


Επεξήγηση εικονιδίων των ξενοδοχείων

Πισίνα

Εστιατόριο

Bar

Γυμναστήριο

Parking

Κλιματισμός

Τηλεόραση

Τηλέφωνο

Στεγνωτήρας μαλλιών

Wi-Fi

Ψυγείο

Ομπρέλες & ξαπλώστρες

Fly & Drive

Σελ 4   Ρόδος 5,6&8 ημέρες
Σελ 8   Γύρος Κρήτης 6 ημέρες
Σελ 9   Χανιά 5,6&8 ημέρες
Σελ 12  Ηράκλειο - Χερσόνησσος 6&8 ημέρες
Σελ 13  Αγ. Νικόλαος 6&8 ημέρες / Ρέθυμνο 6&8 ημέρες
Σελ 14  Μύκονος 4 έως 8 ημέρες
Σελ 16  Μήλος 4 έως 8 ημέρες
Σελ 20  Σαντορίνη 3 έως 8 ημέρες
Σελ 26  Πάρος 4 έως 8 ημέρες
Σελ 30  Σύρος 4 έως 8 ημέρες
Σελ 33  Σκύρος 4,5&8 ημέρες / Ιος 5&7 ημέρες
Σελ 34  Ικαρία 4 έως 8 ημέρες
Σελ 37  Κως 5 έως 8 ημέρες
Σελ 38  Χίος 4 έως 7 ημέρες
Σελ 39  Σάμος 5,6&8 ημέρες
Σελ 40  Λήμνος 5,6&7
Σελ 41  Μυτιλήνη 4 έως 7 ημέρες
Σελ 42  Πάτμος 5 ημέρες
Σελ 43  Συνδυαμός νησιών & Πελοπόνησσος 5,6&8 ημέρες
Σελ 44  Cruise - stay & fly

Οδικές εκδρομές
Σελ 46  Πάρος 4 έως 9 ημέρες
Σελ 48  Σκόπελος 4,5&6 ημέρες
Σελ 50  Αλόννησσος 5&6 ημέρες
Σελ 51  Άνδρος 5&6 ημέρες / Νάξος 6,7&8 ημέρες  
       Σύρος 6,7&8 ημέρες
Σελ 52  Κέρκυρα 5&6 ημέρες
Σελ 53  Γύρος Πελοποννήσου 6 ημέρες
Σελ 54  Λευκάδα - Πάργα - Σύβοτα 4 ημέρες 
       Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 3&4 ημέρες
Σελ 55  Όροι χρήσης

Ζητήστε μας τα ειδικά έντυπα για
ταξίδια στο εξωτερικό, Τήνο, Σκιάθο  

& για μεμονωμένες κρατήσεις 
ξενοδοχείων στην Ελλάδα



9 λόγοι για να επιλέξετε 
το γραφείο μας για τις 

διακοπές σας 
- Ειδικές συμφωνίες με τους προμηθευτές (ξενοδοχεία, 
αεροπορικές-ακτοπλοϊκές εταιρίες κλπ) για χαμηλότερες 
τιμές
- Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα σε όλες τις περιόδους.
- Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε είναι ελεγμένα 
για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις από 
«υπερβολικές»φωτογραφίες του διαδικτύου
- Κερδίστε χρόνο από άσκοπες αναζητήσεις.Το έχουμε 
κάνει εμείς για εσάς και το κάνουμε εδώ και πολλά 
χρόνια
- Έχετε τη δική μας φροντίδα για οτιδήποτε απρόοπτο 
(καθυστερήσεις, απεργίες, ακυρώσεις, προσαρμογές, 
αναβαθμίσεις κλπ)
- Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε 
για τον προορισμό σας
- Κάντε την κράτησή σας online
- Πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα σε άτοκες 
δώσεις
- Ταξιδέυετε μαζί μας από το 1988

Διακοπές στα μέτρα σας.. 
“Tailormade”

Ζητήστε μας να ετοιμάσουμε τις διακοπές σας, όπως εσείς 
επιθυμείτε. Ημερομηνίες, ξενοδοχεία, βίλλες, πτήσεις, 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου, εκδρομές, 
κρουαζιέρες, ειδικές υπηρεσίες, όπως ακριβώς σας 
εξυπηρετούν. Συνδυασμοί 2 ή περισσοτέρων νησιών στις 
ειδικές τιμές που έχουμε συμφωνήσει με τους συνεργάτες  
προμηθευτές, χωρίς χρονοβόρες αναζητήσεις και 
δυσάρεστες εκπλήξεις, με την δική μας φροντίδα.

Καλές διακοπές..

Αεροπορικά προγράμματα διακοπών & Fly & Drive
Στα προγράμματα αυτά σας προσφέρουμε 

- Αεροπορικά εισιτήρια 
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

- Αντίστοιχη διατροφή 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

 
Επιπλέον εφόσον επιθυμείτε 

- Parking στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» σε ειδικά  βελτιωμένες τιμές 
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβή – παράδοση στο αεροδρόμιο του προορισμού σας και απεριόριστα χλμ

- Εκδρομές, μίνι κρουαζιέρες, adventure sports και ξεναγήσεις σε αξιοθέατα.
- Υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων

& 
Οδικά - ακτοπλοϊκά προγράμματα διακοπών - εκδρομών

- Στα προγράμματα αυτά σας προσφέρουμε 
- Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία 

- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
- Αντίστοιχη διατροφή 

- Ξεναγήσεις – περιηγήσεις (στα προγράμματα εκδρομών)
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
- Συνοδό του γραφείου 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνονται προαιρετικές επισκέψεις και είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία.

Τιμές αναλυτικά θα βρείτε στον ένθετο τιμοκατάλογο



Ρόδος
“Το νησί των Ιπποτών”

 Η Ρόδος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας. Πατρίδα ενός από τα εφτά θαύματα του κόσμου και ένα από 
τα αστέρια του Ελληνικού τουρισμού γενικά, έχει μαγευτικές παραλίες, μία πολύ ενδιαφέρουσα μεσαιωνική πόλη, φανταστική 
νυκτερινή ζωή και πολλά αρχαιολογικά αξιοθέατα. Το νησί της Ρόδου είναι το τέταρτο σε μέγεθος μεγαλύτερο νησί και 
το μεγαλύτερο της Δωδεκανήσου. Έχει μία πολύ πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση που αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 
μεσαιωνικών, ενετικών, βυζαντινών, τουρκικών στοιχείων και ντόπιας αρχιτεκτονικής. Η μεγάλη τουριστική προσέλευση στο 
νησί δημιουργεί προβλήματα στη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων ιδιαίτερα στην υψηλή περίοδο. Εμείς εξασφαλίσαμε για εσάς 
δωμάτια για κάθε προτίμηση από ενοικιαζόμενα δωμάτια έως πολυτελή ξενοδοχεία και αεροπορικές θέσεις με απευθείας 
πτήσεις της Aegean Airlines / Astra Airlines σε ειδικά βελτιωμένες τιμές. Εξερευνήστε το υπέροχο νησί με ενοικιαζόμενο 
αυτοκίνητο που θα παραλάβετε και θα παραδώσετε στο αεροδρόμιο ή συμμετέχοντας σε κάποια από τις εκδρομές η 
κρουαζιέρες που οργανώνει το γραφείο μας.

Εκδρομές - Διακοπές - Fly & Drive

Anthony Quinn beach

Παλιά πόλη

Προαιρετικές εκδρομές:

• Ημερήσια εκδρομή στη Λίνδο
• Φιλέρημος - Κάμειρος - 

Πεταλούδες
• Ξενάγηση πόλης - Μεσαιωνικά 

κάστρα
• Mini κρουαζιέρα στις νότιες 

παραλίες
• Εκδρομή Σύμη - Πανορμίτης

Σύμη

Λίνδος

5,6&8 ημέρες

Απευθείας Πτήσεις
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Σε ένα πανέμορφο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, το πολυτελές Rodos Palace προσφέρει 
πολυτελείς ανέσεις, όπως 3 εξωτερικές πισίνες, 5 εστιατόρια, μπαρ και lounge. Τα 
14 γραφικά οικοδομικά τετράγωνα, που αποτελούνται από σουίτες με κήπο, είναι 
διασκορπισμένα σε ολόκληρο το θέρετρο. Με άφθονο χώρο και εξαιρετικό design, 
είναι ιδανικά για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν απομόνωση και ποικίλες 
πολυτελείς ανέσεις, όπως ιδιωτική πισίνα. Δίπλα στο Rodos Palace Hotel Tower 
βρίσκεται η Πτέρυγα Executive VIP. Οι δύο αυτοί χώροι προσφέρουν καταλύματα που 
συνδυάζουν καλαίσθητη διακόσμηση, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και όμορφη θέα στη 
θάλασσα. Οι επισκέπτες του Rodos Palace μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη 
ποικιλία εστιατορίων, υπαίθριων και κλειστών, που σερβίρουν εξαιρετική ελληνική 
και ευρωπαϊκή κουζίνα. Σε μικρή απόσταση από το θέρετρο μπορείτε να επιδοθείτε 
σε δραστηριότητες, όπως ιππασία, γκολφ σε επαγγελματικό γήπεδο 18 οπών και 
ιστιοπλοΐα. Απέχει μόλις 500μ. από τη μεγάλη, αμμώδη παραλία της Ιαλυσού, ενώ η 
άψογα διατηρημένη Παλιά Πόλη της Ρόδου βρίσκεται πολύ κοντά με το αυτοκίνητο.

RHODOS PALACE 5*

Σε πολύ κοντινή απόσταση απο την παραλία Αμμούδες βρίσκεται το Alila Resost. Διαθέτει παιδική πισίνα, mini club, internet, games corner, πλήρης εξοπλισμός 
για βρέφη. Εστιατόρια όπως ελληνικό, ιταλικό, ασιατικό & sushi, μεξικάνικο, ουζερί, Pitta corner, burger, για γλυκές γεύσεις κρεπερί ζαχαροπλαστείο, καθώς 
και all day bar, champion bar, wine bar, beach bar. Τα πολυτελή κλιματιζόμενα δωμάτια του είναι εξοπλισμένα με LCD TV, χρηματοκιβώτιο, mini bar, ψυγείο, 
προϊόντα περιποίησης, σεσουάρ, Wi-Fi.

ALILA EXCLUSIVE RESORT & SPA 5*

KRESTEN PALACE 4*

Χτισμένο πάνω στη θάλασσα, το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνες, μπαρ, εστιατόρια, mini golf, γήπεδα μπάσκετ, τέννις, beach volley, γυμναστήριο. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών



Βρίσκεται  στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της Ψαροπούλας με θέα προς την βόρεια πλευρά του νησιού. Απέχει μόλις 800 μέτρα από την μεσαιωνική 
πόλη της Ρόδου. Το ξενοδοχείο προσφέρει μια σειρά από δωμάτια και διαμερίσματα ,διακοσμημένα με μινιμαλιστικό στιλ και σύγχρονες ανέσεις. Καθένα από 
τα άρτια εξοπλισμένα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτει κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και Wi-Fi Internet. Στο μπαρ μπορείτε να χαλαρώσετε και να 
απολαύσετε τα μοναδικά κοκτέιλ. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης μια εξωτερική πισίνα.

Είναι ένα σύγχρονο συγκρότημα στην πλαγιά ενός λόφου σε απόσταση 800μ. από το κέντρο του χωριού Αφάντου. Στις παροχές του ξενοδοχείου 
περιλαμβάνονται : πισίνα με ηλιόλουστη βεράντα, παιδική πισίνα και μπαρ στην πισίνα. Προσφέρεται επίσης παιδική χαρά, αίθουσα παιχνιδιών, μπιλιάρδο, και 
lounge bar. Κάθε δωμάτιο έχει μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, ψυγείο και μπάνιο.

Βρίσκεται στην παραλία Ιξιά της Ρόδου σε μια από τις πιο εκπληκτικές παραλίες του νησιού. Απέχει 4 χλμ από την πόλη της Ρόδου. Τα δωμάτια του 
ξενοδοχείου έχουν όλα μπαλκόνι, κλιματισμό, ψυγείο και δορυφορική τηλεόραση. Στις παροχές του ξενοδοχείο συγκαταλέγονται εστιατόριο, πισινα, pool 
bar, mini market.

Βρίσκεται στην παραλία της Ιαλυσού. Απέχει 2 χλμ. από το χωριό της Ιαλυσού και 6χλμ. από την πόλη της Ρόδου. Όλα τα δωμάτια του Avra   Beach Resort 
έχουν ιδιωτικό αίθριο ή μπαλκόνι με θέα στην πισίνα ή μερική θέα στο Αιγαίο πέλαγος. Περιλαμβάνουν δορυφορική τηλεόραση και μίνι ψυγείο. Σε κάθε μπάνιο 
υπάρχει στεγνωτήρας μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Στις παροχές του ξενοδοχείου επίσης συγκαταλέγονται γήπεδο τένις, μπιλιάρδο, μασάζ, 
υδρομασάζ, ενοικίαση ποδηλάτων, αίθουσα παιχνιδιών, παιδική χαρά, προσωπικό ψυχαγωγίας, παιδότοπος, νυχτερινή διασκέδαση.

ATHENA HOTEL 3*

IRIS HOTEL 3*

BELAIR BEACH HOTEL 4* 

AVRA BEACH RESORT 4*

Βρίσκεται κοντά στην παραλία Κολύμπια, ανάμεσα στο Φαληράκι και στον κόλπο της Αφάντου. Είναι κτισμένο σε ειδυλιακό περιβάλλον, σε μια έκταση 
25 στρεμμάτων γεμάτη φοίνικες και ελαιόδενδρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, όπως πισίνα, μπαρ, εστιατόριο, παιδική χαρά και 
δωρεάν χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο και μπαλκόνι.. Αποτελεί 
ιδανική επιλογή για οικογένειες..

GOLDEN ODYSSEY 4*
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Βρίσκονται στην περιοχή Φαληράκι και είναι κτισμένα σε ειδυλιακή τοποθεσία, προσφέροντας θέα στην  ομώνυμη παραλία. Διαθέτουν πισίνα, παιδική πισίνα, 
μπαρ, snack bar, αίθουσα παιχνιδιών, αίθουσα μπιλιάρδου, παιδική χαρά, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi στην πισίνα και στο μπαρ. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, κλιματισμό, πολυκουζινάκι, θυρίδα αφαλείας και μπαλκόνι.

PANORAMA STUDIOS

Σε προνομιακή τοποθεσία στην αμμώδη παραλία της Ρόδου σε κοντινή απόσταση από τη πόλη. Ο σύγχρονος εξοπλισμός των δωματίων περιλαμβάνει en 
suite  μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και τηλεφωνική συσκευή, μπαλκόνι, κλιματισμό, έγχρωμη δορυφορική τηλεόραση με PAY-TV, τηλέφωνo απευθείας 
κλήσεως,  δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, Mini -Bar, και 24ώρη υπηρεσία δωματίου. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα γλυκού νερού, θαλάσσια σπόρ, 
εστιατόριο και μπαρ.

MEDITERRANEAN 4*

Βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία, 5 χλμ από την πόλη της Ρόδου και κοντά στο κέντρο της Κοσκινού. Διαθέτει mini market, εστιατόριο με εξωτερική 
βεράντα, 5 πισίνες, pool bar, snack bar. Τα δωμάτια με θέα στη θάλασσα, στην πισίνα ή στον κήπο διαθέτουν ντους, μπαλκόνι ή βεράντα, τηλέφωνο, ψυγείο, 
δορυφορική τηλεόραση.

LITO 3*

Αυτό το κατάλυμα απέχει 1 λεπτό με τα πόδια από την παραλία, μόλις 20μ. από την παραλία της Ιξιάς και 4χλμ. από τη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. 
Προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση, μίνι ψυγείο και μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα ή ντους. Το Lito διαθέτει 
εσωτερικό cocktail bar, καθώς επίσης και pool bar που σερβίρει ελαφριά γεύματα για μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια θα βρείτε 
διάφορα εστιατόρια και καταστήματα,  γήπεδα τένις και μίνι γκολφ, ενώ στην παραλία της Ιξιάς προσφέρονται θαλάσσια σπορ.

