηµιδιατροφή (1 γεύµα και 2 δείπνα) καθηµερινά • Αρχηγός / Συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδροµίου € 51 κατ' άτοµο • O φόρος διανυκτέρευσης € 3,00 / 
δωµάτιο / διανυκτέρευση.

Το νησί του Ηφαίστου και του Φιλοκτήτη

3η μέρα Κυριακή: Μύρινα - Κοντιά - Κούταλη (Ναυτικό Μουσείο) - Τσιμάντρια 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το όµορφο παλιό χωριό, Κοντιά, µε µύλους στους λόφους του, 
εκκλησάκι που δεσπόζει σαν αετοφωλιά στην κορυφή του λόφου και χαρακτηριστικά καλοχτισµένα σπίτια, τα 
οποία ανήκαν στους άλλοτε ισχυρούς καραβοκυραίου. Προαιρετική επίσκεψη στην Πινακοθήκη της Σύγχρονης 
Βαλκανικής Τέχνης. Τα έργα που εκτίθενται εδώ είναι εµπνευσµένα κυρίως από το νησί - είναι δηµιουργήµατα 
σπουδαίων καλλιτεχνών από την Ελλάδα, την Αλβανία, την Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Ρουµανία, 
την Σερβία και την Τουρκία, χώρες της  Βαλκανικής.  Η Πινακοθήκη αποτελεί µοναδική κιβωτό τέχνης για 
τη Λήµνο και την Ελλάδα. Στάση για  καφέ ή αναψυκτικό ή ουζάκι  στους πανέµορφους ανεµόµυλους στον 
Κοντιά. Συνεχίζουµε για το χωριό Νέα Κούταλη, την πατρίδα πολλών προσφύγων από την Μικρά Ασία και 
της οικογένειας του ξακουστού Κουταλιανού, κτισµένο στην πλαγιά ενός πευκόφυτου λόφου. Κτίστηκε το 
1926 από πρόσφυγες που ήρθαν από την Κούταλη της Προποντίδας, κουβαλώντας µία µακραίωνη ναυτική 
παράδοση, της οποίας αποδείχθηκαν άξιοι συνεχιστές, όταν για δεκαετίες απ’ τη νέα τους πατρίδα όργωναν 
την Μεσόγειο ως σφουγγαράδες. Εδώ θα επισκεφθούµε την πολύ ωραία έκθεση σπογγαλιείας και το µουσείο 
Ναυτικής Παράδοσης. Θα δούµε το µικρό Ναυτικό Μουσείο της κωµόπολης και αργότερα θα πάµε στο 
παραδοσιακό χωριό Τσιµάντρια για γεύµα. Αργότερα το απόγευµα, επιστροφή στη Μύρινα, ελεύθερος χρόνος 
και διανυκτέρευση.
4η μέρα Δευτέρα: - Παραδοσιακό εργαστήριο γλυκών Αχιλαδέλλης - Σαρδές (κυνήγι για φαγητό) - 
Χωριό Καλλιόπη - Ιπποδρομίες - Γιορτή του Αγίου Γεωργίου
Πρόγευµα και ξεκινάµε την ηµέρα µας σε παραδοσιακό τοπικό Ληµνιακό εργαστήριό µε ντόπια γλυκά από το 
1945. Κατευθυνόµαστε προς το γραφικό χωριό Σαρδές όπου φηµίζεται για τα ταβερνάκια του µε κυνήγι. Αφού 
ευχαριστηθούµε την ολιγόωρη παραµονή µας εκεί, πορεία προς το αεροδρόµιο για να πάρουµε την πτήση για 
την Αθήνα. Απίστευτα όµορφο νησί , απίστευτες εικόνες, γεύσεις και αφήνουµε πίσω µας την γαλήνη του και 
τις οµορφιές του.

Τιμή κατ’ άτομο αεροπορικώς 
με ημιδιατροφή καθημερινά

4 μέρες
10-13/6

Δίκλινο 383

Mονόκλινο 458

Πτήσεις με Olympic Air (10-13/6):
Αθήνα - Λήµνος: 17:20 - 18:20 / OA266
Λήµνος - Αθήνα: 18:45 - 19:45 / OA267
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πέρασµα από το χωριό Αρµόλια, γνωστό για τα κεραµικά του. Με το άρωµα της µαστίχας να µας «κυνηγάει», 
φτάνουµε στο ζωγραφιστό χωριό «Πυργί» µε την θαυµάσια αρχιτεκτονική του και τα µοναδικά ξυστά στις 
προσόψεις των σπιτιών. Επίσης µπορούµε να επισκεφτούµε την εκκλησία-κόσµηµα του 12ου αιώνα, αυτή 
των Αγίων Αποστόλων (θα χρειαστεί ραντεβού). Πριν φτάσουµε στα Μεστά θα κάνουµε µικρή στάση σε 
περιοχή µε µαστιχόδενδρα για να δούµε από κοντά τα µοναδικά αυτά στο είδος τους δένδρα. Τα Μεστά 
είναι µεσαιωνικό χωριό πρότυπο αµυντικής αρχιτεκτονικής, µε τα στενά σκεπαστά σοκάκια και γεµάτα 
µεσαιωνικά µνηµεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Κεντρική Χίος - Ανάβατος - Αυγώνυμα - Αεροδρόμιο
Μπουφέ πρόγευµα και ξεκινάµε την εκδροµή µας προς την Κεντρική Χίο, µε επίσκεψη στο περίφηµο 
Μοναστήρι της Νέα Μονής, το σπουδαιότερο Βυζαντινό µνηµείο του νησιού, µε θαυµάσια ψηφιδωτά. Η 
Μονή ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κων/νο το 1042µ.Χ που συγκαταλέγεται στα µνηµεία της UNESCO. 
Στην συνέχεια θα περάσουµε από το χωριό Ανάβατος, όπου είναι κτισµένο σε απότοµη πλαγιά και προσφέρει 
καταπληκτική-πανοραµική θέα. Το χωριό ονοµάζεται επίσης “ΜΥΣΤΡΑΣ” της Χίου. Σήµερα σώζεται η 
εκκλησία του Ταξιάρχη που εν µέρει έχει αναστηλωθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία. Συνεχίζουµε για να 
δούµε το χωριό Αυγώνυµα όπου είναι κτισµένο σε γραφική πλαγιά και έχει χαρακτηριστικά µικρά, πέτρινα 
σπίτια µε αψιδωτά παράθυρα, κτισµένα για οχυρωµατική άµυνα στις επιθέσεις των πειρατών. Στη συνέχεια 
κατευθυνόµαστε προς το αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής, γεµάτοι από όµορφες εικόνες και 
πλούτο αισθήσεων.

Extra tip: Στις οµορφιές της πόλης που θα απολαύσετε, ζητήστε να µάθετε για τον Αριούσιο οίνο (κράσι 
της Χίου), που σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, ήταν το πρώτο κόκκινο κρασί στην ιστορία που τότε 
ονοµαζόταν και µέλας οίνος (µαύρο κρασί), το οποίο εξαγόταν στην Αθήνα και στη Ρώµη ήδη από τον 5ο 
αιώνα και ήταν ακραία πολυτέλεια, να µπορεί κανείς να το γευτεί, γιατί ήταν σπάνιος και ακριβός.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Χίο-Αθήνα µε SKY EXPRESS µε δικαίωµα ανά επιβάτη µίας (1) αποσκευής 
µέχρι 20 κιλά και µίας (1) χειραποσκευής µέχρι 8 κιλά  • Διαµονή στο ξενοδοχείο ERYTHA HOTEL 4* • Μπουφέ πρόγευµα 
& δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Εκδροµές ως πρόγραµµα µε κλιµατιζόµενο πούλµαν • Μεταφορά από και προς το 
αεροδρόµιο στη Χίο  • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδροµίου € 75 κατ’ άτοµο  •  O φόρος διανυκτέρευσης € 3 / δωµάτιο / διανυκτέρευση.