VIRGINIA 3*

PARTHENON 3*

Το HOTEL PANTHENON βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, δέκα λεπτά από την περίφημη Μεσαιωνική της πόλη, κοντά στο εμπορικό κέντρο και το 
Καζίνο της Ρόδου. Το ξενοδοχείο βρίσκεται λιγότερο από 100 μέτρα από την παραλία της Ψαροπούλας. Ανακαινίστηκε πλήρως το 2008, προσφέροντάς 
σας διαμονή σε ένα μοντέρνο και άνετο περιβαλλον. Στο δωματιο θα βρειτε a/c , tv, ψυγείο ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, bar, αίθουσα πρωινού, Wi-Fi. 
Το προσωπικό θα σας προσφέρει επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την πατροπαράδοτη Ελληνική φιλοξενία. 



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο και αναχώρηση για ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Άφιξη 
δείπνο και Διανυκτέρευση 

2η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ 
 Πρωινό και αναχώρηση για  την Πλατεία του Αγ.Μάρκου με το 
χαρακτηριστικό σιντριβάνι των λιονταριών του Μοροζίνι του 1640.
Κατόπιν επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Τίτου και από εκεί αναχώρηση 
για  Γούρνες,  όπου θα έχουμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στον υπέροχο 
κόσμο της Μεσογείου και στον θαλασσόκοσμο του CretAquarium 
που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της Ευρώπης με τους 
μεγάλους θηρευτές καρχαρίες, τους μικροσκοπικούς ιππόκαμπους 
και τη φαντασμαγορία των μεδουσών να εντυπωσιάζει τον 
επισκέπτη. Επιστροφή στο  ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση 

3η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΝΩΣΣΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ
Πρωινό και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο σπουδαίο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με τα περίφημα εκθέματα 
Μινωικού πολτισμού που χρονολογούνται από το 3000πχ. 
Συνεχίζουμε για την Κνωσσό, όπου βρίσκεται το περίφημο ανάκτορο 
το οποίο συνδέεται με τους μύθους του Μινώταυρου και των 
Δαίδαλου και Ίκαρου. Κατόπιν και περνώντας από τους ιστορικούς 
ΑΓ. ΔΕΚΑ επίσκεψη στην αρχαία Φαιστό, πόλη  που αποτελούσε ένα 
από τα σημαντικότερα κέντρα του Μινωικού πολιτισμού. Κατόπιν για 
μπάνιο και γεύμα στα φημισμένα Μάταλα με τις χαρακτηριστικές 
σπηλιές αγαπημένο προορισμό των χίπις τη δεκαετία του 60. 
Στη συνέχεια  επιστροφή στο Ηράκλειο. Ελεύθερος χρόνος στην 
πόλη. Δείπνο - Διανυκτέρευση.

CASTELLO 3*

Ανακαινισμένο ξενοδοχείο 3* στο κέντρο του Ηρακλείου, σε πολύ βολική τοποθεσία για να απολαύσετε τη νυχτερινή ζωή, αλλά και σε απόσταση αναπνοής 
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης.

4η ημέρα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΕΛΟΥΝΤΑ - ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - ΠΛΑΚΑ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη νοτιότερη πόλη της Ευρώπης την όμορφη 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ η οποία βλέπει στο Λυβικό  Πέλαγος και είναι γνωστή για τα εύφορα 
εδάφη της. Κατόπιν για τη τη Δυτική πλευρά του κόλπου του Μιραμπέλου για 
την κοσμοπολιτική Ελούντα για να επιβιβαστούμε  προαιρετικά  στο καραβάκι 
όπου θα μας φέρει στο νησάκι-κάστρο Σπιναλόγκα. Η τραγική ιστορία του έγινε 
γνωστή από τη τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Το Νησί »και πλέον 
αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης. Κατόπιν για την 
παραλία της Πλάκας, όπου θα υπάρξει  χρόνος για μπάνιο και γεύμα απόγευμα 
επιστρέφοντας θα απολαύσουμε τον καφέ μας στον γραφικό Άγιο Νικόλαο 
με την χαρακτηριστική απύθμενη Λίμνη Βουλισμένη στο κέντρο της πόλης 
και από εκεί για το ΗΡΑΚΛΕΙΟ και το ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση 

5η ημέρα: ΑΡΚΑΔΙ - ΡΕΘΥΜΝΟ  
Πρωινό και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκδρομή ξεκινώντας με την ιστορική 
Μονή Αρκαδίου η οποία με το ηρωικό Ολοκαύτωμα της αποτέλεσε σύμβολο 
του  απελευθερωτικού αγώνα των Κρητών. Κατόπιν αναχώρηση για το Ρέθυμνο, 
το οποίο θεωρείται μια  από τις πιο καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις και 
συνδυάζει την ανατολίτικη όψη της Τουρκοκρατίας με την Ενετική αρχιτεκτονική 
που κυριαρχεί στο κάστρο Φορτέτζα. Παραμονή στη παραλία της πόλης για μπάνιο 
και γεύμα  και επιστροφή στο Ρέθυμνο.
. 
6η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΑΝΙΑ -  ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ   
Πρωινό και αναχώρηση για  τα Χανιά. Άφιξη στη ρομαντική πόλη των Χανίων για 
καφεδάκι και περίπατο στο Βενετσιάνικο λιμάνι, τη Φορτέζα, τα καλντερίμια και τα 
γραφικά δρομάκια. Επίσκεψη στους Τάφους των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι μέσα σ’ 
ένα μαγευτικό άλσος με μοναδική θέα στη πόλη.  Κατόπιν ελεύθερος χρόνος και 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο Χανίων και πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

Γύρος Κρήτης 6 ημέρες

Μοναδικό 
εκρομικό πρόγραμμα!
Απευθείας πτήσεις για 
Ηράκλειο & επιστροφή 

από Χανιά για την 
αποφυγή περιττών

χιλιομέρων

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη



Χανιά

Διακοπές - Fly & Drive

5,6&8 ημέρες
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“Ομορφη πόλη τα Χανιά. Τα Χανιά έχουν ομορφιά φυσική και προνομιούχα, καλοπροστατευμένη” 

 Τα Χανιά είναι από τα μέρη της χώρας μας που κάθε καλοκαίρι χιλιάδες ταξιδιώτες επισκέπτονται. Ειδικά φέτος το 2017 η 
προσέλευση ξένων τουριστών αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη. Αυτό δυσκολεύει ιδιαίτερα τους Έλληνες που θέλουν να επιλέξουν 
τα Χανιά για τις διακοπές τους, γιατί υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα και μερικές φορές ακριβές τιμές στα μέσα μεταφοράς και 
διαμονής.

 Για να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο έχουμε κάνει ειδικές μαζικές συμφωνίες και έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές 
θέσεις με απευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES και της ASTRA AIRLINES, δωμάτια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και 
προνομιακές τιμές για ενοικίαση αυτοκινήτου από το αεροδρόμιο των Χανίων.

Απευθείας Πτήσεις

Λίγες πληροφορίες για τα Χανιά…
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελούνται από δύο 
πόλεις: την παλιά πόλη και τη νέα, που συνυπάρχουν 
αρμονικά σε ένα ενιαίο σύνολο. Η νέα πόλη αγκαλιάζει 
την παλιά και απλώνεται σε ολοένα μεγαλύτερη ακτίνα. 
Η παλιά πόλη στα Χανιά εξακολουθεί να είναι ο 
πυρήνας των Χανίων, με τα στενά δαιδαλώδη σοκάκια 
της και τα διατηρητέα κτίρια διαφόρων περιόδων, όπου 
θα απολαύσετε ρομαντικούς περιπάτους. Απαραίτητος 
σύντροφος σας θα πρέπει να είναι η φωτογραφική 
σας μηχανή, καθώς τα Χανιά θεωρούνται μια από τις 
πιο φωτογραφημένες πόλεις στην Ελλάδα.

Extreme sports – Activities
 Μπορεί τα Χανιά να φηµίζονται για τα γραφικά σοκάκια, το Παλιό 
Λιµάνι, τις υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής υπηρεσίες, τη 
διασκέδαση και τόσα ακόµα… αλλά υπάρχει και µια ακόµα πλευρά: 
η extreme!
Εναλλακτικός τουρισµός µε activities που εγγυώνται ότι θα ανεβάσουν 
την αδρεναλίνη στα ύψη! Surf / Sup / Kite surf κ.α. 
  Το Chania Surf Club στην παραλία της Αγίας Μαρίνας µας 
εξοικειώνει µε τα εντυπωσιακά αυτά σπορ! Εκτός από surf, κάνουµε 
sup (stand up paddleboard), µια απλούστερη µορφή surf, καθώς 
και το εκπληκτικό kite surf, που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 
ασφαλέστερα αθλήµατα χωρίς να πάψει να είναι… extreme! Jeep 
safari / Hiking safari / Rib safari.
   Τι θα λέγατε να ανακαλύψετε την Κρήτη µε εναλλακτικό και active 
τρόπο; Το Safari Adventures διοργανώνει άκρως ενδιαφέρουσες 
υπαίθριες εξορµήσεις και δραστηριότητες! Ζούµε την περιπέτεια 
κάνοντας jeep safari, hiking safari (πεζοπορία) και rib safari (µε 
ταχύπλοο) και ανακαλύπτουµε την άλλη πλευρά της Κρήτης από 
τους expert του είδους. Προσφέρει και µαθήµατα… ηρεµίας, µε sup 
yoga! Diving Όσοι λατρεύουν τη θάλασσα και… το βυθό έχουν την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν τον υποβρύχιο κόσµο των Χανίων κάνοντας 
diving! Απευθυνθείτε στους ειδικούς, στην Blue Adventures Div-
ing Paramotor / Paragliding Αν αγαπάτε τους… αιθέρες και σας 
αρέσουν οι δυνατές συγκινήσεις, έχετε την ευκαιρία να κάνετε para-
motor και paragliding στα Χανιά. Δείτε τα πανέµορφα τοπία από 
ψηλά και κάντε την αδρεναλίνη σας να… ανέβει στα ύψη! Flyboard 
/ Jetlev. Ένας συνδυασµός της δυναµικής του jet ski µε το water 
skiing board και οι µηχανές θα εκτοξεύσουν τους… τολµηρούς µέχρι 
και 7 µέτρα στον αέρα!

Παραλίες..
  Στα νοτιοδυτικά παράλια της Κρήτης το Ελαφονήσι 
είναι μια απο τις εξωτικές παραλίες στην Κρήτη, 
που απέχει περίπου 80 χλμ από τα Χανιά, Μετά απο 
περπάτημα λίγων λεπτών προς τα δυτικά μπορείτε να 
φτάσετε έυκολα και στην παραλία με το Κεδρόδασος. 
Στα βορειοδυτικά της Κρήτης βρίσκεται η Γραμβούσα. 
Πρόκειται για μια χερσόνησο στα δυτικά της οποίας 
απλώνεται η μαγευτική παραλία του Μπάλου. 17 χλμ 
από τον Κίσαμο (Καστέλι) στα βορειοδυτικά της Κρήτης, 
βρίσκεται η πανέμορφη παραλία της Φαλάσαρνας. 
Πρόκειται για μια από τις πιο καθαρές παραλίες της 
Κρήτης με κρυστάλλινα νερά και έχει πολλές φορές 
βραβευτεί ως η καλύτερη παραλία της Ελλάδας και 
μία από τις καλύτερες της Ευρώπης!Η Παλαιόχωρα 
βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, περίπου 74 
χλμ από τα Χανιά. Πρόκειται για ένα ψαράδικο χωριό 
που με τον καιρό εξελίχθηκε σε τουριστικό θέρετρο 
και θα συναντήσετε δύο οργανωμένες παραλίες, την 
Παχιά Άμμο και τα Χαλίκια. Δίπλα τώρα στα Χανιά 
το παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται 
μόλις 9 χλμ δυτικά των Χανίων. Αποτελεί ένα από 
τα πιο δημοφιλή θέρετρα της Κρήτης, καθώς στην 
περιοχή υπάρχουν χιλιάδες ξενοδοχεία και όλα τα είδη 
τουριστικών υποδομών. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας 
είναι φανταστική, με υπέροχη άμμο και πεντακάθαρα 
νερά. Η δυτική πλευρά της, κοντά στο λιμανάκι 
του Πλατανιά είναι διάσπαρτη με μικρούς τεχνητούς 
κόλπους, όπου μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας. 
Στα ανατολικά η παραλία γίνεται ενιαία και η αμμουδιά 
εκτείνεται ως το Σταλό. 



Το ξενοδοχείο Ακάλη, μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από την κεντρική πλατεία και πάνω στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην περιοχή  του κόλπου 
της Αγίας Μαρίνας αποτελεί μια εξαιρετική βάση για να ξεκινήσετε την εξερεύνησή σας στην πόλη και σε ολόκληρη τη δυτική Κρήτη. Είναι το μοναδικό 
ξενοδοχείο κατηγορίας τεσσάρων αστέρων στο κέντρο των Χανίων που διαθέτει πισίνα με κήπο, λίγα μόλις λεπτά από το ειδυλλιακό λιμάνι και τη γραφική 
περιοχή του Κουμ Καπί. Τα standard δωμάτια που σας προσφέρουμε στην βασική τιμή σας  προσφέρουν είτε θέα στην πόλη για να βυθιστείτε στο πνεύμα των 
Χανίων είτε θέα στην πισίνα που είναι ιδανική, αν θέλετε να προσέχετε τα παιδιά σας ή αν αναζητάτε μια πιο ήσυχη διαμονή. Το ξενοδοχείο έχει εξαιρετική 
σχέση ποιότητας/τιμής .. 
Παρότι η ενοικίαση ΙΧ στην Κρήτη θεωρείτε σχεδόν απαραίτητη ένα αποφασίσετε την διαμονή σας στο AKALI μπορείτε να μετακινηθείτε  εύκολα και 
οικονομικά με την δημόσια συγκοινωνία ( αστική ή υπέρ-αστική ) 

Ξενοδοχείο διαμερισμάτων  σε κοντινή απόσταση  από την παραλία ( 200 μέτρα)  και το κέντρο του Μάλεμε αποτελεί ιδανική επιλογή για ήρεμες 
διακοπές καθώς το συγκρότημα είναι κτισμένο σε μια καταπράσινη έκταση 3 στρεμμάτων  στο τέλος του διάσημου κόλπου της Αγίας Μαρίνας και δίπλα 
στο κοσμοπολίτικο Πλατανιά  Γιατί τελικά, στο Ledra Maleme μπορείτε  να απολαύσετε  την ηρεμία, όταν την αποζητάτε , ενώ παράλληλα έχετε άμεση 
πρόσβαση στα αξιοθέατα και την έντονη νυκτερινή ζωή της περιοχής. …..  Η  εξόρμηση σας για τις διάσημες παραλίες ( Φαλάσαιρνα , Ελαφονήσι κα ) γίνεται 
πιο εύκολη καθώς βρίσκεται στο μέσο της  διαδρομής ( με αφετηρία την πόλη) Οι διακοπές στην Κρήτη θεωρείτε αυτονόητο ότι συνδυάζονται με την 
ενοικίαση ΙΧ και το κατάλυμα σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ χώρο στάθμευσης. Για  οικογενειακές διακοπές τέλος αποτελεί κορυφαία επιλογή καθώς διαθέτει 
δίχωρα διαμερίσματα παιδική πισίνα και παιδική χαρά. Αποτελεί ίσως πλεονασμό για την Κρητική κουζίνα να αναφέρουμε ότι η προσφερόμενη ημιδιατροφή 
είναι πλούσια και ποιοτική … 

Απολαύστε τις διακοπές σας δίπλα στην θάλασσα  στην καρδιά της κοσμοπολίτικης περιοχής του Πλατανιά …. Παρά τη γαλήνια και ήσυχη ατμόσφαιρα 
που προσφέρει το Porto Platanias Village Resort, βρίσκεται στο κέντρο του Πλατανιά, την πιο γνωστή παραθαλάσσια περιοχή της Δυτικής Κρήτης. Μόλις 12 
χλμ από το κέντρο της πόλης των Χανίων και 20 χλμ από το αεροδρόμιο. Όλες οι δραστηριότητες και επιλογές εξόδου είναι στα πόδια σας, με πληθώρα 
επιλογών από εστιατόρια, bar, καφέ, εμπορικά καταστήματα, αλλά και τράπεζες, φαρμακεία και παιδικές χαρές. Tέλος, η εκπληκτική αμμώδης παραλία του 
Πλατανιάς εκτείνεται σε απόσταση 4 χλμ! 

AKALI HOTEL 4* 

PORTO PLATANIAS VILLAGE RESORT 4*

LEDRA MALEME HOTEL

Ξενοδοχείο διαμερισμάτων στην περιοχή Ταυρωνίτης και πολύ κοντά 
στην υπέροχη ομώνυμη παραλία. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης, pool bar. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο 
και δωρεάν Wi-Fi.

Βρίσκεται στο χωριό Πύργος Ψηλονέρου, μέσα σε καταπράσινο κήπο, 
100μ. μακριά από την παραλία. Προσφέρει καταλύματα με δυνατότητα 
προετοιμασίας γευμάτων, ορισμένα από τα οποία έχουν θέα στο Κρητικό 
Πέλαγος. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλες οι μονάδες 
διαθέτουν όμορφη και λιτή διακόσμηση, κλιματισμό και μπαλκόνι, τηλεόραση 
στο καθιστικό και θυρίδα ασφαλείας. Έχουν επίσης άρτια εξοπλισμένη μικρή 
κουζίνα με τραπέζι φαγητού.

VILLA FLERIA SEAASIDE STUDIOSANTILIA APARTMENTS



Ανακαινισμένο ξενοδοχείο ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ από το γραφείο μας  σε κοντινή απόσταση  από την παραλία και το κέντρο του Μάλεμε 
αποτελεί ιδανική επιλογή για ζευγάρια καθώς και για οικογένειες καθώς βρίσκεται σε ιδανική περιοχή στο τέλος του διάσημου κόλπου της Αγίας Μαρίνας 
και δίπλα στο κοσμοπολίτικο Πλατανιά ( προηγούμενο χωριό) γεγονός που σας εξασφαλίζει ήρεμη διαμονή αλλά και σε απόσταση αναπνοής μπορείτε να 
ξεφαντώσετε στα πάντα ζωντανά bars. Επιπρόσθετα η εξόρμηση σας για τις διάσημες παραλίες ( Φαλάσαιρνα , Ελαφονήσι κα ) με ορμητήριο το BELLA PAIS 
γίνεται πιο εύκολη καθώς βρίσκεται στο μέσο της  διαδρομής ( με αφετηρία την πόλη) Οι διακοπές στην Κρήτη θεωρείτε αυτονόητο ότι συνδιάζονται με 
την ενοικίαση ΙΧ και το κατάλυμα σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ χώρο στάθμευσης και ο τρόπος προσέγγισης είναι εύκολος. Για  οικογενειακές διακοπές τέλος 
αποτελεί κορυφαία επιλογή καθώς διαθέτει δίχωρα διαμερίσματα παιδική πισίνα και παιδική χαρά . Αποτελεί ίσως πλεονασμό για την Κρητική κουζίνα να 
αναφέρουμε ότι η προσφερόμενη ημιδιατροφή είναι πλούσια και ποιοτική. 

Ξενοδοχείο 4* στην περιοχή τoυ Σταλού στην είσοδο του κόλπου της  Αγίας  Μαρίνας . Η   επίσκεψη σας στην πόλη γίνεται εύκολα καθώς απέχει μόλις 
7 χλμ   και σε περίπτωση ενοικίασης  ΙΧ το κατάλυμα σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ χώρο στάθμευσης παρόλο αυτά εάν θέλετε να αποφύγετε την οδήγηση 
μέσα στην κίνηση και το parking στην πόλη η στάση του λεωφορείου είναι στα 30m από το ξενοδοχείο. Ιδανικό για οικογενειακές διακοπές καθώς διαθέτει 
δίχωρα διαμερίσματα παιδική πισίνα,  παιδική χαρά αλλά  και μία φορά την εβδομάδα, Karaoke και Magic Show για τους μικρούς επισκέπτες. Αποτελεί ίσως 
πλεονασμό για την Κρητική κουζίνα να αναφέρουμε ότι η προσφερόμενη ημιδιατροφή είναι πλούσια και ποιοτική … 

Το ανακαινισμένο Iolida Beach βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Μαρίνας, σε  ένα από τα πιο 
δημοφιλή τουριστικά θέρετρα της βόρειας Κρήτης, το οποίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι 
γεμάτο ζωή, προσφέροντας στους επισκέπτες ποιοτικές επιλογές για φαγητό, ποτό και αναψυχή. 
Το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια αριστοκρατική τοποθεσία μπροστά στην παραλία 
της Αγίας Μαρίνας, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Αποτελείται από δύο κτίρια με σύγχρονη 
και εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική, διασυνδεδεμένη με μια εντυπωσιακή αερομεταφορά που ξεπερνά 
την παλιά εθνική οδό Χανίων - Καστελόριζο. Είναι μια ιδανική επιλογή για ζευγάρια και οικογένειες 
που αναζητούν ένα γαλήνιο, κομψό και υπερσύγχρονο φιλόξενο περιβάλλον σε συνδυασμό με μια 
διακριτική πολυτέλεια και φινέτσα  για τις διακοπές τους. Ταυτόχρονα, η θέση του - από το κεντρικό, 
βόρειο οδικό δίκτυο  της Κρήτης - την καθιστά ιδανική αφετηρία για εκδρομές και εκδρομές σε όλο 
το νησί με το απαραίτητο για τις διακοπές στην Κρήτη ΙΧ ( δωρεάν parking). Χαρείτε τη θαυμάσια 
θάλασσα και απολαύστε το μπάνιο σας στην ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου.

IOLIDA BEACH HOTEL 5* 

CRETA PALM 4*

BELLA PAIS  HOTEL

11

Απολαύστε την εμπειρία διαμονής 5 αστέρων σε βάση ALL INCLUSIVE με την ηρεμία και την γαλήνη που σας προσφέρει το πρόγραμμα ΜΟΝΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ …. 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις καλύτερες παραλίες της Αγίας Μαρίνας καθώς και πολύ κοντά στην καρδιά της νυκτερινής ζωής 
των Χανίων … Εξασφαλισμένα δωμάτια σε πραγματικά πλούσιο και ποιοτικό πρόγραμμα ΑLL INCLUSIVE και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή …  

GALINI SEA VIEW  HOTEL  ADULTS ONLY 5*   



Βρίσκεται στην περιοχή Ανισσαράς. 
25 km Ανατολικά από το αεροδρόμιο 
και την πόλη του Ηρακλείου, 3 km από 
τον κοσμοπολίτικο προορισμό Λιμ. 
Χερσονήσου. Διαθέτει πισίνα, παιδική 
πισίνα, pool bar, εστιατόριο, μπαρ, 
παιδική χαρά, αίθουσα παιχνιδιών και 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Ηράκλειο
Χερσόνησσος

Διακοπές - Fly & Drive

Απευθείας Πτήσεις

OCEANIS HOTEL 3*

Ξενοδοχείο διαμερισμάτων στην 
πολυσύχναστη περιοχή της 
Χερσονήσσου, το οποίο διαθέτει πισίνα, 
παιδική πισίνα, παιδότοπο, snack-
pool bar. Τα δωμάτια - διαμερίσματά 
του διαθέτουν μεταξύ άλλων πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα που σας 
δίνει τη δυνατότητα παρασκευής 
μικρογευμάτων.

ΝΙΚΟLAS VILLAS APRTS 3*

Ξενοδοχείο 4* στην περιοχή της  
Χερσονήσσου, το οποίο διαθέτει πλήρως 
εξοπλισμένα και ιδιαίτερα ευρύχωρα 
δωμάτια (25τμ). Μεταξύ άλλων διαθέτιει 
παιδική χαρά , γήπεδα τέννις γυμναστήριο 
ειδκό χώρο διασκέδασης (επιταπέζια 
παιχίδια κα). Η διαμονή σας παρέχεται 
σε πρόγραμμα ALL INCLUSIVE με αρκετά 
τοπικά προιόντα στην σύνθεση της.

SEMIRAMIS VILLAGE 4*

Ξενοδοχείο 3* στην περιοχή της 
Αμμουδάρας σε πολύ κοντινή 
απόσταση από την πόλη του Ηρακλείου 
και ταυτόχρονα δίπλα σε μια από τις 
πιο όμορφες παραλίες του νομού. 
Διαθέτει πισίνα, παιδότοπο, εστιατόριο 
με Κρητική κουζίνα, bar. Τα δωμάτια 
του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών 
και Wi-Fi.

MARILENA HOTEL 3*

6&8 ημέρες
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Διακοπές - Fly & Drive

Βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού Αγίου Νικολάου, σε απόσταση μόλις 
80μ. από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, 
πινγκ-πονγκ και μπιλιάρδο.  Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, μπαλκόνι 
με θέα στον Κόλπο του Μιραμπέλου ή στην πόλη, μπάνιο με ντους με 
υδρομασάζ, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλεόραση και ψυγείο.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά του Αγίου Νικολάου, απέναντι από 
το Δημαρχείο της πόλης. Διαθέτει πισίνα, εστιατόρια, μπαρ. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο.

MISTRAL BAY HOTEL 4*

SANTA MARINA 3*

Διακοπές - Fly & Drive

6&8 ημέρες

Βρίσκεται στην περιοχή Πανόρμος, στο νομό Ρεθύμνου  και σε απόσταση 
19 χλμ. από το Ρέθυμνο και 55 χλμ από το Ηράκλειο, γεγονός που σας 
δίνει τη δυνατότητα εξορήσεων και στους 2 νομούς. Παρόλα αυτά εάν δεν 
επιθυμείτε τις μετακινήσεις, μπορείτε να απολαύσετε την παραλία, η οποία 
βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το ξενοδοχείο.

PANORMOS BEACH 3*

Ξενοδοχείο διαμερισμάτων 3* στην καρδιά της πόλης του Ρεθύμνου. Τα 
δωμάτια - διαμερίσματά του διαθέτουν μεταξύ άλλων πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα που σας δίνει τη δυνατότητα παρασκευής μικρογευμάτων. 
Πρόσβαση στην πισίνα του θυγατρικού ξενοδοχείου Constantin στο roof 
garden.

ELEONORA 3*

6 έως 9 ημέρες

Αγ. Νικόλαος Ρέθυμνο

Ηράκλειο-Χανιά

Απευθείας Πτήσεις Απευθείας Πτήσεις

Απευθείας Πτήσεις

Εξερευνήστε την Κρήτη
χωρίς περιττά χιλιόμετρα!

Πτήση για Ηράκλειο & επιστροφή από Χανιά ή αντίστροφα 
διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο & στα Χανιά

για να ανακαλύψετε ξεκούραστα όλη την Κρήτη 

Νέο
Πρόγραμμα

6&8 ημέρες



Μύκονος

Κατόπιν της υψηλής ζήτησης των καταλυμάτων στην χώρα του νησιού με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και τη δυσκολία στη διαθεσιμότητα, 
αποφασίσαμε να εξασφαλίσουμε δωμάτια για εσάς στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Βρίσκεται στην περιοχή Δρακούρι, μόλις 1 χλμ από το κέντρο της χώρας 
πάνω από τον περιφερειακό δρόμο του νησιού. Με την διαμονή σας στο συγκεκριμένο κατάλυμα εξασφαλίζετε δωρεάν παρκινγκ στον ιδιωτικό χώρο του 
ξενοδοχείου και άμεση πρόσβαση σε όλα τα μέρη του νησιού καθώς οι φημισμένες παραλίες απέχουν μόλις 15 λεπτά.  Προσφέρει ανέσεις όπως αίθουσα 
πρωινού, πισίνα, τζακούζι, μπαρ, ενώ το φιλικό προσωπικό περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Ιδανική αναλογία ποιότητας - τιμής (Value for Money). Τα δωμάτια 
του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και μοντέρνα διακόσμηση.

THOMAS HOTEL 2*
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Απευθείας Πτήσεις

“το νησί
των

ανέμων”
Είναι το νησί της διασκέδασης, της κοσμοπολίτικης ζωής αλλά και ένας 
από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, καθώς συγκεντρώνει 
τους περισσότερους τουρίστες από κάθε άλλο νησί του Αιγαίου και ίσως της 
χώρας μας. Η ξεχωριστή αρχιτεκτονική των σπιτιών σε συνδυασμό με την 
πανέμορφη τοποθεσία του νησιού γοητεύει τους επισκέπτες της. Παρόλη 
την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη του νησιού, η Μύκονος έχει καταφέρει 
να διατηρήσει παραδοσιακά στοιχεία της Κυκλαδίτικης φυσιογνωμίας. Η 
διαμόρφωση των σπιτιών και τα λιθόστρωτα σοκάκια χαρίζουν νησιώτικο 
άρωμα. Οι κυκλαδίτικοι ανεμόμυλοι, οι κόκκινοι τρούλοι και τα αμέτρητα 
καμπαναριά των εκκλησιών συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, που τη 
συμπληρώνει  το λιμάνι του νησιού. Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις 
διακοπές σας.

Βρίσκεται στη χώρα της Μυκόνου, πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό ταξί και στα Ματογιάννια. Τα λεωφορεία - ΚΤΕΛ βρίσκονται πολύ κοντά και με τα 
οποία μπορείτε να κατευθυνθείτε  στις πιο διάσημες παραλίες του νησιού όπως η Παράγκα, Paradise, Ψαρού, Πλατύς Γιαλός και άλλες. Διαθέτει πισίνα 
με πανοραμική θέα στη θάλασσα, pool bar, Wi-Fi, μπαρμπεκιου και ιδιωτικό πάρκινγκ. Τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με θέα, κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, ψυγείο, safe box, σεσουάρ.

Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στον 
πανέμορφο όρμο Χουλάκια, σε απόσταση μόλις 
4χλμ από τη Χώρα. Παρέχει όλες τις ανέσεις 
ενός 5* ξενοδοχείου,  διαθέτει 2 πισίνες, κέντρο 
ευαιξίας - spa, 2 εστιατόρια, parking, γυμναστήριο, 
γήπεδο τεννις, bar. Προσφέρεται σε λογικές τιμές 
για ένα ξενοδοχείο 5* στο νησί της Μυκόνου με 
τις συγκεκριμένες παροχές. Τα ανακαινισμένα 
δωμάτιά του διαθέτουν A/C, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, σεσουάρ και ψυγείο.

Διακοπές - Fly & Drive

4 έως 8 ημέρες

SAN MARCO HOTEL & VILLAS 5*

ILIO MARIS 4*

Ένα ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται σε ιδανικό σημείο καθώς απέχει 2,5 χλμ από το αεροδρόμιο, 2 χλμ από τη χώρα της Μυκόνου και 2χλμ από τις 
φημισμένες παραλίες όπως τη Ψαρού. Διαθέτει πισίνα, γυμναστήριο, μπαρ και εστιατόριο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα 
μαλλιών και Wi-Fi.

GIANNOULAKI HOTEL



Απευθείας Πτήσεις

Παπάφραγκας

Σαρακήνικο

Αδάμαντας

Το νησί που ανακαλυφθηκε η περίφημη Αφροδίτη της Μήλου! Το νησί που θα λατρέψετε! 

Η Μήλος στις Δυτικές Κυκλάδες είναι ένα νησί που δεν έχει πολλές ομοιότητες με αυτά των υπολοίπων Κυκλάδων. Ένα νησί υπέροχο 
που λόγω της έλλειψης  ακτοπλοϊκής ή αεροπορικής σύνδεσης δεν υπήρξε στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών από τη Βόρεια 
Ελλάδα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίσετε το ιδιαίτερο αυτό νησί μέσω της απευθείας πτήσης της 
Astra Airlines από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.  

Στη Μήλο θα βρείτε υπέροχες παραλίες οργανωμένες και μη, γραφικά χωριά, παραδοσιακούς οικισμούς, νησιώτικα καταλύματα, 
ιδιαίτερη κουζίνα, τοπικά προιόντα, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Παλιά και νέα ορυχεία, υπέροχα φυσικά τοπία και 
ηφαιστειακούς σχηματισμούς που σμιλεύει η φύση για εκατομμύρια χρόνια καθώς και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα, όπως 
οι παλαιοχριστιανικές κατακόμβες. Σίγουρο είναι ότι στην Μήλο δεν πρόκειται να πλήξετε και υπάρχει συνέχεια κάτι ενδιαφέρον να 
δείτε. Στο νησί δεν θα σας λείψει φυσικά και η νυχτερινή διασκέδαση.