XΙΟΣ
Μεθυστικό άρωμα μαστίχας... Κάστρα και ευωδιές... Χιώτικο θαλασσινό καπετανάτο!

Τιμή κατ’άτομο αεροπορικώς 
για 4 μέρες με ημιδιατροφή

10-13/6

Δίκλινο Classic θέα θάλασσα 325
Δίκλινο Cozy μπροστά στη θάλασσα 336
3ο άτομο 276
3ο άτομο έως 4,99 ετών 191
3o άτομο 5 έως 12 ετών 229
Μονόκλινο θέα θάλασσα 438

1η ημέρα: Αθήνα - Χίος - Μύλοι - Δασκαλόπετρα - Κάστρο - Βιβλιοθήκη Κοραή - Μητρόπολη
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Χίο, την πατρίδα της ευωδιαστής µαστίχας και κατά µία εκδοχή 
πατρίδα του Οµήρου. Ξεκινάµε την εκδροµή µας προς τους Μύλους, στα Ταµπάκικα (παλαιά βιοµηχανική 
ζώνη), όπου σήµερα δεσπόζουν 4 αποκατεστηµένοι ανεµόµυλοι. Οι ανεµόµυλοι αυτοί µαζί µε άλλους που 
υπήρχαν στην ίδια περιοχή εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των γειτονικών βυρσοδεψείων, των εργαστηρίων 
στα οποία γινόταν κατεργασία δερµάτων. Θα έχουµε χρόνο για φωτογραφίες και στην συνέχεια αναχώρηση 
για να επισκεφτούµε την Δασκαλόπετρα και την Πέτρα του Οµήρου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Κάστρο, 
στη Βιβλιοθήκη του Κοραή και στη Μητρόπολη. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και καφέ και αργότερα 
µετάβαση στο ξενοδοχείο µας ERYTHA HOTEL & RESORT 4*. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Βολισσός - Αγία Μαρκέλλα - Χωριό Πιτυός - Οινούσσες (προαιρετικά)
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα στο ξενοδοχείο µας και κατευθυνόµαστε προς τη Βολισσό. Πρόκειται για 
ένα χωριό µε µεγάλη ιστορία, που κατά τον Θουκυδίδη, ήταν κάποτε µια παλιά αιολική πόλη και ήταν 
ανάµεσα σε αυτές που ερίζουν για την καταγωγή του Οµήρου. Τα βυζαντινά χρόνια, στην κορυφή ενός 
λόφου, κατασκευάστηκε ένα κάστρο µε σχήµα τραπεζίου και έξι κυκλικούς πύργους. Μετά τη Βολισσό, 
λίγα χιλιόµετρα πιο κάτω, οδεύουµε προς την Αγία Μαρκέλλα, που είναι το µεγαλύτερο προσκύνηµα του 
νησιού. Ο ίδιος ο ιερός ναός είναι και ο τόπος του µαρτυρίου της Αγίας δίπλα στη θάλασσα. Επόµενος 
προορισµός της εκδροµής µας είναι το χωριό Πιτυός, xτισµένο σε ένα µοναδικό περιβάλλον που 
συνδυάζει βουνό και πεδιάδα. Στο τοπίο παρεµβάλλεται και ένα βυζαντινός πύργος, µικρές εκκλησίες 
και ένα ανεµόµυλος. Χρόνος για φαγητό και καφέ. Προαιρετική εκδροµή µε καραβάκι προς το νησιωτικό 
σύµπλεγµα των Οινουσσών (έξοδα ατοµικά), όπου στο λιµάνι µας υποδέχεται η γοργόνα, σήµα κατατεθέν 
του νησιού και της ναυτοσύνης του. Εκεί αδηµονούµε να θαυµάσουµε τη φυσική οµορφιά και τα σηµαντικά 
αξιοθέατα του νησιού όπως το ναυτικό µουσείο (έξοδα ατοµικά) και το Μοναστήρι του Ευαγγελισµού, 
που έχει φιλοτεχνήσει µε αγιογραφίες ο Φώτης Κόντογλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, δείπνο και 
διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Μαστιχοχώρια
Σήµερα µετά το πρωινό, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για εκδροµή στα Νοτιόχωρα, τα γνωστά 
«Μαστιχοχώρια». Θα περάσουµε από την περιοχή του Κάµπου και επίσκεψη (εφόσον είναι ανοικτά) στο 
µουσείο Citrus, όπου εκεί θα έχουµε περιήγηση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτήµατα όπου θα µας 
παρουσιάσουν όλη την ιστορία του Κάµπου, µε εκθέµατα φωτογραφιών-αντικειµένων. Στην συνέχεια θα 
επισκεφτούµε το ιστορικό µοναστήρι του Αγίου Μηνά όπου εκεί µαρτύρησαν πάνω από 2500 Χιώτες, τους 
οποίους ύστερα από ηρωική αντίσταση, έσφαξαν και έκαψαν ζωντανούς οι Οθωµανοί. Τα σηµάδια από 
το αίµα και τη φωτιά φαίνονται ακόµα και σήµερα στο δάπεδο του ναού! Η εκδροµή µας συνεχίζεται µε 

Με διαμονή στο παραθαλάσσιο 
ERYTHA HOTEL & RESORT 4*

Χίος ευωδιαστή, Χίος μεσαιωνική, Χίος κοσμοπολίτικη και ευλογημένη... 
Ξακουστή για την καραβοσύνη της, για το σπάνιο δάκρυ του μαστιχόδεντρου, για 
τη λαϊκή της παράδοση και τα καστροχώρια της η Χίος είναι γεμάτη από μικρά 
και μεγάλα θαύματα, από χρώματα και εικόνες, όλα διυλισμένα μέσα από τις 
μυρωδιές της μαστίχας και της θάλασσας.

Πτήσεις με Sky Express (10-13/6):
Αθήνα - Χίος: 07:20 - 08:10  /  GQ240
Χίος - Αθήνα: 19:15 - 20:05  /  GQ243

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr

* Όλοι οι επιβάτες μας με Sky 
Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο

στο Business lounge “Μελίνα 
Μερκούρη” του Αεροδρομίου 

Αθηνών!!!
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ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΦΥΣΗ

1η μέρα: Αθήνα – Ξάνθη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (05:30) για την µεγάλη γη, την Θράκη. Άφιξη στο αγαπηµένο 
ξενοδοχείο µας Z PALACE 5* στη Ξάνθη και τακτοποίηση στα δωµάτια. Το βράδυ µπουφέ δείπνο 
και ξεκούραση.
2η μέρα: Φέρες - Δέλτα Έβρου - Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη
Απολαυστικό πρωινό και εκδροµή στις βυζαντινές Φέρες, µε το συγκρότηµα λουτρών και το 
Υδραγωγείο. Είµαστε πλέον στο Δέλτα Έβρου και το εθνικό του πάρκο (έξοδα ατοµικά), όπου θα 
ενηµερωθούµε για το οικοσύστηµα που σχηµατίζει ο ποταµός. Επιστροφή στην Αλεξ/πολη για µια 
σύντοµη περιήγηση από το πούλµαν και χρόνος για φαγητό. Κατόπιν µεταφορά στο λιµάνι, από 
όπου θα πάρουµε το πλοίο για τη Σαµοθράκη. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο ΝΙΚΙ ΒEACH 3*. Το 
βράδυ δείπνο σε τοπική ταβέρνα.
3η μέρα: Σαμοθράκη - Βάθρες
Μετά το πρωινό µας ξεκινάµε για τις αναρίθµητες οµορφιές του νησιού. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται 
οι Βάθρες (έξοδα ατοµικά), στον Καταρράκτη του Φονιά, οι Πύργοι των Γκατελούζι, το Μυστηριακό 
Περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου (περιπατητική εκδροµή). Το µεσηµέρι θα απολαύσουµε 
παραδοσιακό γεύµα σε τοπική ταβέρνα, µε περίφηµο κατσικάκι Σαµοθράκης και άλλες τοπικές 
γεύσεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Καμαριώτισσα – Χώρα
Μπουφέ πρόγευµα. Η Χώρα απέχει 6 χλµ. από το λιµάνι. Την κοσµούν πλακόστρωτες πλατείες, 
περιποιηµένα καταστήµατα, απόκρυφα καλντερίµια και επιβλητικά αποµεινάρια από τα τείχη 
του µεσαιωνικού κάστρου. Τα δίπατα σπίτια εντυπωσιάζουν. Ιδίως τα εκλεκτά δείγµατα των 
“αϊτσένιων” οικιών, δηλαδή αυτών µε την επίπεδη χωµατένια στέγη. Η επόµενη στάση µας είναι η 
Καµαριώτισσα. Γραφικό επίνειο, που οφείλει την ονοµασία της στο εικόνισµα της Παναγίας από τις 
Καµάρες, που φυλάσσεται στην οµώνυµη εκκλησία. Στο ακρωτήρι δίπλα στη µικρή λιµνοθάλασσα 
- υδροβιότοπο του Αγ. Ανδρέα δεσπόζουν οι ανεµογεννήτριες. H Καµαριώτισσα είναι κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο κέντρο του κοσµοπολίτικου νησιού και αποκαλείται το µαργαριτάρι του 
βόρειου Αιγαίου. Εκεί, υπάρχει ελεύθερος χρόνος για γεύµα και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ελεύθερη μέρα
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερη µέρα για ξεκούραση στο ξενοδοχείο ή σε κάποια κοντινή 
παραλία. Αναχώρηση για το λιµάνι, από όπου θα πάρουµε το πλοίο για την Αλεξανδρούπολη. 
Άφιξη στο RAMADA THRAKI PALACE 5*, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση, νωρίς το πρωί για την πανέµορφη και ηλιόλουστη πόλη της 
Καβάλας και αφού απολαύσουµε τον καφέ µας, θα συνεχίσουµε για την επιστροφή µας στην 
Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδροµές µε πολυτελές πούλµαν • Εισιτήρια πλοίου 
Αλεξανδρούπολη - Σαµοθράκη - Αλεξανδρούπολη • Μια διανυκτέρευση στην Ξάνθη στο Z PALACE 
5*, µια διανυκτέρευση στην Αλέξανδρούπολη στο RAMADA PLAZA THRAKI PALACE 5* και τρείς 
διανυκτερεύσεις στο NIKI BEACH 3* στη Σαµοθράκη. • Ηµιδιατροφή καθηµερινά ως ακολούθως: 
Μπουφέ πρόγευµα και δείπνο στη Ξάνθη και στην Αλεξανδορύπολη, πρωινό στο NIKI BEACH 
ένα γεύµα & δύο δείπνα σε τοπικά εστιατόρια της Σαµοθράκης • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • O φόρος διανυκτέρευσης ανά δωµάτιο ανά διαν/ση 1,5€ / 3€ / 4€ ανάλογα 
την κατηγορία του.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή 
για 6 μέρες

9-14/6

Δίκλινο 443

Δίκλινο θέα θάλασσα 457

3ο άτομο 394

3ο άτομο έως 11,99 ετών 278

Μονόκλινο 559

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Παρασκευή: Αθήνα (πτήση) - Ικαρία - Αρμενιστής - Νας
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Ικαρία. Κατευθυνόµαστε προς τον γραφικό Αρµενιστή και 
τακτοποίηση στα ξενοδοχεία µας CAVOS BAY και EROFILI HOTEL. Ολιγόωρη ξεκούραση και αργότερα, 
µετάβαση στο διπλανό παραθαλάσσιο χωριό Νας, σε ειδυλλιακή τοποθεσία µε µαγευτική του θέα προς 
το φαράγγι της Χάλαρης και το γραφικό ορµίσκο, όπου διακρίνονται τα ερείπια του αρχαίου ναού της 
Ταυροπόλου Αρτέµιδος και η προκυµαία όπου βρισκόταν το αρχαίο λιµάνι. Θα έχουµε το δείπνο µας, 
απολαµβάνοντας το ωραιότερο ηλιοβασίλεµα του νησιού και θα επιστρέψουµε στον Αρµενιστή για 
διανυκτέρευση.

Σάββατο: Εύδηλος - Κάμπος - Ι.Μ. Οσίας Θεοκτίστης - Χριστός Ραχών - Οινοποιείο Αφιανέ
Πρόγευµα µπουφέ και ξεκινάµε για τον Εύδηλο το δεύτερο λιµάνι της Ικαρίας που διατηρεί την 
παραδοσιακή του φυσιογνωµία µε πολλά καλοδιατηρηµένα νεοκλασικά αρχοντικά. Συνεχίζουµε για 
επίσκεψη στο αρχαιολογικό µουσείο του Κάµπου (έξοδα ατοµικά). Αργότερα θα επισκεφτούµε το 
παµπάλαιο Μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης από τη Λέσβο. Στο εσωτερικό του ναού, θα δούµε αξιόλογες 
τοιχογραφίες µε απεικονίσεις της Αγίας Γραφής και δίπλα από το ναό τη µικρή σπηλιά µέσα στην οποία 
είναι χτισµένο το βυζαντινό παρεκκλήσι της µονής, η περίφηµη “Θεοσκέπαστη”. Πρόκειται για µια πολύ 
εντυπωσιακή µικρή εκκλησία η οποία βρίσκεται κάτω από έναν πελώριο βράχο που µοιάζει µε µανιτάρι. 
Επιστροφή για ξεκούραση. Νωρίς το απόγευµα θα µεταβούµε στο κοντινό φηµισµένο κεφαλοχώρι 
Χριστός Ραχών, γνωστό για τα χαλαρά του ωράρια. Επίσκεψη στο παραδοσιακό οινοποιείο του Αφιανέ 
για γευστική δοκιµή των περίφηµων κρασιών του και αργότερα δείπνο σε τοπική ταβέρνα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Κυριακή: Κρουαζιέρα (προαιρετικά) στους Φούρνους
Μπουφέ πρόγευµα και αναχωρούµε προς τον Άγιο Κύρηκο, από όπου θα πάρουµε το καραβάκι για 
τους θρυλικούς Φούρνους της Ικαρίας ή αλλιώς «το νησί των κουρσάρων», έναν από τους τελευταίους 
ανέγγιχτους παραδείσους του Αιγαίου µε τη µοναδική άγρια οµορφιά. Η µέρα µας θα κυλήσει µε µπάνιο 
στα κρυστάλλινα απίθανου χρώµατος νερά στην παραλία και φαγητό. Επιστροφή στον Άγιο Κύρηκο και 
αργότερα δείπνο και διανυκτέρευση.

Δευτέρα: Θέρμα - Αγ.Κήρυκος - Φάρος - Αθήνα
Πρόγευµα µπουφέ και αναχώρηση για τα Θέρµα, τη βασική λουτρόπολη της Ικαρίας µε τις κυριότερες 
ιαµατικές πηγές του νησιού. Θα επισκεφθούµε το Σπήλαιο που βρίσκεται πάνω στην παραλία του 
οικισµού. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούµε τον Άγιο Κήρυκο, την πρωτεύουσα του νησιού. Χρόνος 
για καφέ και περίπατος στα λιθόστρωτα δροµάκια της παλιάς πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούµε και θα 
θαυµάσουµε την εντυπωσιακή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία µε το ξυλόγλυπτο 
τέµπλο του 1820/30 που την έκτισαν ναυτικοί του νησιού, το γυµνάσιο στο νεοκλασικό κτίριο σε 
σχέδια του Βέλγου αρχιτέκτονα Ντυµπρέ, την Μητρόπολη του Αγίου Κηρύκου. Στον µώλο του λιµανιού 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ικαρία-Αθήνα οικονοµικής θέσης µε την SKY EXPRESS 
µε δικαίωµα ανά επιβάτη µίας χειραποσκευής µέχρι 8 κιλά και µίας αποσκευής µέχρι 20 κιλά • Διαµονή 
στο ξενοδοχείο CAVOS BAY HOTEL 3* ή στο EROFILI HOTEL 3* στον Αρµενιστή • Mπουφέ πρόγευµα στο 
ξενοδοχείο και δείπνο σε εστιατόρια καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Εκδροµές, µεταφορές όπως αναφέρονται 
στο πρόγραµµα • Γευστική εµπειρία κρασιών στο οινοποιείο Αφιανέ • Αρχηγός - Συνοδός • Ασφάλεια 
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδροµίου € 21 κατ' άτοµο • O φόρος διανυκτέρευσης € 1,5 / δωµάτιο 
/ διανυκτέρευση.