Οι παραλίες της είναι από τα δυνατά της σημεία. Διαθέτει πολλές παραλίες, διαφορετικές μεταξύ τους και πανέμορφες ως φυσικά 
τοπία. Αυτή την πληθώρα των παραλιών η Μήλος την χρωστάει στην ηφαιστειακή της φύση, στους δυνατούς αέρηδες και τα κύματα 
του Αιγαίου. Μην παραλείψετε να πραγματοποιήσετε κρουαζιέρα με τα σκάφη που κάνουν τον γύρο του νησιού και επισκέπτονται 
τις περισσότερες από τις δυσπρόσιτες παραλίες που δεν μπορείτε να τις δείτε με άλλο τρόπο (τα διάσημα θαλασσινά Μετέωρα ή 
Κλέφτικο, την σμαραγδένια σπηλιά της Συκιάς, τα Γλαρονήσια και άλλα), να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα καθαρά νερά και σε 
παραλίες απρόσιτες και μαγευτικές, να θαυμάσετε τον ορυκτό πλούτο του νησιού, να εξερευνήσετε απόκρυφα σπήλαια ή και να 
επισκεφτείτε γειτονικά νησιά.

Με
εγγυημένες 
απευθείας 

πτήσεις από 
Θεσ/νίκη

“Το νησί της Αφροδίτης”

Μήλος

Διακοπές - Fly & Drive

4 έως 8 ημέρες
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Μην 
παραλείψετε να 

πραγματοποιήσετε 
κρουαζιέρα 

στις ξακουστές 
παραλίες

Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, στον Αδάμαντα, λίγα μέτρα από την αμμώδη παραλία της Λαγκάδας και 250 μ. από το λιμάνι. Διαθέτει πισίνα, δωρεάν Wi-
Fi στους κοινόχρηστους χώρους και ένα πολύ όμορφο κήπο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα 
μαλλιών και μπαλκόνι. Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το κατάλυμα θα βρείτε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές σας αγορές. Η ζεστή 
σπιτική φιλοξενία και η τοποθεσία είναι αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν 

Από τα πληρέστερα ξενοδοχεία του νησιού, βρίσκεται πάνω στην αμμώδη παραλία του Προβατά και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν άνεση, 
υψηλή αισθητική, ποιότητα και ποικιλία παροχών. Πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει 2 πισίνες, Jacuzzi, επιτραπέζια παιχνίδια και δωρεάν Wi-Fi. Διαθέτει επίσης, 
εστιατόριο με ευφάνταστες γαστρονομικές προτάσεις, pool bar, bar. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, dvd player, cd 
player, βραστήρα για καφέ/τσάϊ, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, καλλυντικά προϊόντα μπάνιου και δωρεάν Wi-Fi. Η κυκλαδίτικη αίσθηση κυριαρχεί παντού 
και είναι σίγουρο πως το εκτυφλωτικό λευκό και το υπέροχο γαλάζιο θα σας μαγέψει. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής κατηγορίας δωματίου.

GOLDEN MILOS BEACH 4* plus

LIOGERMA



Βρίσκεται στο λιμάνι του Αδάμαντα, στην κεντρική Πλατεία και λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα. Η διακόσμηση του Ξενοδοχείου σε Ναυτικό στυλ από την 
υποδοχή μέχρι τα δωμάτια, δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε περιβάλλον θαλαμηγού σκάφους. Τα δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και χρηματοκιβώτιο. Από το φετινό Καλοκαίρι θα λειτουργήσει και η λειτουργία της πισίνας.

Χτισμένο σε κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, βρίσκεται στο κέντρο του Αδάμαντα, σε μικρή απόσταση από τις παραλίες της Λαγκάδας και του Παπικινού, ενώ 
σε πολύ μικρή απόσταση θα βρείτε διάφορα εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα. Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με air condition, τηλεόραση, 
ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και μικρό μπαλκόνι. 

Βρίσκεται στον Αδαμάντα της Μήλου, μόλις 400μ. από το λιμάνι, σε ένα γαλήνιο περιβάλλον και σε πολύ κοντινή απόσταση από το κέντρο του χωριού. 
Τα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό, τηλεόραση.

CAPETAN GEORGANTAS

MELTEMI

MIMOZA ROOMS
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MILOS HOTEL 2*

Η πολυτελής βίλα είναι χτισμένη μόλις 100 μέτρα από την παραλία του 
Προβατά και διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή. 
Περιλαμβάνει υπνοδωμάτιο με διπλό κτιστό κρεβάτι, σαλόνι, πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο και βεράντα. Στο υπόγειο υπάρχει ένα δεύτερο, 
ανεξάρτητο δωμάτιο με διπλό κτιστό κρεβάτι, ιδιωτικό μπάνιο, τηλεόραση 
και ιδιωτική είσοδο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, δωρεάν 
Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών. Είναι ιανικό για οικογένειες ή παρέες.

Βρίσκεται σε μία ήσυχη τοποθεσία στην περιοχή του Αδάμαντα, πολύ κοντά 
στα μαγαζιά, εστιατόρια της περιοχής, αλλά και στην παραλία του Παπικινού. 
Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση , ψυγείο , καφετιέρα και 
θυρίδα ασφαλείας. Η καθαριότητα και το φιλικό του προσωπικό θα σας 
εντυπωσιάσουν.

NINO’S HOUSE ANNA ZISIMOS

Βρίσκεται στον Αδάμαντα, μπροστά ακριβώς από την παραλία και σε πολύ κοντινή απόσταση από το κεντρικό λιμάνι. Το χωριό του Αδάμαντα απέχει λίγα 
λεπτά με τα πόδια.  Η χαρακτηριστική του θέση συνδυάζει τη νυχτερινή ζωή του Αδάμαντα με την καλύτερη απόδραση στην ηρεμία. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
μεγάλους κήπους, πισίνα με θαλασσινό νερό και γήπεδο τένις. Διαθέτει παραδοσιακά και μοντέρνα δωμάτια με θέα στη θάλασσα ή στον κήπο, τα οποία 
περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και δωρεάν Wi-Fi. 

LAGADA BEACH 2*

Βρίσκεται στον Αδάμαντα, σε μια ήσυχη τοποθεσία, μόλις 3 λεπτά με τα πόδια από το λιμάνι, τα εστιατόρια και τα μαγαζιά, αλλά και πολύ κοντά 
στις παραλίες Παπικινού και Λαγάδα. Τα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό, τηλέφωνο και μπαλκόνι.  Η φιλοξενία, η καθαριότητα και η οικογενειακή 
ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου θα σας εντυπωσιάσουν. 



Το νησί που τραγούδησαν οι ποιητές! 
Μια ιστορία που κρατάει περισσότερο από 
4,000 χρόνια και ο βράχος που ακόμα 
ορθώνεται, το ίδιο δυνατός μέσα στο 
πέλαγος κρατάει φυλαγμένα τα μυστικά 
της Ατλαντίδας...

Σε ποιά περιοχή να μείνετε...

Φηρά: Η χώρα του νησιού, το κοσμοπολίτικο κέντρο 
της Σαντορίνης
Φηροστεφάνι: Η προέκταση των Φηρών, δίπλα στην 
καρδιά του νησιού
Ημεροβίγλι: Φημισμένο χωριό συνώνυμο της 
μαγευτικής θέας στο ηφαίστειο
Καρτεράδος: Το εμπορικό κέντρο του νησιού, δίπλα 
στα Φηρά
Μεσσαριά: Το απόλυτο γεωγραφικό κέντρο του νησιού
Περίβολος, Περίσσα: Φημισμένες παραλίες που 
σφύζουν από ζωή
Καμάρι: Ιδανικό κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
Ακρωτήρι: Για διακοπές με θέα δίπλα στον φημισμένο 
αρχαιολογικό χώρο
Οία: Χωριό παγκοσμίως γνωστό για το υπέροχο 
ηλιοβασίλεμα

Σαντορίνη
Απευθείας Πτήσεις

Διακοπές - Fly & Drive

3 έως 8 ημέρες
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Από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Ηφαίστειο, 
Καλντέρα, ηλιοβασίλεμα,  παράδοση, αρχαιότητες, ασβεστωμένα 
δρομάκια, χρώματα ανεξίτηλα πεσμένα στο πέλαγος, γεύσεις μοναδικές. 
Φηρά, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι, Οία, σοκάκια με παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, υπόσκαφα σπίτια και το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του 
κόσμου, Εμπορείο (βενετσιάνικο κάστρο), Αρχαία Θήρα (ιερά, θέατρο, 
στοά, θέα καταπληκτική), νησάκια Καμμένη και Θηρασία (με καραβάκι, 
μπάνιο στα ζεστά νερά της Παλιάς Καμμένης πίσω απ’ το ηφαίστειο, 
φαγητό και μπάνιο στη Θηρασιά), Ακρωτήρι (προιστορικός οικισμός). 
Δεν είναι τυχαίο που η Θήρα ή Σαντορίνη (απ’ την Ενετική εκκλησία 
Santa Irene) έγινε ένας από τους συναρπαστικότερους προορισμούς 
και χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλον τον κόσμο κατακλύζουν το νησί 
και για κάθε κρουαζιερόπλοιο που περνά από τις Κυκλάδες αποτελεί 
απαραίτητο σταθμό, αλλά και ότι επιλέγεται από τα νιόπαντρα ζευγάρια 
και τους νέους που διασκεδάζουν ανέμελα.  Η Σαντορίνη έχει πολλά 
να προσφέρει στον επισκέπτη της. Τις παραλίες της (Καμάρι, Περίσσα, 
Μονόλιθου, Βλιχάδας, Ακρωτηρίου -«κόκκινη παραλία»- και για ηρεμία 
του Περίβολου και Αγ.Γεωργίου). Επιλογές στη διασκέδαση πολλές. 
Βar, clubs, μέχρι το πρωι, με ξένη ή ελληνική μουσική, πολλές 
επιλογές για φαγητό (Φηρά, Καλντέρα), beach bar (Καμάρι, Περίσσα, 
Περίβολος), και στην Οία για ήσυχη διασκέδαση.  

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ / ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ / ΘΗΡΑΣΙΑ:
Έχτετε  την ευκαιρία να ανακαλύψετε την Νέα Καμένη (Ηφαίστειο), τα 
Ζεστά Νερά, καθώς και το γραφικό νησάκι της Θηρασσιάς. Πρώτος 
σταθμός στην όμορφη διαδρομή, το νησί της Νέας Καμένης (Ηφαίστειο). 
Θα δείτε τους κρατήρες του Ηφαιστείου και θα ενημερωθείτε για όλη 
την δραστηριότητα του. Η δεύτερη στάση είναι το νησί της Παλαιάς 
Καμένης και τα ιαματικά Ζεστά Νερά. Τελευταία στάση μας είναι το 
γραφικό νησάκι της Θηρασσιας. 

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ:
Είναι φημισμένη για το ονειρεμένο της ηλιοβασίλεμα. Στη λεγόμενη 
Καλντέρα, στη Δύση του Ηλίου μαζεύεται πλήθος για να δει τον ήλιο 
να χάνεται μέσα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, έχοντας τα υπέροχα 
κιτρινοκόκκινα χρώματα του ήλιου. 

ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ:
Η Σαντορίνη είναι το τελευταίο νησί των Ν. Κυκλάδων. Αναφερόμαστε σε 
αυτό σαν να είναι ένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα συγκρότημα 
πέντε διαφορετικών νησιών, Η Σαντορίνη (Θήρα) είναι το κύριο νησί. 
Πολλοί λόγοι υπάρχουν για τους οποίους αυτό το νησί των Κυκλάδων 
έγινε γνωστό. Όλοι μας έχουμε δει μια εικόνα της Σαντορίνης (Ελλάδα). 
Χρώματα στο ουρανό, καταπληκτικά τοπία, γαλήνη και αρμονία στους 
γκρεμούς της Καλντέρας. Με την εκδρομή αυτή έχετε την ευκαιρία να 
γνωρίσετε το νησί και την ενδοχώρα.

Προαιρετικές εκδρομές

Κορυφαίος 
ταξιδιωτικός 
προορισμός
παγκοσμίως!

Ζήστε μια μοναδική εμπειρία, 
απολαύστε από ψηλά τα γραφικά 
τοπία της Σαντορίνης σε μια 
αξέχαστη βόλτα με ελικόπτερο. 
Πετάξτε πάνω από το ηφαίστειο, 
τους μοναδικούς σχηματισμούς 
της Καλντέρας, το Ημεροβίγλι, 
τα Φηρά, την Οία και όλα τα 
σημαντικά αξιοθέατα του νησιού. 
Κάντε την κράτησή σας έγκαιρα, 
εξασφαλίστε διαθεσιμότητα, 
μειωμένη τιμή και απολαύστε μια 
περιήγηση στο στολίδι του Αιγαίου 
που δεν μοιάζει με καμία.



Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο, προσεγμένο στην κάθε του λεπτομέρεια από την φιλόξενη οικογένεια των ιδιοκτητών που σας κάνουν να νοιώθετε σαν 
το σπίτι σας, βρίσκεται στην  περιοχή Μεσαριά, ίσως στην πιο βολική τοποθεσία της Σαντορίνης, καθώς απέχει λίγα χιλιόμετρα από τα Φηρά και απο την 
κοσμοπολίτικη παραλία Καμάρι. Μπροστά στο ξενοδοχείο υπάρχει στάση λεωφορείου που ανά μισή ώρα έχει δρομολόγιο (εώς τις 22.00 μετά ανά 1 ώρα) 
για τους παραπάνω προορισμούς (Φήρα, Καμάρι). Εφόσον προβείτε στην ενοικίαση ΙΧ ή μηχανής δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε parking γύρω από το 
ξενοδοχείο. Έξυπνη και οικονομική επιλογή που εκτός της κομβικής τοποθεσίας για τις εξορμήσεις, σας δίνει την δυνατότητα να ψωνίστε να φάτε κάτι 
πρόχειρο ή να πιείτε ένα καφέ γύρω από το ξενοδοχείο αλλά και στην εντυπωσιακά μεγάλη για την Σαντορίνη πισίνα του.

KALMA HOTEL

Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν διαμονή στην «χώρα», τα Φηρά. Βρίσκεται ακριβώς 3 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο των Φηρών και 5 
λεπτά από κεντρικό σταθμό ΚΤΕΛ από όπου θα εξορμήσετε για τις παραλίες του νησιού. Βέβαια εάν θέλετε μπορείτε να κολυμπήσετε και στην πισίνα του 
ξενοδοχείου. Ασφαλή και ιδιαίτερα οικονομική επιλογή ιδιαίτερα για νέους  αλλά και για όσους προτιμούν να μην οδηγήσουν στην αφόρητα  κυκλοφοριακά 
επιβαρυμένη από πλευράς κίνησης Σαντορίνη.

THIRASIA HOTEL 

Το οικογενειακό ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά των Φηρών. Διαθέτει πισίνα, αίθουσα πρωινού  και pool bar. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο 
και τηλεόραση.

NEW HAROULA 3* 

Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Σαντορίνης. Με παροχές όπως πισίνα, καθιστικό, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
υπηρεσίες Internet, μπαρ, υπόσχεται αξέχαστες διακοπές. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι, 
θυρίδα ασφαλείας.

MARGARITA 2*

Βρίσκεται στο χωριό Καρτεράδος, μόλις 1.5 χλμ από την Πρωτεύουσα του νησιού, τα Φηρά. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και 
δωρεάν W-Fi. Η σπιτική φιλοξενεία των ιδιοκτητών θα σας εντυπωσιάσει.