δεσπόζει η Ικαριάδα, το επιβλητικό γλυπτό από µέταλλο που υπενθυµίζει τη σχέση του νησιού µε το 
µύθο του Ίκαρου. Επόµενη στάση µας ο Φάρος, ένα ψαροχώρι µε εκπληκτικές παραλίες. Συνεχίζουµε 
προς το αεροδρόµιο από όπου πτήση επιστροφής στην Αθήνα. Είναι σίγουρο ότι µας εντυπωσίασαν οι 
οµορφιές αυτού του νησιού και διαπιστώσαµε τα όσα ακούγονται γι΄ αυτό µε αποτέλεσµα να δώσουµε 
την υπόσχεση ότι θα ξανάρθουµε.

Τιμή κατ’άτομο αεροπορικώς με ημιδιατροφή καθημερινά

CAVOS BAY 3* 4 μέρες
10-13/6

Δίκλινο με θέα κήπο 392

Δίκλινο με θέα θάλασσα 407

3ο άτομο 355

Μονόκλινο με θέα κήπο 447

Μονόκλινο με θέα θάλασσα 478

Τιμή κατ’άτομο αεροπορικώς με ημιδιατροφή καθημερινά

EROFILI 3* 4 μέρες
10-13/6

Δίκλινο 422

3ο άτομο 314

Μονόκλινο 541

Πτήσεις με Sky Express (10-13/6):
Αθήνα - Ικαρία: 15:40 - 16:35 / GQ450
Ικαρία - Αθήνα: 16:55 - 17:50 / GQ451

* Όλοι οι επιβάτες μας με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!

Στο νησί της ευζωίας.. ΙΚΑΡΙΑ
ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ!

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς - Σύρος - Πειραιάς µε BLUE STAR FERRIES (οικονοµική θέση) • Διαµονή στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY 4* στο Γαλησσά 
Σύρου • Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και ένα κύριο φαγητό καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Εκδροµή γύρος νησιού • Μεταφορές από/ προς το λιµάνι στο ξενοδοχείο κατά την 
άφιξη/αναχώρηση • Αρχηγός / Συνοδός (στη Σύρο) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • O φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3 €/ δωµάτιο/ διανυκτέρευση.

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ

ΣΥΡΟ

Τιμή κατ’ άτομο με πλοίο Πειραιάς - Σύρος - Πειραιάς 
με ημιδιατροφή καθημερινά 

DOLPHIN BAY 4* 10-13/6

Δίκλινο 322
Superior δίκλινο θέα θάλασσα 337
3ο άτομο 253
3ο άτομο έως 12 ετών 176
Μονόκλινο 385
Superior μονόκλινο θέα θάλασσα 415

ΕΚΔΡΟΜΗ “O ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ”
Ξεκινώντας από τη Ντελαγκράτσια (Ποσειδωνία), το γραφικό Κίνι, καταλήγουµε στη γοητευτική Ερµούπολη µε τα επιβλητικά 
Νεοκλασικά, το λιµάνι και το γραφικό παραλιακό δρόµο. Μην παραλείψετε ένα περίπατο στη Άνω Σύρα. Στενά δροµάκια, σπίτια 
σχεδόν το ένα πάνω στο άλλο, δύο κόσµοι τόσο διαφορετικοί και ταυτόχρονα τόσο ίδιοι, συµβιώνουν µαζί κάτω από την ίδια µουσική, 
κάτω από την ίδια κουλτούρα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα: Πειραιάς - Σύρος. Εγκατάσταση στο DOLPHIN BAY 4*, ελεύθερος χρόνος στην Ερµούπολη για βόλτα, φαγητό και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σύρος - Γύρος νησιού. Όπως περιγράφεται ανωτέρω. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ερµούπολη. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουµε τα θαυµάσια αρχοντικά της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου και τις ντόπιες βιοτεχνίες µε τα λουκούµια.
Δευτέρα: Ηµέρα ελεύθερη. Το µεσηµέρι µεταφορά στο λιµάνι. Απόπλους για Πειραιά

Με διαμονή στο
DOLPHIN BAY 4* ΓΑΛΗΣΣΑΣ

Στην παραλία του Γαλησσά, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε δύο επίπεδα που συνδέονται με την υποδοχή με 
ασανσέρ μέσα στο βράχο για κάθε επίπεδο. Διαθέτει 141 πολυτελή δωμάτια, τα 45 με απ’ ευθείας θέα στη 
θάλασσα και τα υπόλοιπα με θέα στο χωριό, όλα με AC, T.V., ψυγείο, σεσουάρ, τηλέφωνο, και λοιπές ανέσεις 
της κατηγορίας του. Εστιατόριο με ποικιλία γεύσεων, μπαρ, ντίσκο, σαλόνι με νησιώτικη επίπλωση, ταβέρνα, 
πισίνα για μικρούς και μεγάλους, μίνι μάρκετ.

με BLUE STAR FERRIES (10-13/6):
Πειραιάς – Σύρος: 07:30 - 11:15
Σύρος - Πειραιάς: 16:00 - 19:45

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Νεάπολη - Καψάλι - Ποταµός - Αβλέµονας

ΚΥΘΗΡΑ
EΝΑ ΙΔΙΑIΤΕΡΟ ΝΗΣI, EΝΑΣ OΜΟΡΦΟΣ ΚOΣΜΟΣ

1η μέρα: Αθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα µε κατεύθυνση τη Νεάπολη Λακωνίας, απ’ όπου και θα 
σαλπάρουµε για τα µαγευτικά Κύθηρα. Άφιξη στην Αγία Πελαγία στο µοναδικό ξενοδοχείο 
µας KYTHEA RESORT 4* Sup. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι 
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και η µέρα µας ξεκινά µε την επίσκεψη µας στην όµορφη 
Χώρα, πρωτεύουσα, µε το έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, το µεσαιωνικό κάστρο κ.ά. 
Κατηφορίζοντας θα γνωρίσουµε το φιλόξενο Καψάλι. Συνεχίζοντας θα κατευθυνθούµε στο 
Λιβάδι και Κάτω Λιβάδι όπου θα δούµε την Παναγία Κοντολετού, το Βυζαντινό Μουσείο, 
την εκκλησία της Αναλήψεως και στη θέση Κατούνι την πέτρινη γέφυρα κτισµένη επί 
Αγγλοκρατίας το 1822. Έντονες θύµησες από το παρελθόν και τελειώνουµε µε την επίσκεψη 
µας στον Άγιο Θεόδωρο προστάτη του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μυλοπόταμος - Μητάτα - Ποταμός 
Μπουφέ πρόγευµα και ξεκινάµε για τον παραδοσιακό Μυλοπόταµο σε µια από τις ωραιότερες 
τοποθεσίες του νησιού, µε τα ωραία ταβερνάκια και τους νόστιµους µεζέδες των Κυθήρων. Τα 
αγέρωχα πλατάνια και η τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού, θα σας κερδίσουν 
από την πρώτη στιγµή. Εδώ θα θαυµάσουµε και τον καταρράκτη Νεράιδα ή αλλιώς Φόνισσα, 
εφόσον οι συνθήκες του δρόµου το επιτρέπουν. Συνεχίζουµε για το πιο πράσινο χωριό τα 
Μητάτα και το χωριό Ποταµό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Αγία Πελαγία - Αβλέμονας - Νεάπολη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και ετοιµαζόµαστε να αποχαιρετήσουµε το µοναδικό νησί των Κυθήρων 
αφού πρώτα επισκεφτούµε το παραθαλάσσιο χωριό Αβλέµονας µε τους µικρούς του 
κολπίσκους και το µικρό Ενετικό Κάστρο όπου δηµιουργούν ένα απίστευτα γοητευτικό 
φυσικό σκηνικό. Επιβίβαση στο πλοίο. Επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια από/προς Νεάπολη/ Κύθηρα • Διαµονή στο µοναδικό KYTHEA RESORT 4* Sup. στα Κύθηρα 
• Μπουφέ πρωϊνό και δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3€ / δωµάτιο / διανυκτέρευση.

Τιμή κατ’άτομο αεροπορικώς για 4 μέρες 
με ημιδιατροφή

10-13/6

Δίκλινο θέα θάλασσα 336

3ο άτομο άνω των 12 ετών 291

3ο άτομο έως 12 ετών 178

Μονόκλινο 429



17

Kusadasi

Santorini

Agios 
Nikolaos

Mykonos

Rhodes

Athens

Milos

7 ημέρες ALL INCLUSIVE 
Έιδυλλιακό Αιγαίο

με το Celestyal Olympia
Αναχωρήσεις:

κάθε Σάββατο από 30/4  -  7, 14, 21, 28/5
4, 11, 18, 25/6  -  2, 9, 16, 23, 30/7

6, 13, 20, 27/8  -  3, 10, 17, 24/9  -  1, 8/10
ΗΜΈΡΑ ΛΊΜΑΝΊ ΑΦΊΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΈΊΡΑΊΑΣ - 17.00
2η ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 10.00 19.00
3η ΚΟΎΣΑΝΤΑΣΊ, Τουρκία 13.00 21.00
4η ΡΟΔΟΣ 09.00 18.00
5η ΗΡΑΚΛΈΊΟ 09.00 18.00

6η
ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 16.30 -
ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ - 02.00

7η
ΜΎΚΟΝΟΣ 08.00 -
ΜΎΚΟΝΟΣ 02.00

ΜΗΛΟΣ 09.00 19.00
8η ΠΈΊΡΑΊΑΣ 07.00 -

Έσωτερική καμπίνα από 699€ κατ’ άτομο 
Έξωτερική καμπίνα από 809€ κατ’ άτομο
Καμπίνα με μπαλκόνι από 1309€ κατ’ άτομο

4 ημέρες ALL INCLUSIVE 
Έικόνες του Αιγαίου
με το Celestyal Olympia

Αναχωρήσεις:
κάθε Δευτέρα από 18, 25/4  -  2, 9, 16, 23, 30/5 
6, 13, 20, 27/6  -  4, 11, 18, 27/7  -  8, 15, 22, 29/8

5, 12, 19, 26/9  -  3, 10, 17, 24/10
ΗΜΈΡΑ ΛΊΜΑΝΊ ΑΦΊΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η
ΛΑΎΡΊΟ - 13.00

ΜΎΚΟΝΟΣ 18.00 23.00

2η
ΚΟΎΣΑΝΤΑΣΊ, Τουρκία 07.00 13.00

ΠΑΤΜΟΣ 16.30 21.30
3η ΡΟΔΟΣ 07.00 18.00

4η
ΗΡΑΚΛΈΊΟ 07.00 12.00

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 16.30 21.30
5η ΛΑΎΡΊΟ 06.00 -

Έσωτερική καμπίνα από 329€ κατ’ άτομο 
Έξωτερική καμπίνα από 459€ κατ’ άτομο
Καμπίνα με μπαλκόνι από 1029€ κατ’ άτομο

3 ημέρες ALL INCLUSIVE 
Έικόνες του Αιγαίου
με το Celestyal Olympia

Αναχωρήσεις:
κάθε Παρασκευή από 22, 29/4  -  6, 13, 20, 27/5 

3, 10, 17, 24/6  -  1, 8, 15, 22, 29/7  -  5, 12, 19, 26/8
2, 9, 16,  23, 30/9  -  7, 14, 21, 28/10

ΗΜΈΡΑ ΛΊΜΑΝΊ ΑΦΊΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η
ΛΑΎΡΊΟ - 13.00

ΜΎΚΟΝΟΣ 18.00 23.00

2η
ΚΟΎΣΑΝΤΑΣΊ, Τουρκία 07.00 13.00

ΠΑΤΜΟΣ 16.30 21.30

3η
ΗΡΑΚΛΈΊΟ 07.00 12.00

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 16.30 21.30
5η ΛΑΎΡΊΟ 06.00 -

Έσωτερική καμπίνα από 259€ κατ’ άτομο 
Έξωτερική καμπίνα από 359€ κατ’ άτομο
Καμπίνα με μπαλκόνι από 809€ κατ’ άτομο

Kusadasi

Patmos

Santorini

Heraklion

Mykonos

Athens Kusadasi

Patmos

RhodesSantorini

Heraklion

Mykonos

Athens
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Πρωτομαγιά
 Αγ. Πνεύμα

& Summer early Booking

Εκδρομές στην Ελλάδα Πρωτομαγιά, Αγ. Πνεύμα & Summer Early Booking
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ΈΚΔΡΟΜΈΣ 
ME ΔΊΚΟ ΣΑΣ I.X.

Εκδρομές στην Ελλάδα Πρωτομαγιά, Αγ. Πνεύμα & Summer Early Booking

 Summer early 
Booking
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Amalia Delphi 4*
Το Amalia Hotel Δελφών βρίσκεται σε µοναδική θέση στους πρόποδες του 

Παρνασσού. Τα µπαλκόνια των δωµατίων και οι κοινόχρηστοι χώροι προσφέρουν 

µοναδική θέα προς την καταπράσινη κοιλάδα µέχρι τη θάλασσα, την όµορφη Ιτέα 

και το Γαλαξίδι.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 180 άνετα δωµάτια, που βρίσκονται σε 4 διαφορετικά 

επίπεδα. Όλα τα δωµάτια έχουν φυσικό φωτισµό και µπαλκόνια, διαθέτουν 

θέρµανση ή κλιµατισµό ανάλογα µε την εποχή και όλες τι απαραίτητες ανέσεις, 

Η γενική αίσθηση είναι η απλότητα της διακόσµησης µε το λευκό και το γκρι 

της πέτρας και η θαλπωρή που δίνει το ξύλο. Τα περισσότερα δωµάτια έχουν 

πανέµορφη θέα στην πεδιάδα.

Δελφοί

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3€/δωµάτιο/διανυκτέρευση

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή

AMALIA DELPHI 4* 29/4 - 2/5

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων

2

Δίκλινο 108

3ο άτομο 12

3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν

4ο άτομο 2 έως 10 ετών 18

Μονόκλινο 96

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Amalia Meteora 4*
Το Amalia Hotel Καλαμπάκας βρίσκεται σε ένα πανέµορφο τοπίο, µόλις 
λίγα λεπτά από την πόλη της Καλαµπάκας (5km.) Είναι χτισµένο µέσα σε 
14 στρέµµατα πράσινου και στην κατασκευή του κυριαρχούν παραδοσιακά 
υλικά, έτσι ώστε να εναρµονίζεται µε το περιβάλλον. Το όµορφο περιβάλλον 
συµπληρώνεται µε τρεχούµενα νερά, µεγάλους κήπους, µια µεγάλη ανοικτή 
πισίνα και φανταστική θέα προς τα Μετέωρα. Οι άνετοι χώροι υποδοχής σας 
καλωσορίζουν καθώς µπαίνετε στο κυρίως κτήριο, προσφέροντας θαλπωρή, µε 
ξύλινες και µεταλλικές λεπτοµέρειες, χειροποίητα χαλιά και τζάκια στο σαλόνι 
µε το πιάνο και το µπαρ του ξενοδοχείου.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 170 άνετα δωµάτια και 2 σουίτες, που βρίσκονται σε 
τρία επίπεδα, µε θέα στους κήπους, τα Μετέωρα ή τη Θεόπετρα. Όλα τα δωµάτια 
έχουν φυσικό φωτισµό, διαθέτουν µπαλκόνι, είναι πλήρως κλιµατιζόµενα 
και προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Πρόσφατα ανακαινισµένα, µε 
κλασσικά ξύλινα έπιπλα και απαλά χρώµατα στη διακόσµηση προσφέρουν ένα 
χαλαρωτικό περιβάλλον στον επισκέπτη.