MIRSINI
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Ξενοδοχείο 4* μπροστά στην παραλία και στο κέντρο στο Καμάρι  γεγονός που σας εξασφαλίζει δωρεάν και εξασφαλισμένες (κατόπιν κράτησης) 
ξαπλώστρες στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο ( μια από τις καλύτερες της Σαντορίνης) καθώς και πρόσβαση με τα πόδια στο κεντρικό παραλιακό 
πεζόδρομο στο Καμάρι ( μπροστά στο ξενοδοχείο) που σφύζει από «ζωή» το καλοκαίρι. Ιδανική επιλογή καθώς προσφέρεται με ημιδιατροφή σε πλούσιο 
μπουφέ  σε λογική για την Σαντορίνη τιμή και το κυριότερο με ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ δωμάτια τους «καυτούς» μήνες . Επιπρόσθετα το ξενοδοχείο διαθέτει 
καλαίσθητους και χρηστικούς  κοινόχρηστους χώρους όπως μεγάλη πισίνα , παιδική πισίνα , pool bar. Μπροστά από το ξενοδοχείο και «πάνω» στο κύμα 
μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό ή το ποτό σας στο ολοκαίνουργιο bar restaurant MESONGIA. Τέλος σε απόσταση 50μέτρων υπάρχει ανοικτό δωρεάν 
δημοτικό parking. Ιδανική επιλογή επίσης  και για ζευγάρια με παιδιά καθώς το 1Ο παιδί σε δίκλινο δωμάτιο με τους γονείς ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ 

ΑFRODITE VENUS HOTEL

Σε μία καταπληκτικά ήσυχη τοποθεσία και μόλις λίγα λεπτά από την πολυσύχναστη και πανέμορφη πρωτεύουσα του νησιού τα Φηρά βρίσκεται το 
παραδοσιακό συγκρότημα Anessis. με την αυθεντική νησιώτικη αρχιτεκτονική υπόσχεται να σας προσφέρει μία αξέχαστη και γαλήνια διαμονή. Χάρη στην 
προνομιακή τοποθεσία του  ( 10 λεπτά από το κέντρο με τα πόδια , parking ιδιωτικό για ΙΧ ) αλλά και στις εξαιρετικές υπηρεσίες του όπως πισίνα και το 
υδρομασάζ οι καταπράσινοι κήποι του και η  εκπληκτική θέα στο καταγάλανο Αιγαίο θα σας κατατάξουν στους φανατικούς επισκέπτες του … 

ANESSIS HOTEL APARTMENTS

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο, κτισμένο σε στρατηγικό σημείο στα Φηρά, μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από την κεντρική πλατεία, προσφέρει όλες 
τις ανέσεις για αξέχαστη διαμονή. Υψηλής αισθητικής δωμάτια-σουίτες που συνδυάζουν την μοντέρνα διακόσμηση με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
αλλά και κοινόχρηστοι χώροι που μπορείτε να χαλαρώσετε. Απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας στις ξαπλώστρες της πισίνας. Κορυφαία επιλογή για όσους 
θέλετε μια πολυτελή, αλλά και οικονομική επιλογή στο κέντρο - απόκεντρο της πρωτεύουσας του νησιού.

GIANNA SUITES (ex. Villa Gianna)

Πλήρως ανακαινισμένο μικρό ξενοδοχείο στην περιοχή Φάρος Ακρωτηρίου  με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις κοσμοπολίτικες παραλίες (Περίβολος, 
Περίσσα) και σε απόσταση 12χλμ από τα Φηρά . με όλες τις σύγχρονες ανέσεις στα δωμάτια . Το ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλη πισίνα και χώρο στάθμευσης. 
Ιδανική επιλογή για όσους  προτίθενται να ενοικιάσουν (πράγμα απαραίτητο έτσι και αλλιώς) ΙΧ ή μηχανή καθώς συνδυάζει  εξαιρετική τιμή και γεύμα ή  δείπνο 
μέσα στην τιμή στο εξαιρετικό ανακαινισμένο και με θέα στην καλντέρα εστιατόριο του σε μενού 3 πιάτων σε ώρα επιλογής σας -  δυνατότητα εξαιρετικά 
σπάνια  πόσο μάλιστα για την Σαντορίνη  !!! Η διαμονή σας γίνεται στα standard garden view δωμάτια.

CALDERA ROMANTICA 

Βρίσκεται στα Φηρά (Κοντοχώρι), σε ιδανικό σημείο, καθώς προσφέρει ηρεμία αλλά και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο των Φηρών. Διαθέτει πισίνα, εστιιατόριο, 
μπαρ, pool bar. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι.

BLUE SUITES



Στο Ημεροβίγλι, στην θέση Προφήτης Ηλίας, το ανακαινισμένο αυτό συγκρότημα αποτελεί ιδανική λύση για όσους επιθυμούν μια ήρεμη και συνάμα πολυτελή 
διαμονή με θα την καλντέρα … Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί η θέση του ξενοδοχείου σε επίπεδο σημείο στην κορυφή του γκρεμού με αποτέλεσμα  να 
μην  έχει ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΚΑΛΙΑ..  Απολαύστε δείπνο ή γεύμα στο ολοκαίνουργιο εστιατόριου του με θέα την καλντέρα απολαύστε το καφέ σας από το pool 
bar στις ξαπλώστρες τις μεγάλης πισίνας ή μέσα στο Jacuzzi .. Στα 20m υπάρχει δωρεάν υπαίθριος χώρος στάθμευσης. Η διαμονή σας γίνεται σε studio cal-
dera view, ενώ για όσους το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα για διαμονή και σε άλλους τύπους δωματίων (μεζονέτες απλές ή με ατομική πισίνα, σουίτες 
ή διαμερίσματα κτλ) με την ανάλογη χρέωση.

PANTHEON DE LUX VILLAS

Ολοκαίνουργιες βίλλες στο παραδοσιακό χωριό ΠΥΡΓΟΣ ορμητήριο για κάθε μετακίνηση σας καθώς βρίσκεται περίπου στο μέσο του νησιού  με πανοραμική 
θέα σε όλο το νησί. Έξυπνη επιλογή για όσους επιζητούν την ιδιωτικότητα στις διακοπές τους παρέα εφόσον το επιθυμούν με την  οικογένεια τους καθώς οι 
βίλλες είναι ιδιωτικές έχουν καθημερινή καθαριότητα, ατομική πισίνα και ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα για τους γονείς αλλά και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα 
Ανάλογα με την βίλλα υπάρχει η δυνατότητα διαμονής από 4-8 άτομα. 

SENSASION VILLAS  

Κτισμένο πραγματικά στην καρδιά του Ημεροβιγλίου  (χωρίς να χρειάζεται να μετακινείτε ΙΧ  για τα βασικά - φαγητό - ψώνια κτλ) αυτό το μοντέρνο 
ξενοδοχείο σας δίνει την δυνατότητα διαμονής στα διαφορετικής απόχρωσης standard δωμάτια του petit & elegant ) καθώς και στις σουίτες του master 
cave suite (δυνατότητα διαμονής οικογένειας)  αλλά και την queen και king που διαθέτουν και ατομική πισίνα (η queen πισίνα σε σπηλιά). Το κατάλυμα 
διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα και χώρο πρωινού με θέα την καλντέρα. Επιλογή για επισκέπτες που δεν τους πειράζει το περπάτημα καθώς χρειάζεται να 
ανεβοκατεβείτε μερικά σκαλιά….Αν  αγαπούν κιόλας το περπάτημα  η βόλτα εώς τα Φηρά (2,5χλμ) πλάι στην καλντέρα  θα τους μείνει αξέχαστη … 

SENSES BOUTIQUE HOTEL 

Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο 4* μπροστά στην αμμώδη παραλία του Μονόλιθου. Το ξενοδοχείο διαθέτει καλαίσθητους εξωτερικούς χώρους, όπως μεγάλη 
πισίνα, παιδική πισίνα, pool bar, χώρους για αθλητικές δραστηριότητες. Κατόπιν ζήτησης, εξασφαλίστε ξαπλώστρες στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο 
(μια από τις καλύτερες της Σαντορίνης). Αποτελεί ιδανική επιλογή για ζευγάρια με παιδιά, καθώς διαθέτει αρκετά οικογενειακά δωμάτια.   

OKEANIS BEACH  HOTEL

Συγκρότημα σουϊτών και μικρών βιλλών χτισμένο σε προνομιακή θέση στην περιοχή Ακρωτήρι με εντυπωσιακή θέα στην Καλντέρα. Η θέση του είναι ιδανική 
για όποιους επιζητούν την ηρεμία και την γαλήνη σε συνδυασμό με την μοναδική θέα. Διαθέτει μεταξύ άλλων και δωμάτια με ιδιωτικό jacuzzi ή πισίνα. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή και για οικογένειες, καθώς διαθέτει δίχωρα δωμάτια, αλλά και μεζονέτες. Απολαύστε το ιδιαίτερα προσεγμένο πρωινό του στο 
μπαλκόνι σας ή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και ετοιμάστε εφόσον το επιθυμείτε μικρογεύματα στην πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα του δωματίου σας.

EARINO SUITES & VILLAS
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Το ξενοδοχείο που αποτελεί συνώνυμο της πολυτέλειας, άνοιξε τις πύλες του το 2014. Βρίσκεται σε προνομιακό σημείο στο Φηροστέφανι την φυσική 
συνέχεια των Φηρών (1,5 χλμ). Ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο βρίσκεται δρομάκι, το οποίο σε λίγα μόλις λεπτά σας οδηγεί στα Φηρά.  Υψηλής 
αισθητικής ξενοδοχείο με εκπληκτικούς κοινόχρηστους χώρους (ιδιαίτερη μνεία στην μεγάλη πισίνα με το υδρομασάζ) αλλά και με μοντέρνα δωμάτια με 
δυνατότητα επιλογής ακόμα και δωματίου με προσωπική πισίνα όλα με θέα την θάλασσα !! Το γραφείο μας έχοντας ΑΡΙΣΤΗ συνεργασία από την 1η ημέρα 
λειτουργίας του ξενοδοχείου έχει εξασφαλισμένα δωμάτια για όλο το καλοκαίρι και σε τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή.

SPLENDOUR RESORT HOTEL 5* (1η λειτουργία 2014)

Στο Φηροστεφάνι με θέα καλντέρα σε σουίτα με ατομικό Jacuzzi με πρωινό στο δωμάτιο μου και σε καλή τιμή έχετε ??? ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!! 
 ΕΧΟΥΜΕ και AYTO !!  Στην  πιο δύσκολη ίσως περιοχή στο πιο δύσκολο ίσως νησί για διαθεσιμότητα δωματίων το γραφείο μας έχει εξασφαλίσει JUNIOR 
SUITE  στο EXLUSIVE PLAN SUITES. Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο κατάλυμα σουιτών πάνω στο γκρεμό με ανεπανάληπτη θέα   και σε προνομιακό σημείο 
στο χωριό Φηροστεφάνι ( κολλητά με τα Φηρά 1,2 χλμ). Σε απόσταση αναπνοής χωρίς να σας ενοχλούν όμως θα βρείτε εστιατόρια και καφέ ενώ εάν σας 
αρέσει η νυκτερινή ζωή τα club των Φηρών απέχουν μόλις 1 χλμ από το μπαλκόνι σας .. Εάν πίνετε στην επιστροφή επιλέξτε taxi … Μην λησμονείστε να 
αγοράσετε κρασιά από κάποιο οινοποιό καθώς ένα ποτήρι καλό κρασί μέσα από το Jacuzzi σας και με θέα την καλντέρα είναι μια «βασιλική» απόλαυση 
που μπορείτε να απολαύσετε στο EXCLUSIVE PLAN SUITES.  

EXCLUSIVE PLAN SUITES 

Στην πιο αναπτυσσόμενη περιοχή της Σαντορίνης ακριβώς απέναντι από το Ηφαίστειο στο Ακρωτήρι (12χλμ από τα Φηρά και πολύ κοντά στις καλύτερες 
παραλίες) βρίσκεται το NEPTUNE PRIVATE SUITES AND SPA. Νεόκτιστο (2015) συγκρότημα που αποτελείτε από 8 σουίτες όλες με ατομική πισίνα (splash pool or 
pool) και θέα την καλντέρα. Για όσους επιθυμούν ενοικίαση ΙΧ (απαραίτητη στο νησί) το κατάλυμα διαθέτει ΙΔΙΩΤΙΚΟ χώρο στάθμευσης αλλιώς σε απόσταση 
10m υπάρχει στάση λεωφορείου. Απολαύστε το πρωινό σας στο ιδιωτικό μπαλκόνι σας  καθώς δροσίζεστε στην πισίνα σας  ή στο δωμάτιο σας, απολαύστε 
την θέα στην καλντέρα που κόβει την ανάσα, και μην διστάσετε να πάρετε μαζί και τα παιδιά σας καθώς υπάρχουν σουίτες που μπορούν να φιλοξενήσουν 
έως και 2 παιδιά (σε ενιαίο χώρο). Η πρόσβαση στα ισόγεια δωμάτια γίνεται χωρίς να χρειαστεί να ανέβετε ούτε ένα σκαλί ενώ ακόμα και στον 1ο όροφο 
τα σκαλιά είναι ελάχιστα.  

NEPTUNE PRIVATE SUITES AND SPA 

Στην πιο δύσκολη ίσως περιοχή στο πιο δύσκολο ίσως νησί για διαθεσιμότητα δωματίων το γραφείο μας έχει εξασφαλίσει δωμάτια στο μαγικό ANDROM-
EDA VILLAS. Κτισμένο πραγματικά πάνω στο βράχο στην καρδιά του Ημεροβγλίου (χωρίς να χρειάζεται να μετακινείτε ΙΧ  για τα βασικά - φαγητό - ψώνια 
κτλ ) κόβει την ανάσα η θέα του από την είσοδο κιόλας του ξενοδοχείου !!! Έχει ένα μόνο μειονέκτημα  εάν  σας  τυφλώνει η θέα στην καλντέρα ΜΗΝ ΤΟ 
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ … δεν υπάρχει δωμάτιο που να μην έχει ΘΕΑ αλλά και η πισίνα του το pool bar αλλά και το εστιατόριο του στέκουν αντίκρυ στην μοναδική θεά … 
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε στην τιμή μας είναι όλα SUPERIOR και σε όλα ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ και πλούσιο πρωινό (προσοχή online οι τιμές είναι χωρίς 
πρωινό). Για τους  «μερακλήδες» με το ανάλογο πορτοφόλι υπάρχει δυνατότητα διαμονής σε junior suites αλλά και σε VIP suites με private jacuzzi Επιλογή 
για επισκέπτες που δεν τους πειράζει το περπάτημα καθώς παρότι είναι το μοναδικό στο «βράχο» που έχει ασανσέρ χρειάζεται να ανεβοκατεβείτε μερικά 
σκαλιά… Όπως λένε και οι ντόπιοι η  καλή θέα είναι κρυμμένη πρέπει να κατέβεις σκαλιά για να την δείς …  » Αν  αγαπούν κιόλας το περπάτημα  η βόλτα 
εώς τα Φηρά (2,5χλμ) πλάι στην καλντέρα  θα τους μείνει αξέχαστη …  

ANDROMEDA VILLAS



Πάρος

Τώρα πιο κοντά 
σας με τις

απευθείας πτήσεις

Διακοπές - Fly & Drive

“Το διαμάντι των Κυκλάδων“

4 έως 8 ημέρες

Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται 350μ. από την περίφημη παραλία Κολυμπήθρες, σε μια όμορφη πλαγιά, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της 
Νάουσας. Παρέχει όλες τις ανέσεις για μια υπέροχη διαμονή, ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό του επισκέπτη. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν 
τηλεόραση, σεσουάρ, safe box, ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη εστιατόριο ( 20 μέτρα από τη Θάλασσα), οργανωμένη παραλία, 
μπαρ, πισίνες, γυμναστήριο, γήπεδα tennis, mini market και για τους μικρούς μας φίλους Mini club. Το ξενοδοχείο προσφέρεται με πλήρη διατροφή – Full Board 
plus, στην οποία περιλαμβάνονται : 
- Πλούσιοι μπουφέδες, με εναλλαγές γεύσεων, ΠΡΩΙ – ΜΕΣΗΜΕΡΙ – ΒΡΑΔΥ στο Κεντρικό Εστιατόριο. Κρασί, νερό και αναψυκτικά θα σερβίρονται κατά την 
διάρκεια των γευμάτων.
- Δωρεάν ξαπλώστρες με τραπεζάκι και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία, όσο υπάρχει διαθεσιμότητα και χωρίς να γίνονται κρατήσεις (ρεζερβέ).
- Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα με μουσική μια φορά την εβδομάδα.