Καλαμπάκα

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3€/δωµάτιο/διανυκτέρευση

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή

AMALIA KALAMPAKA 4* 29/4 - 2/5

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων

2

Δίκλινο 108

3ο άτομο 24

3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν

4ο άτομο 2 έως 10 ετών 18

Μονόκλινο 96

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Amalia Nauplia 4*
Το Amalia Hotel Ναυπλίου βρίσκεται στην είσοδο της πόλης, µόλις 2,5 χλµ. από 

το κέντρο της. Έχει χτιστεί µε σεβασµό προς την αρχιτεκτονική και την παράδοση 

της πόλης, ένα νεοκλασσικό κτήριο µε 170 δωµάτια που περιβάλλεται από 

καταπράσινους κήπους µε φοίνικες και λουλούδια. Ένα µοναδικό περιβάλλον 

που εξασφαλίζει ηρεµία και χαλάρωση, αντίθετα µε τη βουή και τους θορύβους 

της πόλης.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 170 άνετα δωµάτια και µία σουίτα που βρίσκονται σε 

τρία επίπεδα. Η θέα των δωµατίων µπορεί να είναι το Παλαµήδι, η θάλασσα ή οι 

καταπράσινοι κήποι. Παρέχουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις και έπιπλα σε ανοικτά 

χρώµατα µε µπεζ ταπετσαρίες και πολύχρωµα υφάσµατα. Όλα τα δωµάτια έχουν 

φυσικό φωτισµό και µπαλκόνι ή βεράντα στο ισόγειο είναι πλήρως κλιµατιζόµενα 

προσφέροντας ένα όµορφο περιβάλλον ξεκούρασης.

Ναύπλιο

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3€/δωµάτιο/διανυκτέρευση

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή

29/4 - 2/5

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων

2

Δίκλινο 120

3ο άτομο 18

3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν

4ο άτομο 2 έως 10 ετών 18

Μονόκλινο 108

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Amaronda Resort & Spa
Ανοιξιάτικες µυρωδιές και χρώµατα στη Ριβιέρα του Ευβοικού

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

με πλήρη διατροφή & ποτά
ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ 

με ημιδιατροφή

28/4 & 2/5 29 & 30/4 1/5 10 & 13/6 11 & 12/6

Κεντρικό κτίριο θέα κήπος 119 139 150 150 180

Κεντρικό κτίριο θέα πισίνα 140 150 160 160 185

Κεντρικό κτίριο πλαϊνή θέα θάλασσα 110 120 135 135 190

Κεντρικό κτίριο θέα θάλασσα 150 160 170 170 199

Σουίτα κεντρικού κτιρίου θέα θάλασσα 190 200 210 210 250

Superior Bungalow 180 190 200 200 210

Bungalow Sharing pool 210 220 230 230 265

Bungalow Sea Front 210 220 230 230 260

Bungalow Suite 220 230 240 240 275

3o & 4ο άτομο* 50 50 60 60 65

1ο παιδί 2 έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

2ο παιδί 2 έως 12 ετών (σε κουκέτα, 
κεντρικό κτίριο)** 30 30 40 40 30

2ο παιδί 2 έως 12 ετών ( σε Bungalow)** 40 40 50 50 35

3ο παιδί 2 έως 12 ετών*** 40 40 40 40 35

Μονόκλινο κεντρικό κτίριο θέα κήπος 102 112 120 120 170

Μονόκλινο κεντρικό κτίριο θέα θάλασσα 120 135 155 155 190

*Διαµονή µόνο σε bungalow
** Διαµονή σε κουκέτα σε κεντρικό κτίριο ή Bungalow
*** Διαµονή µόνο σε Bungalow Suite

Σημειώσεις:
• Τα βρέφη έως 2 ετών Δωρεάν
•  Κατά την περίπτωση που οικογένεια επιθυµεί connecting room του κεντρικού κτιρίου για φιλοξενία 
 2 ενηλίκων και 2 παιδιών έως 12 ετών, ισχύει έκπτωση 10% στην τιµή του δωµατίου των παιδιών
•  Στις τιµές δε συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3€ το δωµάτιο τη διανυκτέρευση

Στο πολυτελές RESORT 4* 
πάνω στην παραλία της Ερέτριας,

που όλοι αγαπήσατε, 
ΌΛΗ ΜΈΡΑ ΈΊΝΑΊ ΓΊΌΡΤΗ. 

• Πλουσιοπάροχοι ανοιχτοί µπουφέδες 
πρωί - µεσηµέρι - βράδυ

               • Ηλιοβασίλεµα µε σαξόφωνο και σαµπάνια   
            την ώρα που ο ήλιος βυθίζεται στην 

κόκκινη θάλασσα 

               • Κάθε βράδυ live µουσική και τραγούδι 
      γύρω από τη χιλιοφωτισµένη από αστέρια 

πισίνα

• Dj και beach party 
Σάββατο και Κυριακή

• A la carte στο εστιατόριο ΑΜΜΟΣ
δίπλα στο κύµα

• Και βέβαια µην παραλείψετε να ζήσετε την 
εµπειρία ευεξίας και αναζωογόνησης στο Spa 

που µας ξεκουράζει µε την ηρεµία 
που εκπέµπει.

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr

Ερέτρια
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Alkyon Resort Hotel & Spa 4*
Βραχάτι Κορινθίας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πρωινό

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 29/4 - 31/5
Δίκλινο Standard 110
Δίκλινο Executive 140
Δίκλινη Junior Σουίτα 180
3ο άτομο + 35% *
1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν
2ο παιδί έως 3,99 ετών * Δωρεάν
2ο παιδί 4 έως 12 ετών * + 25% **
Διαμέρισμα (4 άτομα) 180
Μονόκλινο 90

* Στην τιµή του δωµατίου ** Σε πρόσθετη κλίνη σε Junior Σουίτα µαζί µε τους γονείς (στην τιµή του δωµατίου).
Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3€/δωµάτιο/διανυκτέρευση
Κόστος ημιδιατροφής: Ενήλικες: 20€ ανά άτοµο (µπουφέ ή µενού 3 πιάτων)
Παιδιά από 4 έως 12 ετών: 10€
Παρέχεται έκπτωση 10% στις a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα)

* Στην τιµή του δωµατίου ** Σε πρόσθετη κλίνη σε Junior Σουίτα µαζί µε τους γονείς (στην τιµή του δωµατίου).
Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3€/δωµάτιο/διανυκτέρευση
Παροχές για την περίοδο του Αγίου Πνεύματος: •Ποτό καλωσορίσµατος •Έκπτωση 10% στις Α la carte 
θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα) •Μουσική και τραγούδι το Σάββατο βράδυ •1 ενήλικας 
και 1 παιδί έως 11,99 ετών σε standard δίκλινο δωµάτιο: χρέωση µονόκλινου
Για διαμονή με πρωινό, έκπτωση 15 € ανά άτοµο.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 10-13/6
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2
Δίκλινο Standard 170
Δίκλινο Executive 200
Δίκλινη Junior Σουίτα 254
3ο άτομο + 35% *
1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν
2ο παιδί έως 3,99 ετών * Δωρεάν
2ο παιδί 4 έως 12 ετών * + 25% **
Διαμέρισμα (4 άτομα) 320
Μονόκλινο 140

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα Alkyon Resort Hotel & Spa 4* βρίσκεται στο 
Βραχάτι Κορινθίας και λειτουργεί όλο τον χρόνο. Χτισµένο σε µια έκταση 25.000 
τ.µ. µέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί µια όαση γαλήνης και πολυτέλειας για 
τους επισκέπτες του, προσφέροντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες  διαµονής, υγείας 
και ευεξίας, εστίασης, οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Το συγκρότηµα διαθέτει 7 κτίρια δωµατίων και παροχής πολλαπλών υπηρεσιών.  
Με θέα στους καταπράσινους κήπους όλα τα δωµάτια Standard, Superior και 
Executive και, οι ευρύχωρες Junior σουίτες εφοδιασµένες µε ενδοδαπέδια 
θέρµανση και καφετιέρα Nespresso, συνδυάζουν πολυτελή διαµονή και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες ενώ, τα διαµερίσµατα και οι µεζονέτες εξασφαλίζουν µοναδική 
άνεση στις οικογένειες.