PORTO PAROS 4*

HOTEL MARY

Βρίσκεται στο κέντρο της κοσμοπολίτικης Νάουσας, λίγα λεπτά μόλις με τα πόδια από τα μαγαζιά και εστιατόρια της περιοχής. Διαθέτει ένα μεγάλο κήπο, 
ένα όμορφο σαλόνι, δωρεάν Wi-Fi, βιβλιοθήκη και σνακ-μπαρ. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι. Είναι 
ιδανικό για μεγάλες παρέες ή οικογένειες, καθώς διαθέτει μεγάλα ευρυχωρα δωματια 



Ένα υπέροχο νησί, από τα πιο κοσμοπολίτικα και γραφικά νησιά 
των Κυκλάδων, παγκόσμιας φήμης, που διατηρεί αναλλοίωτη την 
ξεχωριστή κυκλαδίτικη ομορφιά του. Ένα νησί υπέροχο, που λόγω 
της έλλειψης ακτοπλοϊκής ή αεροπορικής σύνδεσης ήταν δύσκολη 
η πρόσβασή του. Φέτος υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίσετε το 
ιδιαίτερο αυτό νησί με τις απευθείας πτήσεις Astra Airlines από το 
αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης. Με τα κρυστάλλινα 
νερά, τις μαγευτικές παραλίες, το λαμπερό της ήλιο, τα σοκάκια, τα 
γραφικά λιμανάκια, τα θαλάσσια σπορ και παιχνίδια, τις ιδιαίτερες 
γαστρονομικές απολαύσεις, το τοπικό κρασί, τη συναρπαστική 
νυχτερινή ζωή, το φόντο σε λευκό και γαλάζιο, η Πάρος αποτελεί 
κορυφαία επιλογή για τις διακοπές σας. 

Η Πάρος διαθέτει πολλά γραφικά χωριά, τα μεγαλύτερα χωριά είναι 
οι Λεύκες, τα Μάρμαρα, ο Πρόδρομος, ο Κώστος, η Μάρπησσα, 
το Πίσω Λιβάδι, ο Δρυός, η Αγγαιριά και η Αλυκή.

Η Παροικιά είναι η πρωτεύουσα του νησιού και βρίσκεται στη 
δυτική ακτή. Το λιμάνι του νησιού βρίσκεται εδώ και μπορείτε να 
βρείτε υποκαταστήματα των περισσότερων τραπεζών, ταχυδρομείο, 
κέντρο υγείας, internet cafe. Σε κάθε βήμα συναντάμε ταβέρνες, 
μεζεδοπωλεία και εστιατόρια που σερβίρουν νόστιμα πιάτα, ακόμη 
στα δρομάκια γύρω από το Κάστρο («Παλιά Αγορά») και στον 
παραλιακό δρόμο υπάρχουν μαγαζιά κάθε είδους.

Η πανέμορφη Νάουσα είναι η πιο γνωστή περιοχή της Πάρου. 
Ένα γραφικό, αλλά πολύ κοσμικό ψαροχώρι, που συγκεντρώνει 
όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Ποιος δεν έχει δει άλλωστε σε καρτ 
ποστάλ το πανέμορφο λιμανάκι της; Εδώ είναι έντονη η νυχτερινή 
διασκέδαση, καθώς στο κέντρο βρίσκονται τα πιο ξακουστά club, 
μπαρ και εστιατόρια του νησιού.

Αξίζει:

Να βουτήξετε στις παραλίες με τα καταγάλανα νερά, που οι 
περισσότερες έχουν χαρακτηριστεί με τη γαλάζια σημαία
Να επισκεφθείτε την Αντίπαρο, έναν πραγματικό παράδεισο,
Να γευματίσετε στα γραφικά ταβερνάκια στο λιμάνι της Νάουσσας,
Να ανάψετε ένα κερί στο ναό της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής,  
ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας.
Να επισκεφθείτε τα πολυάριθμα beach bars και clubs του νησιού.

Μπορείτε σε λιγότερο από 10 λεπτά να μεταβείτε με τοπικα καραβάκια από την Πούντα της Παρου στην 
Αντίπαρο, να περπατήσετε στη Χώρα, στα πλακόστρωτα στενά, στο γραφικό λιμανάκι, να κολυμπησετε 
στα γαλαζια νερά και να γευτείτε τις τοπικές γεύσεις.

Μην παραλέιψετε να επισκεφθείτε την Αντίπαρο...έναν πραγματικό παράδεισο!
Για όσους επιθυμούν, προτείνουμε 5νθήμερα & 6ήμερα συνδυαστικά πακέτα  

με διαμονή στην Πάρο & στην Αντίπαρο

Αντίπαρος
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Μοναδικό!



Βρίσκεται στην είσοδο της κοσμοπολίτικης Νάουσας, κοντά στην παραλία Πιπέρι. Διαθέτει αίθουσα πρωινού, μπαρ, safe box και γήπεδα. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι. Απολαύστε την υπέροχη θέα του κόλπου από την αίθουσα πρωινού.

HIPPOCAMPUS 2*

Bρίσκεται στην περιοχή της Νάουσας (5 χλμ. από το κέντρο) και παρέχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, 
πισίνα, παιδική χαρά, σάουνα και γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, τηλεόραση,  μπαλκόνι ή βεράντα. 
Παρέχει ακόμη δωρεάν μεταφορά προς το κέντρο της Νάουσας, καθώς και προς επιλεγμένες παραλίες, 4 φορές ημερησίως. Επιπρόσθετα, η στάση της 
συγκοινωνίας είναι ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο.

ASTERAS PARADISE HOTEL 3* 

Τα πανέμορφα studio βρίσκονται στην είσοδο του γραφικού οικισμού της Νάουσσας, χρισμένα σε κυκλαδίτικο ύφος και  παρέχουν όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονη.  Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν τηλεόραση, minibar, σεσουάρ, wifi. Ακόμη παρέχεται έκπτωση 15% σε 
συγκεκριμένες ώρες στο καφέ του ξενοδοχείου στο κέντρο της Νάουσσας.

OSTRIA STUDIOS

Το όμορφο συγκρότημα βρίσκεται στην Παροικιά, περίπου 10 λεπτά με τα 
πόδια από το λιμάνι και την παλιά πόλη. Τα δωμάτιά του διαθέτουν μοντέρνα 
διακόσμηση, ψυγείο, τηλεόραση, κλιματισμό, wifi και μπαλκόνι. Ο κεντρικός 
δρόμος, από όπου αναχωρούν τα λεωφορεία για τη κοσμοπολίτικη Νάουσα 
και τα άλλα χωριά του νησιού, απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια, ενώ η 
κοσμοπολίτικη και οργανωμένη παραλία Λιβάδια απέχει μόλις 800 μέτρα 
από το ξενοδοχείο. 

PANOS STUDIOS

Βρίσκεται στην περιοχή της Παροικιάς μόλις 150 μέτρα από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, δωρεάν ασύρματο ιντερνετ, κήπους, καθιστικό χώρο τηλεόρασης, 
αίθουσα πρωινού, μπαρ, και εστιατόριο. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, δορυφορική τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών και 
δωρεάν ασύρματο ιντερνετ. 

HIGH MILL 3*

Βρίσκεται στην πανέμορφη Νάουσα και απέχει μόλις 40μ από την παραλία 
της και 450μ από το πολυσύχναστο κέντρο της. Διαθέτει δωρεάν Wi-Fi 
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, και μία υπέροχη βεράντα με θέα 
τη Θάλασσα. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. 

CAVOS 



DIMITRA STUDIOS

Βρίσκονται στο κέντρο της κοσμοπολίτικης Νάουσας. Το λιμανάκι, τα 
εστιατόρια, μπαρ, τα νυχτερινά μαγαζιά που χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής 
Πάρου είναι ακριβώς δίπλα. Στα 50 μόλις μέτρα υπάρχει στάση λεωφορείων. 
Διαθέτει reception, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και πολύ φιλικό προσωπικό. Τα 
δωμάτια του περιλαμβάνουν, κλιματισμό, τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi, ψυγείο 
και βεράντα.
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HOTEL MANTO

Βρίσκεται σε μία εξαιρετική τοποθεσία,  καθώς απέχει λίγα μόλις λεπτά με τα πόδια από το γραφικό λιμάνι της Νάουσας, ενώ οι παραλίες Πιπέρι και Πιπεράκι 
βρίσκονται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια. Διαθέτει αίθουσα πρωινού, ρεσεψιόν και μία όμορφη ταράτσα με θέα τη θάλασσα. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, Wi-fi και μπαλκόνι.

HOTEL NARGES 

Βρίσκεται στην περιοχή Αλυκές σε απόσταση μόλις 5 λεπτών από το αεροδρόμιο της Πάρου, απέχει επίσης 13χλμ από την Παροικιά και  17χλμ από την 
Νάουσα. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως, πισίνα με μπαρ, κήπο, αίθουσα πρωινού, ρεσεψιόν, εστιατόριο και φύλαξη παιδιών. Τα δωμάτια του 
διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και τηλέφωνο. 

ARKOULIS HOTEL

Βρίσκεται στην περιοχή της γραφικής Νάουσας. Διαθέτει έναν πανέμορφο χώρο για διασκέδαση και χαλάρωση με πισίνα και μπαρ, όπως επίσης και Wi-Fi. 
Όλα τα παραδοσιακά δωμάτια κυκλαδίτικου στιλ περιλαμβάνουν, κλιματισμό, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών και ιδιωτική βεράντα.

Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, στο κέντρο της Νάουσας, λίγα μόλις λεπτά από την παραλία. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, 
στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι. 

IRIS

GALINOS 2* plus

Βρίσκεται στην καρδιά της Παροικιάς, λίγα λεπτά με τα πόδια από το 
λιμάνι κα την παραλία. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, εστιατόριο και προσφέρει 
δωμάτια με μπαλκόνια και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο 
και ιδιωτικό μπάνιο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα 
στην πόλη και το βουνό. Μπορείτε να πιείτε τον καφέ ή το ποτό σας, στη 
βεράντα δίπλα στην πισίνα.



Σύρος

Απευθείας Πτήσεις

Διακοπές - Fly & Drive
4 έως 8 ημέρες

Στεγάζεται σε ένα αυθεντικό κτήριο του 19ου αιώνα μπροστά στο λιμάνι της Ερμούπολης. Η τοποθεσία του ιδανική για ότι και να χρειαστείτε καθώς είναι 
στην καρδιά της πόλης. Προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός σύγχρονου ξενοδοχείου και συνδυάζει την παράδοση με μοντέρνα στοιχεία διακόσμησης. Τα 
καλαίσθητα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο,  στεγνωτήρα μαλλιών και καλαίσθητη διακόσμηση.

DIOGENIS HOTEL 4*

Για τα πακέτα που σας 
προσφέρουμε
Λόγω της αυξημένης ζήτησης που έχει προκύψει 
μετά την αεροπορική σύνδεση από την 
Θεσσαλονίκη το γραφείο μας έχει εξασφαλίσει 
δωμάτια σε ξενοδοχεία διάφορων κατηγοριών 
στη Χώρα της Ερμούπολης όπως επίσης και 
στις παραλίες  Αζόλιμνος και Γαλησσάς για 
εσάς που θέλετε να απολαύσετε τις διακοπές 
σας δίπλα στην παραλία. Επιπλέον υπάρχει 
δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. για όσους επιθυμούν. 
Κάντε εγκαίρως την κράτηση σας.

Αξίζει να δείτε:
- Πλατεία Μιαούλη – Η καρδιά της Ερμούπολης
- Το δημαρχείο της Σύρου – Δεσπόζει από το 1898
- Συνοικία Βαπόρια  – Ίσως η ομορφότερη του Νησιού
- Δημοτικό Θέατρο Απόλλων – Έμβλημα της πολιτιστικής ανάπτυξης της Σύρου
- Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου – Εγκαινιάσθηκε επισήμως το 1870.
- Ιερός Ναός Αναστάσεως – Εγκαινιάσθηκε επισήμως το1873
- Καθεδρικό Ναός Αγίου Γεωργίου – Χτίστηκε το 1200 και έκτοτε ξαναχτίστηκε τρεις φορές.
- Παραλία Αζόλιμνος – Σε απόσταση μόλις 5χλμ από την Ερμούπολη
- Παραλία Βάρη – Μικρός κλειστός κόλπος με ρηχά νερά και καταγάλανο χρώμα.
- Παραλία Κίνι – Αμμώδεις παραλία  , σε απόσταση 7χλμ από την Ερμούπολη, αξίζει να απολαύσετε 
το ηλιοβασίλεμα.



Σύρος η Αρχόντισσα των Κυκλάδων..  Μεγάλη ζήτηση από ταξιδιώτες της Βόρειας  Ελλάδας αλλά λόγω έλλειψης 
ακτοπλοϊκής ή αεροπορικής σύνδεσης δεν υπήρξε μεγάλη προσέλευση.  Από πέρυσι  υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίσετε 
το αριστοκρατικό αυτό νησί ξεκούραστα μέσω της απευθείας πτήσης της Astra Airlines από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
της Θεσσαλονίκης.  Υπήρξε ναυτικό , βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο του νέου ελληνικού κράτους , κάτι το οποίο το 
καταλαβαίνει κανείς αντικρίζοντας και μόνο την πρωτεύουσα της, την  γραφική Ερμούπολη. Τα επιβλητικά νεοκλασικά 
κτίσματα,  οι μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, η πλατεία  Μιαούλη,  ο γραφικός παραδοσιακός οικισμός της Άνω Σύρου και η 
συνοικία Βαπόρια δεν γίνεται να μην σας γοητεύσουν.  Η Σύρος διαθέτει εξαιρετικές παραλίες που σας περιμένουν να 
εξερευνήσετε όπως και το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου το οποίο είναι χτισμένο μέσα σε μία σπηλιά στην παραλία του 
Γαλησσά. Θα δείτε παραδοσιακούς οικισμούς, νησιώτικα καταλύματα, ιδιαίτερη κουζίνα, τοπικά προϊόντα, αρχαιολογικούς 
χώρους, μουσεία και καλή νυχτερινή ζωή.

Η Αρχόντισσα των Κυκλάδων
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Χτισμένο δίπλα στη θάλασσα σε έναν ιδιωτικό φυσικό όρμο με εξαιρετική θέα στο Πέλαγος, απέχει 3,5 χλμ από το αεροδρόμιο και  μόλις 5 χλμ από την 
Ερμούπολη. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, πισίνα με θέα τη Θάλασσα, αίθουσα τηλεόρασης, φύλαξη παιδιών, θεραπείες 
μασάζ, room service και δωρεάν Wi-fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Τα ολόλευκα δωμάτια σε κυκλαδίτικο στυλ διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι .

FAROS VILLAGE RESORT 4*

Απευθείας 
πτήσεις από 
Θεσσαλονίκη



Ένα πλήρως αναπαλαιωμένο νεοκλασικό αρχοντικό σε μία γραφική ήσυχη τοποθεσία της Ερμούπολης. Σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια μέσα από μία 
πανέμορφη διαδρομή  έχετε πρόσβαση σε τοπικές ταβέρνες και παραδοσιακά μαγαζιά.  Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Όλα του 
τα δωμάτια είναι παραδοσιακά διακοσμημένα και διαθέτουν τηλεόραση, κλιματισμό και στεγνωτήρα μαλλιών .   

OMIROS MANSION

Βρίσκεται στον παραθαλάσσιο δρόμο της Ερμούπολης σε κεντρικό σημείο. Διαθέτει αίθουσα πρωινού μπαρ και φιλικό προσωπικό. Τα δωμάτια του είναι 
άρτια εξοπλισμένα και διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών. 

NISSAKI HOTEL 3* 

Στεγασμένο σε ένα ιστορικό κτήριο από τον 19ο αιώνα βρίσκεται στην φημισμένη συνοικία της Ερμούπολης, Βαπόρια και διαθέτει κομψή διακόσμηση. Το 
αναπαλαιωμένο αυτό νεοκλασικό διαθέτει τοιχογραφίες οροφής, ξύλινες κατασκευές και εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία. Τα δωμάτια  είναι άρτια 
εξοπλισμένα και διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών .

SYROU MELATHRON 3*

Ένα νεοκλασικό κτίριο του 1842, το οποίο αναπαλαιώθηκε εκ θεμελίων το 1989, σε κεντρικό σημείο στη πανέμορφη Ερμούπολη. Βρίσκεται κοντά σε όλα τα 
αξιοθέατα της Ερμούπολης και σε απόσταση 100μ από τη στάση λεωφορείου. Πολύ καλή επιλογή για κάποιον που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο 
στις διακοπές του.

HALARIS 2*

Ξενοδοχεία στη Σύρο
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Σκύρος

4,5&8 ημέρες

Ένα ξεχασμένο κόσμημα στη μέση του Αιγαίου

Απευθείας πτήσεις
Διακοπές - Fly & Drive

Σας προσφέρουμε:
Για το πανέμορφο νησι της Σκύρου σας προσφέρουμε αεροπορικά 
πακέτα διακοπών με απευθείας πτήσεις της SKY EXPRESS, 
εξασφαλισμένα δωμάτια σε ξενοδοχεία, studios και διαμερίσματα στη 
Χώρα, στα Μαγαζιά, στο Μώλο και στους Ασπούς στις καλύτερες 
δυνατές τιμές. Ακόμη, υπέρχει δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου, 
για όσους επιθυμούν.