Μουσικές βραδιές κάθε Σάββατο, δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους, εντυπωσιακά αίθρια, καθιστικά µε τζάκια, εσωτερικοί και εξωτερικοί 
παιδότοποι, µαγευτικές πισίνες, εξαιρετική µεσογειακή κουζίνα για κάθε γούστο, 
πιστοποιηµένο ελληνικό πρωινό Κορινθίας και προσιτές τιµές, µετατρέπουν το 
Alkyon Resort Hotel & Spa σε ένα µικρό παράδεισο για µικρούς και µεγάλους.

Η προνοµιακή θέση του Alkyon Resort Hotel & Spa, σε απόσταση µιας ώρας από 
την Αθήνα, δίπλα σε αξιόλογους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους και την 
βραβευµένη µε γαλάζια σηµαία παραλία του Βραχατίου, το καθιστά πρώτο στην 
προτίµηση των επισκεπτών για τις µικρές ή τις µεγάλες αποδράσεις τους όλες τις 
εποχές του χρόνου.

Ο προαστιακός σιδηρόδροµος µε στάση στο κοντινό Ζευγολατιό παρέχει εύκολη και 
άνετη πρόσβαση από και προς το αεροδρόµιο της Αθήνας.

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Aeolos Bay 3*
Το Aeolos Bay 3* προσφέρει στους επισκέπτες µια αξέχαστη διαµονή στην Τήνο! 
Τα 69 δωµάτια του ξενοδοχείου είναι άρτια εξοπλισµένα µε όλες τις παροχές και 
τις ανέσεις που θα χρειαστείτε για να απολαύσετε τις διακοπές σας σε ένα από τα 
οµορφότερα νησιά των Κυκλάδων. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε προνοµιακή θέση 
στο νησί, διαθέτει κήπο µε πισίνα καιpool bar, room service και 24ωρη reception. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να νοικιάσετε αυτοκίνητο η µοτοσικλέτα και να 
απολαύσετε θεραπείες µασάζ και περιποίησης, ενώ επίσης αναλαµβάνουµε και 
διοργάνωση εκδηλώσεων (µε επιπλέον χρέωση).

Επωφεληθείτε από την κεντρική µας τοποθεσία, τις άψογες υπηρεσίες και τις 
συµφέρουσες τιµές µας και απολαύστε µια αξέχαστη διαµονή στην Τήνο! Το 
προσωπικό του Aeolos Bay θα φροντίσει ώστε να ικανοποιηθεί κάθε επιθυµία 
σας! Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογένειες αλλά και ζευγάρια, δέχεται 
κατοικίδια (µε τα απαραίτητα έγγραφα αποπαρασίτωσης και εµβολιασµού), ενώ 
για παιδιά έως 12 ετών δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Τήνος

* Δεν εξυπηρετούνται μονοήμερες κρατήσεις τα Σαββατοκύριακα καθώς και την περίοδο 14-16/8.
Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 1,5€/δωµάτιο/διανυκτέρευση.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με πρωινό

13/5 - 9/6
& 19/9 - 2/10

14/6 - 16/7
& 30/8 - 18/9 17/7 - 29/8

Δίκλινο Economy 56 61 75

Δίκλινο θέα πόλη 69 74 89

Δίκλινο θέα θάλασσα 78 85 99

Junior Suite 95 104 126

3ο άτομο 17 17 17

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Εconomy 51 55 70

Μονόκλινο θέα πόλη 63 68 84

Μονόκλινο θέα θάλασσα 72 79 94

* Στην τιµή του δωµατίου ** Σε πρόσθετη κλίνη σε Junior Σουίτα µαζί µε τους γονείς (στην τιµή του δωµατίου).
Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 3€/δωµάτιο/διανυκτέρευση
Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο: Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυµναστηρίου.
•Για τους διαµένοντες σε Junior Suites, δωρεάν χρήση Saunas, Hammam και θερµαινόµενου Jacuzzi.
•Μουσικές βραδιές.
•1 ενήλικας και 1 παιδί έως 11,99 ετών σε standard δίκλινο δωµάτιο: χρέωση µονόκλινου

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11-18/8, ΟΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ
ΤΩΝ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσο Ι.Χ (χωρίς 
εκδρομές) με ημιδιατροφή και ποτά (κρασί λευκό και κόκκινο, εγχώρια 

μπύρα, αναψυκτικά και νερό)

ALKYON RESORT
HOTEL & SPA 4*

31/5 - 30/6
& 1-30/9 

(εκτός 10-13/6)
1-21/8 1-31/7 

& 22-31/8

1 νύχτα 2+ νύχτες 1 νύχτα 2+ νύχτες 1 νύχτα 2+ νύχτες
Δίκλινο Standard 150 140 190 170 176 156
Δίκλινο Executive 170 160 220 200 196 186
Δίκλινη Junior Σουίτα 230 210 280 260 266 246
3ο άτομο + 35% * + 35% * + 35% * + 35% * + 35% * + 35% *
1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
2ο παιδί έως 3,99 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
2ο παιδί 4 έως 12 ετών * + 25%** + 25%** + 25%** + 25%** + 25%** + 25%**
Διαμέρισμα (4 άτομα) 260 220 340 320 312 292
Μονόκλινο 115 100 145 130 128 118

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Alia Luxury Resort Hotel & Villas 5*
Το Alia Palace Luxury Hotel and Villas 5* βρίσκεται στο Πευκοχώρι, 
στην χερσόνησο της Κασσάνδρας, την πρώτη από τις τρεις µαγευτικές 
χερσονήσους της Χαλκιδικής. Χτισµένο στην κορυφή του χωριού, έχει 
µαγευτική θέα στο Πευκοχώρι, τον Τορωναίο κόλπο και την Σιθωνία.
Η προνοµιακή του θέση προσφέρει σύντοµη πρόσβαση στα εµπορικά µαγαζιά, 
τα εστιατόρια και την νυχτερινή ζωή του Πευκοχωρίου, και ταυτόχρονα δίνει 
την δυνατότητα στους ενήλικες (16+) καλεσµένους του για χαλάρωση και 
ξεκούραση µέσα σε ένα ήσυχο και ειδυλλιακό περιβάλλον.
Το Alia Palace είναι ένα ξενοδοχείο όπου η µοντέρνα αρχιτεκτονική του έχει 
συνδυαστεί αρµονικά µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
Αφού απολαύσετε το κοκτέιλ σας στην πισίνα ή στην παραλία µπορείτε 
να χαλαρώσετε στα σπα, να απολαύσετε µασάζ, περιποιήσεις προσώπου 
και νυχιών, ενώ παρέχεται και δωρεάν πρόσβαση στο γυµναστήριο. Στα 
δυο εστιατόρια θα απολαύσετε εκλεκτό κρασί και κουζίνα µε αυθεντικές 
ελληνικές γεύσεις, ενώ στις εγκαταστάσεις λειτουργεί και µίνι µάρκετ.