Αξίζει να δείτε:
- Τη Χώρα της Σκύρου.
- Το Βυζαντινό φρούριο και τις Βυζαντινές εκκλησίες
- Το αρχαιολογικό μουσείο, το λαογραφικό μουσείο
- Τις παραλίες του Πεύκου, του Αγ. Φωκά, της Ατσίτσας, την 
  Καλαμίτσα, Μαγαζιά, Μώλος, Γυρίσματα, Ασπούς.

Βρίσκεται στο γραφικό οικισμό της Σκύρου Στενό Κάμπου στα ανατολικά 
παράλια του νησιού και απέχει μόλις 200 μ. από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, 
pool bar, cafe-bar, αίθουσα πρωινού και parking. Σε πολύ κοντινή απόσταση 
βρίσκεται το χωριό Μαγαζιά, όπου θα βρείτε ταβέρνες, εστιατόρια και 
καταστήματα για τις καθημερινέςαγορές σας. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλέφωνο, ψυγείο και τηλεόραση. Επίσης, διαθέτουν βεράντα 
που προσφέρει όμορφη θέα στη γύρω περιοχή.

NEFELI HOTEL 4* 

Βρίσκεται στην είσοδο της xωρας της Σκύρου, σε μικρή απόσταση από την 
κεντρική πλατεία του νησιού και 300μ. από την παραλια. Διαθέτει πισίνες, 
υδρομασάζ, γυμναστήριο, σάουνα, εστιατόριο, pool bar, snack bar, bar και 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, ψυγείο, δωρεάν Wi-fi και μπαλκόνι ή βεράντα. Είναι η ποιοτική 
επιλογη διακοπών στη Σκύρο.

MELIKARI 2*

Ιος

5&7 ημέρες

Διακοπές - Fly & DriveΜε πτήσεις για 
Σαντορίνη

ACTEON 2* 

Ένα από τα πιο οικονομικά και περιζήτητα ξενοδοχεία στο νησί, βρίσκεται 
κοντά στο πολυσύχναστο λιμάνι και κοντά σε όλων των ειδών τα μαγαζιά, 
επίσης απέχει μόλις 5 λεπτά από την παραλία Γιαλός. Τα άνετα δωμάτια του 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.

RELUX 3*

Ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο άνοιξε το 2015 με πανέμορφη διακόσμηση σε 
πανέμορφη τοποθεσία, απέχει μόλις 300 μέτρα από το λιμάνι και 2 λεπτά 
με τα πόδια από την παραλία Γιαλός. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ, κήπο 
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, δωρεάν Wi-fi. 

Η Ίος είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων, γνωστό για 
τον τουρισμό της σε όλες τις ηλικίες. Είναι φημισμένη για την έντονη 
νυχτερινή ζωή, με πολλές επιλογές για διασκέδαση μέχρι το πρωί, όσο 
και για τις πανέμορφες μεγάλες χρυσές παραλίες με τα κρυστάλλινα 
νερά,  τον παραδοσιακό οικισμό, την φιλοξενία των ντόπιων και το 
πολύ καλό φαγητό. Οι κρυστάλλινες παραλίες του Νησιού σίγουρα θα 
σας εντυπωσιάσουν.

Αξίζει να δείτε:
- Το εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης (17ου αιώνα) 
- Τον τάφο του Ομήρου στο Πλακωτό.
- Την Παναγιά την Γκρεμιώτισσα στη Χώρα. - Η εκκλησία του 
   Ευαγγελισμού (Μητρόπολη).
- Η περιοχή των Ανεμόμυλων (12 στον αριθμό).
- Το πετρο-μαρμαρόκτιστο ανοικτό θέατρο “Οδυσσέας Ελύτης”, 
   1000 θέσεων.
- Το Λαογραφικό Μουσείο.
- Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ίου.
- Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στους Κολιτσάνους.



Διακοπές - Fly & Drive

Γενικές πληροφορίες 
Η Ικαρία είναι γνωστή ως το Νησί της Μακροζωίας και της χαλάρωσης, κάτι το οποίο θα το επιβεβαιώσετε με την πρώτη σας γνωριμία με τους 
ντόπιους κατοίκους του Νησιού. Η λιτότητα τους, η ευγένεια και η φιλοξενία τους θα σας εντάξουν άμεσα στους ρυθμούς του Νησιού. Μικρά χωριά, 
καταπράσινοι λόφοι και παραλίες με κρυστάλλινα νερά σας περιμένουν να τις εξερευνήσετε. Δοκιμάστε δυνατό κόκκινο κρασί και τις τοπικές 
συνταγές.
Για τα πακέτα που σας προσφέρουμε
Έχουμε εξασφαλισμένα δωμάτια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία τα οποία αποτελούν την καλύτερη επιλογή σε ποιότητα και εξυπηρέτηση, πάντοτε σε 
χαμηλές και προσιτές τιμές. Η ενοικίαση Ι.Χ. είναι απαραίτητη για την εξερεύνηση του Νησιού για αυτό έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε οχήματα 
προς ενοικίαση.. 

Μαγγανίτη – Ακαμάτρα  
(Ώρες εκδρομής από Αναχώρηση – Επιστροφή   8) 

Αγ. Κήρυκο – Φάρο – Θέρμα  
(Ώρες εκδρομής από Αναχώρηση – Επιστροφή   9)

Θεοκτίστη - Μουσείο /Παραλία Κάμπου – Εύδηλο 
(Ώρες εκδρομής από Αναχώρηση – Επιστροφή   6)

Οινοποιείο - Χριστό Ραχών  
(Ώρες εκδρομής από Αναχώρηση – Επιστροφή   6) 

 Φούρνους
(Ώρες εκδρομής από Αναχώρηση – Επιστροφή   11)

 Κάντε κράτηση στον τοπικό μας αντιπρόσωπο και εξασφαλίσετε 10% έκπτωση στις παραπάνω εκδρομές.

Προαιρετικές δραστηριότητες

Από Αρμενιστή/Να προς:



Σε ποιά περιοχή να μείνετε
Άγιος Κήρυκος : 
η πρωτεύουσα και το κεντρικό λιμάνι του νησιού, ήσυχο μέρος ιδανικό για 
χαλάρωση και για όσους επισκέπτονται το νησί για τα Ιαματικά λουτρά 
καθώς απέχει 1,5χλμ από τα Θερμά.

Εύδηλος : 
είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού, γραφικός κολπίσκος με 
καφέ, εστιατόρια και διαφόρων ειδών μαγαζιά.

Αρμενιστής : 
Όμορφο παραθαλάσσιο χωριό  με καφέ και εστιατόρια με Θέα τη 
θάλασσα, είναι ανάμεσα στις φημισμένες παραλίες Μεσακτή και Νας, 
επίσης απέχει 6χλμ από το χωριό Χρίστος Ράχων.

Ικαρία
4 έως 8 ημέρες

Αξίζει να δείτε:
Νικαριώτικα Πανηγύρια - Μία μοναδική εμπειρία
Το ορεινό χωριό Χριστός – Το χωριό με το δικό του ωράριο
Την παραλία Σεϋχέλλες – Μετάβαση από τον Μαγγανίτη με καραβάκι ή 
κατάβαση με τα πόδια για τους πιο τολμηρούς
Νας – Η παραλία της Αρτέμιδος
Μεσαχτή – Η παραλία των surfers 
Ιαματικές πηγές - Οκτώ φυσικές θερμοπηγές αναβλύζουν σε διάφορα σημεία
Μαγγανίτης και Καρκινάγρι – Εκεί που οι άνθρωποι έκαναν ειρήνη με την Φύση
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Ρολόι - άγχος - ταλαιπωρία
δεν χωρούν στην



Χτισμένο αμφιθεατρικά στην περιοχή Αυλάκι σε κομβικό σημείο για την εξερεύνηση του νησιού το Karras Star Hotel σας προσφέρει όλες τις ανέσεις, απέχει 
42χλμ από το αεροδρόμιο. Διαθέτει γήπεδο τένις, παιδική χαρά, αίθουσα πρωινού και πισίνα με μπαρ. Είναι κοντά στην παραλίες Μεσακτή, Αρμενιστή, Νάς 
και απέχει μόλις 7χλμ από τον Εύδηλο. Ιδανική επιλογή αν θέλεις να χαλαρώσεις στην πισίνα με θέα τη θάλασσα ή να εξερευνήσεις το πανέμορφο νησί της 
Ικαρίας.

KARRAS STAR HOTEL 3*

Χτισμένο σε σημείο που σου κόβει την ανάσα, πάνω στα βράχια στην φημισμένη περιοχή Αρμενιστής, απέχει 43χλμ από το αεροδρόμιο. Βρίσκεται πολύ 
κοντά στο κέντρο του χωριού καθώς και σε πολύ κοντινή απόσταση από τις παραλίες Μεσακτή και Νας. Διαθέτει πισίνα ενηλίκων και παιδική πισίνα με θέα 
την θάλασσα, αίθουσα πρωινού, αίθουσα παιχνιδιών, Wi-Fi και καφέ-μπαρ. Εξαιρετική επιλογή σε σύγκριση ποιότητας τιμής.

CAVOS BAY HOTEL 3*

Το Kastro hotel 2* βρίσκεται στην Χώρα του Νησιού τον Άγιο Κήρυκο, απέχει 12χλμ από το αεροδρόμιο και μόλις 1,5 χλμ από τις Ιαματικές πηγές Θερμά. Ίσως 
η καλύτερη επιλογή ξενοδοχείου για τη συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση ποιότητας τιμής. Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσα πρωινού και μία εξωτερική πισίνα.

ATHERAS 3*

KASTRO 2*

Βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού χωριού Εύδηλος και  απέχει 34χλμ από το αεροδρόμιο.  Προσφέρει άμεση πρόσβαση με τα πόδια σε όλα τα μαγαζιά 
της περιοχής. Διαθέτει πισίνα, μία πανέμορφη αυλή που σερβίρεται το πρωινό καθώς και το Atheras Spa. Ιδανική επιλογή για κάποιον που δεν θέλει να 
χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο στις διακοπές του.

Ξενοδοχεία στην Ικαρία



Σε ποια περιοχή να μείνετε..
 

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ 
Πρωτεύουσα του νησιού είναι η πανέμορφη πόλη της Κω. Η ιστορία 
και ο πολιτισμός διαχέονται από κάθε γωνιά της πόλης, μέσα από τα 
αρχαία ερείπια και πλήθος ιστορικών μνημείων που συνυπάρχουν 
με το σήμερα. Παντού συναντά κανείς διάσπαρτα δείγματα των 
πολιτισμών που πέρασαν από το νησί. Αρχαία κτίσματα, νεοκλασικά 
ενετικού ρυθμού, παραδοσιακή Δωδεκανήσια αρχιτεκτονική 
και μοντέρνα κτίρια συνυπάρχουν αρμονικά, ψιθυρίζοντας την 
ιστορία του νησιού. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της πόλης είναι 
ο ποδηλατοδρόμος κατά μήκος των παραλιακών οδών, αλλά και 
στο κέντρο. Η πόλη της Κω θεωρείται από τις πιο πράσινες στα 
Δωδεκάνησα. Φοίνικες, βουκαμβίλιες, πεύκα, ακακίες, πικροδάφνες 
και οι χαρακτηριστικοί κόκκινοι ιβίσκοι περιμένουν τον επισκέπτη 
σε κάθε βήμα του μέσα στην πόλη. Η σύγχρονη πόλη είναι μια 
πραγματική κοσμοπολίτισσα που προσφέρει πολλές επιλογές και 
ανέσεις στους επισκέπτες της. Καταλύματα για όλα τα γούστα και 
βαλάντια, εστιατόρια με ελληνική και διεθνή κουζίνα, μοντέρνα και 
παραδοσιακά καφέ, μπαράκια και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης. 
 

ΨΑΛΙΔΙ 
Η παραλία Ψαλίδι βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την 
πόλη της Κω περίπου 3,5χλμ. και είναι από τις δημοφιλέστερες 
παραλίες του νησιού. Έχει πολλές ξενοδοχειακές μονάδες από τις 
οποίες οι περισσότερες βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα. Επίσης 
έχει πάρα πολλές ψαροταβέρνες και εστιατόρια με ελληνική και 
διεθνή κουζίνα. Στο μεγαλύτερο τμήμα της παραλίας θα βρείτε 
ξαπλώστρες,ομπρέλες και οργανωμένα κέντρα θαλάσσιων σπορ. 
Λόγω της θέσης της η παραλία Ψαλίδι είναι ιδανική για surfing. Στο 
Ψαλίδι θα συναντήσετε και την παραλία του Αγίου Φωκά. Μία πολύ 
ανεπτυγμένη τουριστικά παραλία που φημίζεται για τα καταγάλανα 
νερά και την πανέμορφη θέα της. 
 

ΤΙΓΚΑΚΙ 
Το Τιγκάκι βρίσκεται 11 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Κω. Οι 
πολλές δυνατότητες για διαμονή κοντά στην παραλία και οι πολλές 
υπηρεσίες που παρέχονται έχουν κάνει το Τιγκάκι έναν από τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς στη Κω. Αρκετά  τα μαγαζιά στο 
Τιγκάκι τα οποία είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο του οικισμού 
και λειτουργούν όλη μέρα, προσφέροντας στους επισκέπτες κάθε 
προϊόν ή υπηρεσία που επιθυμούν. Όσο για τη βραδινή διασκέδαση 
είναι εξασφαλισμένη σε πολλά μπαρ και κλαμπ, σε μερικά από τα 
οποία η διασκέδαση κρατάει μέχρι το πρωί. Οι επισκέπτες μπορούν 
να κάνουν το μπάνιο τους, να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία τους 
και να διασκεδάσουν με πολλά θαλάσσια σπορ στην τεράστια 
αμμουδερή παραλία με τα κρυστάλλινα νερά (10 χιλιόμετρα 
μήκος) η οποία έχει βραβευθεί πολλές φορές με «Γαλάζια Σημαία», 
τόσο για την καθαριότητά της, όσο και για την άψογη οργάνωσή 
της. Τα νερά στο Τιγκάκι είναι ρηχά και έτσι κάνουν την παραλία 
με την άσπρη άμμο ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά, ή για μη 
έμπειρους κολυμβητές.
 

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ 
Το Μαστιχάρι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Κω.Η 
παραλία του θεωρείται πλέον ένα σύγχρονο τουριστικό θέρετρο 
με πολλές  δυνατότητες διαμονής. Στο Μαστιχάρι οι επισκέπτες 
εκτός των άλλων θα βρούνε γαλήνη, ησυχία και ηρεμία, αλλά και 
καλό φαγητό στις πολύ δημοφιλείς ψαροταβέρνες του.Η παραλία 
στο Μαστιχάρι έχει χαρακτηριστική άσπρη άμμο και τα νερά έχουν 
ένα ιδιαίτερο γαλάζιο χρώμα που σου δημιουργούν την αίσθηση ότι 
βρίσκεσαι σε κάποιο εξωτικό μέρος, του Ειρηνικού Ωκεανού. Πολλοί 
ισχυρίζονται ότι εδώ θα βρείτε την ωραιότερη θάλασσα στην Κω. Η 
παραλία στο Μαστιχάρι επίσης φημίζεται και για το ομορφότερο 
ηλιοβασίλεμα του νησιού.

Η Κως με τα ιστορικά της αξιοθέατα, τον οργανωμένο τουρισμό, τις 
όμορφες παραλίες και τα γραφικά της χωριά και τα τουριστικά της 
θέρετρα κάνει το νησί ένα απο τους σημαντικότερους τουριστικούς 
προορισμούς για ντόπιους και ξένους τουρίστες. Το ιδανικό κλίμα 
της Κω που είναι ήπιο όλο το χρόνο. Οι άνθρωποι της Κω προοδευτικοί 
και ανοιχτόμυαλοι, ενθουσιασμένοι με την τουριστική ανάπτυξη του 
νησιού και έτοιμοι να υποδεχθούν και να βοηθήσουν κάθε επισκέπτη που 
έρχονται εδώ το καλοκαίρι. Ο επισκέπτης που θα έλθει στο νησί για λίγες 
ή περισσότερες ημέρες θα ανακαλύψει το καλό της κλίμα, θα θαυμάσει 
τις καταπράσινες βουνοπλαγιές, «διακοσμημένες», περίτεχνα και σοφά, με 
κάτασπρους μικρούς, γραφικούς οικισμούς, πνιγμένους στα πολύχρωμα 
λουλούδια, θα γοητευτεί από τις πανέμορφες παραλίες με τα πεντακάθαρα 
νερά, θα μαγευτεί από την απέραντη γαλάζια θάλασσα, θα μάθει για το 
ένδοξο παρελθόν και θα ζήσει το υπέροχο παρόν, σε ένα τόπο για τον 
οποίο, φεύγοντας, θα σκέπτεται ότι καλά λένε οι τουριστικοί οδηγοί πως 
στους αρχαίους χρόνους λεγόταν «νησί των Μακάρων», δηλαδή των 
ευτυχισμένων ανθρώπων.