Πευκοχώρι Χαλκιδικής

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 4€/δωµάτιο/διανυκτέρευση.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)

ALIA PALACE 5*
Ημιδιατροφή 

 Αναστάσιμο Γεύμα
Πασχαλινό Δείπνο

All Inclusive

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων

3

Δίκλινο Standard Side Sea View 87 111
Δίκλινο Superior Sea View 98 122
Junior Suite with private pool Side Sea View 135 160
3ο άτομο Standard Side Sea View 27 39
3o άτομο Superior Sea View 30 42
3o άτομο Junior Suite 39 50
Μονόκλινο 87 111
Μονόκλινο 170 140

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr
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Miraggio Thermal Spa Resort 5*
Το Miraggio Thermal Spa Resort 5* βρίσκεται στη Χαλκιδική, 110 χλµ από το 
αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης. Συνδυάζει τη σαγηνευτική φυσική χάρη της Χαλκιδικής 
µε την εκθαµβωτική οµορφιά της νέας αρχιτεκτονικής. Απλώνεται αµφιθεατρικά σε 
13,6 στρέµµατα σε µια πανέµορφη πλαγιά ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. 

Είναι ένα παραλιακό θέρετρο µε deluxe δωµάτια µε θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Η 
τοποθεσία και η αρχιτεκτονική τους διαµόρφωση προσφέρουν µια εξαιρετική 
σκοπιά από όπου µπορεί κανείς να θαυµάσει τον υπέροχο ορίζοντα. Η εκπληκτική 
θέα εκτείνεται στα υπέροχα πευκοδάση της Χαλκιδικής, στους κοµψούς κήπους του 
ξενοδοχείου και στη Marina Miraggio.

Οι επισκέπτες µπορούν να περάσουν τις πιο ονειρεµένες οικογενειακές διακοπές 
στη Χαλκιδική... Το "Kids' Planet" στο Miraggio, σχεδιασµένο ειδικά για τους µικρούς 
µας φίλους, είναι ένα διαδραστικό πάρκο ψυχαγωγίας µε ήρωες κινουµένων 
σχεδίων animatronic, καθηµερινά show, ένα splash-park και ένα καφέ, για να 
περάσετε ξέγνοιστα τις οικογενειακές σας διακοπές.

Στην καρδιά του Miraggio Thermal Spa Resort αναβλύζει µία αρχαία πηγή 
φροντίδας και αναζωογόνησης. Είναι η πηγή του Myrthia Thermal Spa, µια µεγάλη 
πισίνα θαλασσοθεραπείας που συνδέεται απευθείας µε τη θάλασσα, ενώ υπάρχει 
άλλη µία πισίνα θαλασσοθεραπείας που καταλήγει έξω. Το νερό της θερµαίνεται 
και παραµένει σε σταθερή θερµοκρασία. Ο χώρος υδροθεραπείας µε τρεις πισίνες 
προσφέρει εκπληκτική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος και το Άγιο Όρος.

Παράλληλα, οι επισκέπτες µπορούν να επιλέξουν ένα από τα 8 εστιατόρια του 
Resort για να δοκιµάσουν εξαιρετικές γαστρονοµικές γεύσεις, µέσα από την 
παραδοσιακή ελληνική, ασιατική και γκουρµέ διεθνή κουζίνα.

Παλιούρι, Χαλκιδική

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
29/4 - 2/5

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα 171

Family θέα κήπος 265

Δίκλινο Deluxe θέα πισίνα 294

3o άτομο + 15% *

4ο άτομο ** + 15% *

1ο & 2ο παιδί έως 11,99 ετών Δωρεάν

* Στην τιµή του δωµατίου.  /  ** Μόνο σε Family θέα κήπο
Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 4€/δωµάτιο/διανυκτέρευση

ΈΊΔΊΚΗ ΠΡΌΣΦΌΡΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΈΡΊΌΔΌ ΤΗΣ ΠΡΩΤΌΜΑΓΊΑΣ:
Η διαµονή στο Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα,

παρέχεται στην τιµή του απλού Δικλίνου µε θέα κήπο (τριπλή αναβάθµιση).

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με πρωινό

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
10-13/6

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3

Δίκλινο Deluxe θέα κήπος 202

Δίκλινο Deuxe θέα θάλασσα 259

Family θέα κήπος 313

Δίκλινο Deluxe θέα πισίνα 346

3o άτομο + 15% *

4ο άτομο ** + 15% *

1ο & 2ο παιδί έως 11,99 ετών Δωρεάν
* Στην τιµή του δωµατίου.  /  ** Μόνο σε Family θέα κήπο
Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 4€/δωµάτιο/διανυκτέρευση.

ΈΊΔΊΚΈΣ ΠΡΌΣΦΌΡΈΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΈΡΊΌΔΌ ΤΌΥ ΑΓΊΌΥ ΠΝΈΥΜΑΤΌΣ:
Η διαµονή στο Δίκλινο Deluxe θέα κήπος, παρέχεται στην τιµή του απλού Δικλίνου µε θέα κήπο.
Η διαµονή στο Δίκλινο θέα θάλασσα, παρέχεται στην τιµή του Δικλίνου µε πλαϊνή θέα θάλασσα.

Εκδρομές στην Ελλάδα
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή

DION PALACE 5* 8-21/4
& 17-31/10

26/4 - 22/5
& 1-16/10

23/5 - 10/6
& 19-30/9

11-30/6
& 1-18/9

1-24/7
& 22-31/8 25/7 - 31/8

Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 2 2 2 2 2 3

Δίκλινο Classic
Land View 96 108 120 132 144 156

Δίκλινο Classic
Sea/Pool View 108 120 132 144 156 168

Δίκλινο Superior
Land View 114 126 138 150 162 174

Δίκλινο Bungalow
Sea Front 120 132 144 156 168 180

Δίκλινο Superior
Sea/ Pool View 126 138 150 162 174 186

Δίκλινο Deluxe Bungalow 
with private pool 168 180 192 204 252 324

Grand Suite 216 228 240 252 312 420

3ο άτομο +35% * +35% * +35% * +35% * +35% * +35% *

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο 2 έως 12 ετών* +25% * +25% * +25% * +25% * +25% * +25% * 

Μονόκλινο 84 96 108 120 132 144

Dion Palace Resort & Spa 5*
Το πολυτελές συγκρότηµα Dion Palace Resort & Spa 5* βρίσκεται κοντά 

στην παραλία του Λιτόχωρου και προσφέρει µοναδική θέα στη θάλασσα 

και στον Όλυµπο. Πλήρως ανακαινισµένο, µε νέα διεύθυνση, αποτελεί 

κορυφαία επιλογή για Έλληνες και ξένους επισκέπτες που επιθυµούν 

διακοπές δίπλα στη θάλασσα, σε υπέροχο φυσικό περιβάλλον κάτω από τον 

µυθικό Όλυµπο, µε άριστη ποιότητα διαµονής, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες  

υψηλού επιπέδου.

Το υπερσύγχρονο SPA, αποτελεί µοναδική επιλογή για χαλάρωση, ευεξία, 

αναζωογόνηση και οµορφιά. Παρέχει 3 πισίνες εξωτερικές για ενήλικες, 2 

εστιατόρια, 3 µπαρ, γήπεδα τένις και πινγκ πονγκ και δωρεάν ξαπλώστρες 

µε οµπρέλες στην παραλία και τις πισίνες. Για τους νεότερους επισκέπτες 

µας υπάρχει mini club και µια παιδική πισίνα.

Λιτόχωρο, Πιερία

* Στην τιµή του δωµατίου
Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής που ανέρχεται στα 4€/δωµάτιο/διανυκτέρευση.

Εκδρομές στην Ελλάδα

manessistravel.gr

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε 
αναλυτικά τις εκδρομές με Ι.Χ για Summer Early Booking στο SITE μας.