Σας προσφέρουμε:
Για το νησί της Κω σας προσφέρουμε αεροπορικά πακέτα διακοπών με 
απευθείας πτήσεις της ASTRA AIRLINES. Έχουμε εξασφαλίσει δωμάτια σε 
ξενοδοχεία, studios και διαμερίσματα στην πόλη της Κω, στο Ψαλίδι, στο 
Τιγκάκι και στο Μαστιχάρι στις καλύτερες δυνατές τιμές. Υπάρχει ακόμη η 
δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου, για όσους επιθυμούν.

Αξίζει να δειτε..
-Τον πλάτανο του Ιπποκράτη, το κάστρο της πόλης, το Ασκληπειό, 
  την αρχαία αγορά, το αρχαιολογικό μουσείο
-Τη Τζια
-Τον Κέφαλο
-Τις παραλίες (Λαμπί, Ψαλίδι, Τιγκάκι, Μαρμάρι, Μαστιχάρι,  
  Paradise, Καρδάμαινα)
-Τις ιαματικές πηγές στις Θέρμες.
-Τη Νίσυρο
-Την Ψέριμο και την Κάλυμνο

Κως
“Το νησί του Ιπποκράτη”

5 έως 8 ημέρες

Διακοπές - Fly & Drive
Απευθείας Πτήσεις

Βρίσκεται στην περιοχή Ψαλίδι, στη βόρειοανατολική ακτή του νησιού, μόλις 2 
χλμ από την πόλη και 200μ. από την παραλία. Διαθέτει εντυπωσιακό Bar Loft 
που βρίσκεται στον 7ο όροφο, δυο εστιατόρια, δυο πισίνες για ενήλικες και 1 για 
παιδιά όλες με θέα στη θάλασσα, εσωτερική πισίνα, παιδική χαρά, καταστήματα, 
σάουνα, μασάζ, γυμναστήριο, αίθουσα παιχνιδιών, γήπεδα και spa, parking. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, 
χρηματοκιβώτιο, mini bar, δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι ή βεράντα. Εξαιρετική επιλογή 
σε σύγκριση ποιότητας τιμής για πολυτέλεια και ανέσεις 5*.

KIPRIOTIS PANORAMA HOTEL & SUITES 5*
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Χίος

4 έως 7 ημέρες

“Η Μυροβόλος“

Η Χίος είναι το κατάλληλο μέρος για διακοπές αν: 
- Θέλετε να επισκεφθείτε ένα μέρος με αυθεντική τοπική κουλτούρα 
- Θέλετε να θαυμάσετε μοναδικά μνημεία και αξιοθέατα 
- Θέλετε να κάνετε τα μπάνια σας σε πολλές πανέμορφες παραλίες, καθαρές 
και χωρίς υπερβολική πολυκοσμία 
- Θέλετε να επισκεφθείτε έναν τόπο τον οποίο ο μαζικός τουρισμός δεν έχει 
ακόμα κατακτήσει και αλλοιώσει 
- Θέλετε να μείνετε  σε ένα μέρος που προσφέρει πλήρεις τουριστικές 
υπηρεσίες αλλά επιπλέον δίνει απεριόριστες δυνατότητες και σε αυτούς που 
επιθυμούν να κινούνται ανεξάρτητα.

Σας προσφέρουμε:
Αεροπορικά πακέτα διακοπών με απ ευθείας πτήσεις της ASTRA  
AIRLINES. Έχουμε εξασφαλίσει δωμάτια σε ξενοδοχεία,  
studios και διαμερίσματα στη Χίο, στον Κάρφα, στην Αγία Φωτεινή, στο Μέγα 
Λιμνιωνα, στο Βροντάδο και στην Αγία Ερμιόνη στις καλύτερες δυνατές τιμές. 
Υπάρχει ακόμη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου, για όσους επιθυμούν.

Διακοπές - Fly & Drive

Αξιζει να δειτε..
-Την πόλη της Χίου.
-Την περιοχή του Κάμπου.
-Τα μεσαιωνικά χωριά (Μεστά, Αναβατός, Πυργί)
-Τις παραλίες (Κάρφα, Δασκαλόπετρα, Αγία Φωτεινή,  
  Αγία Φωτία, Λιθι, Αγία Μαρκέλλα)
-Τις Οινούσσες

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ (ΧΩΡΑ)
Η Χίος (Χώρα, όπως αποκαλείται από τους ντόπιους) είναι η πρωτεύουσα του Νομού. Η πολή καλύπτει μια σχεδόν επίπεδη περιοχή περιτριγυρισμένη 
από προάστια και ημι-αστικές περιοχές που εκτείνονται στα Νότια (Κάμπος) και στα Βόρεια (Βροντάδος).Η σύγχρονη πόλη αποτελεί ένα 
πολυσύχναστο λιμάνι και εμπορικό κέντρο, που προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε αυτούς που επιθυμούν να επισκεφθούν μια γνήσια παραδοσιακή 
περιοχή. Τα περισσότερα ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα δώρων, ταξιδιωτικά γραφεία και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες 
βρίσκονται γύρω από τη λεωφόρο που εκτείνεται κατά μήκος του λιμανιού, την Προκυμαία. Λίγο μακρύτερα από την παραλία, ο επισκέπτης 
μπορεί να ανακαλύψει μερικούς από τους παλιότερους δρόμους και γραφικά σοκάκια.

ΚΑΜΠΟΣ
Είναι εντελώς επίπεδη και καλύπτεται από ένα πυκνό δίκτυο μικρών δρόμων. Το μεγαλύτερο τμήμα της είναι δεντροφυτεμένο με εσπεριδοειδή. 
Τα κτήματα περιβάλλονται το καθένα με δικούς του ψηλούς τοίχους που προστατεύουν τα δέντρα από τη σκόνη και τον άνεμο. Η εικόνα του 
Κάμπου είναι ξεχωριστή και δε μοιάζει καθόλου με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Οι αριστοκρατικές οικογένειες της Χίου, Γενουάτικες και ντόπιες, 
έκτισαν σε αυτήν την περιοχή τα σπίτια τους ήδη από το δέκατο τέταρτο αιώνα τα οποία τα τελευταία χρονια μετέτρεψαν σε μικρά ξενοδοχεία, 
πανσιον και διαμερίσματα. Πίσω από τους ψηλούς και απαγορευτικούς τοίχους, κάθε κτήμα έχει έναν δικό του μικρό κόσμο με περίτεχνα 
διακοσμημένες αυλές, άνετα σπίτια, σκιερά δενδροσκέπαστα σοκάκια, και ανθόκηπους. 

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Η παραλία της Αγίας Φωτεινής είναι μια από τις αγαπημένες ντόπιων και επισκεπτών του νησιού. Βρίσκεται κοντά στο γραφικό χωριό Θυμιανά και 
στη διάσημη παραλία του Κάρφα. Η βοτσαλωτή παραλία με τα πεντακάθαρα νερά προσφέρεται για κολύμπι και ώρες χαλάρωσης κι απόλαυσης 
της υπέροχης φύσης. . Στην περιοχή λειτουργούν ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες και καφετέριες. Αν προτιμάτε για τη διαμονή σας μια ήσυχη 
περιοχή με εύκολη πρόσβαση στη πόλη και στα αξιοθέατα του νησιού, τότε η Αγία Φωτεινή είναι ο ιδανικός τόπος για σας.

ΚΑΡΦΑΣ
Παραθαλάσσιος οικισμός που βρίσκεται σε απόσταση 6 χλμ. νότια της πόλης. Η παραλία του Καρφά είναι από τις πιο διάσημες του νησιού. 
Πρόκειται για μια απέραντη αμμουδιά που απλώνεται στην γύρω από τον όρμο του Καρφά, με ρηχά και ζεστά νερά που την καθιστούν ιδανική 
για οικογένειες με μικρά παιδιά. Είναι μια άρτια οργανωμένη παραλία που προσφέρει στους λουόμενους όλες τις ανέσεις και τις δυνατότητες για 
ενοικίαση εξοπλισμού για θαλάσσια σπορ και παιχνίδια. Θα βρείτε ξενοδοχεία όλων τον κατηγοριών και αρκετά ξενυχτάδικα που συμβάλουν στην 
διαμόρφωση του κοσμικού προσώπου του Καρφά.

ΜΕΓΑΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ
Ο Μέγας Λιμιώνας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα νότια από την πόλη της Χίου, κοντά στο χωριό Θυμιανά και είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες 
του νησιού. Καταγάλανη θάλασσα, αμμουδιά και ψιλό πετραδάκι θαυμάσια για χαλαρωτική ηλιοθεραπεία, πραγματική πρόκληση για καλοκαιρινές 
διακοπές.

ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ,ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ
Η όμορφη κωμόπολη του Βροντάδου είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Χίου και αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Χώρας από την 
οποία απέχει μόλις 4 χλμ.Χαρακτηριστικό του είναι οι τρεις ανεμόμυλοι που βρίσκονται  στην παραλιακή. Είναι πετρόκτιστοι και αποτελούν το πιο 
πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο της περιοχής. Στην περιοχή του Βροντάδου θα δείτε και τη περίφημη Δασκαλόπετρα ή Πέτρα του Όμηρου. Αν 
θέλετε να κολυμπήσετε προτιμήστε την παραλία της Δασκαλόπετρας,είναι αρκετά δημοφιλής και χαρακτηρίζεται από τα λευκά βότσαλα και έχει 
βραβευτεί με τη γαλάζια σημαία της Ευρωπαϊκής ένωσης. Είναι άρτια οργανωμένη, πεντακάθαρη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. 
Στο Βροντάδο και στη Δασκαλόπετρα λειτουργούν πολλά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Επίσης, η κοντινή απόσταση από τη πόλη 
ευνοεί τη δημιουργία στην περιοχή πολλών ξενυχτάδικων. Επισκεφθείτε τα!

Βρίσκεται μπροστά στην παραλία, στον Καρφά. Διαθέτει 2 εστιατόρια, 
ταβέρνα, snack bar, μπαρ, πισίνες, pool bar, παιδότοπο, παραλία με 
ξαπλώστρες & ομπρέλες. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μουσική, 
τηλέφωνο, τηλεόραση, mini bar, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι 
ή βεράντα.

Βρίσκεται στην παραλία του Καρφά. Διαθέτει πισίνα, bar, pool bar, snak 
bar, εστιατόριο. Τα δίχωρα διαμερίσματα διαθέτουν εξοπλισμένη κουζίνα, 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και 
μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα.

ERYTHA BEACH HOTEL 4* ERYTHA BEACH HOTEL 4*



Σάμος

Διακοπές - Fly & Drive
5,6&8 ημέρες

“Το νησί με τα χίλια πρόσωπα“

Η Σάμος είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας στο 
ανατολικό Αιγαίο, είναι ένα καταπράσινο νησί με δάση και με 
πολλά μέρη που αξίζει να επισκεφθείτε.Οι περισσότεροι τουρίστες 
διαμένουν στο Πυθαγόρειο (η οποία ήταν η αρχαία πρωτεύουσα 
του νησιού) ή στο Κοκκάρι. Και οι δύο χώροι έχουν πολλά 
καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ, αλλά δεν έχουν ακόμη χάση 
την ομορφιά τους από τον τουρισμό. Το Κοκκάρι θεωρείται ένα 
πολύ καλό σημείο για σερφινγκ, δεδομένου ότι βρίσκεται στη 
βόρεια ακτή που έχει ευνοϊκούς ανέμους.
Εξαιτίας του παρελθόντος της, η Σάμος έχει πολλά μέρη που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και μια πολύ καλή ιδέα είναι να 
νοικιάσετε ένα όχημα για να εξερευνήσετε το νησί. Από τα 
παράλια, στις δαντελωτές ακτές με τους γραφικούς όρμους 
και τα πεντακάθαρα νερά, ως τους παραδοσιακούς οικισμούς, 
τους γαντζωμένους στις ορεινές πλαγιές, με την αρχοντική 
λάμψη. Όλα τα έχει ο μπαξές. Οικισμούς που θυμίζουν ηπειρωτική 
Ελλάδα, ψαροχώρια και νησιά με γαλαζοπράσινα νερά, εύφορους 
κάμπους και αρχαιολογικούς χώρους αφιερωμένους στην Ηρα...

Σας προσφέρουμε:
Για το νησί της Σάμου σας προσφέρουμε αεροπορικά πακέτα 
διακοπών με απευθείας πτήσεις της ASTRA AIRLINES. Έχουμε 
εξασφαλίσει δωμάτια σε ξενοδοχεία, studios και διαμερίσματα στο 
Πυθαγόρειο, στην πόλη της Σάμου (Βαθύ), στο Μαραθόκαμπο και 
στο Κοκκάρι, στις καλύτερες δυνατές τιμές. Αγία Ερμιόνη στις 
καλύτερες δυνατές τιμές. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα ενοικίασης 
αυτοκινήτου, για όσους επιθυμούν.                

Αξίζει να δειτε..
-Την πρωτεύουσα του νησιού (Βαθύ)
-Τo Kοκκάρι
-Το Πυθαγόρειο 
- Τις παραλίες (Λεμονάκια, Τσαμαδου, Ψιλή άμμος, Κερβελη, 
Ποτοκακι)
-Το Ηραιον
-Το αρχαιολογικό μουσείο στο Πυθάγορειο και το αρχαιολογικό 
μουσείο στο Βαθύ.
-Το Καρλόβασι.
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ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 
Το Πυθαγόρειο είναι ένας κοσμοπολίτικος προορισμός που κάθε καλοκαίρι 
σφύζει από κίνηση και ζωή. Η κωμόπολη βρίσκεται στην πιο ανεπτυγμένη 
τουριστικά περιοχή του νησιού, διαθέτει εξαιρετικά καλές τουριστικές 
υποδομές και προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις για διαμονή τόσο 
μέσα στην πόλη, όσο και σε κοντινή απόσταση στην ευρύτερη περιοχή. Στις 
παραδοσιακές ταβέρνες και στα παραδοσιακά καφενεία που ξεφυτρώνουν 
παντού στις γραφικές πλατείες και τα στενά σοκάκια μπορείτε να γευτείτε 
την ντόπια κουζίνα ή να απολαύσετε τις ντόπιες λιχουδιές με την συνοδεία 
ωραίων μεζέδων που θυμίζουν στον επισκέπτη την γειτνίαση του νησιού με την 
Μικρά Ασία. Φυσικά και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία είναι εξασφαλισμένες 
εδώ, ιδιαίτερα για τους νέους που εδώ θα βρουν πολλά στέκια με μοντέρνα, 
αλλά και παραδοσιακή μουσική

ΠΟΛΗ ΣΑΜΟΥ (ΒΑΘΥ) 
Η πρωτεύουσα της Σάμου, το Βαθύ, είναι πολύ όμορφο μέρος, βρίσκεται 
σε ένα όρμο και είναι μια γραφική πόλη με δαιδαλώδη δρομάκια, σπίτια με 
νεοκλασική αρχιτεκτονική, ιστορικές εκκλησίες όπως του Αγίου Σπυρίδωνα 
και της Αγίας Ειρήνης, μια έκθεση ζωγραφικής, ένα αρχαιολογικό μουσείο με 
πολλά αντικείμενα από την ανασκαφή του ναού της Ήρας, όπως επίσης και 
ένα βυζαντινό μουσείο. Η διαμονή, το φαγητό, η ψυχαγωγία και διασκέδαση, 
καθώς επίσης και όλες οι υπηρεσίες και αγορές είναι εξασφαλισμένες στους 
επισκέπτες που έχουν στην διάθεσή τους όλες τις ανέσεις μιας σύγχρονης 
μικρής πόλης.Το μπάνιο σας μπορείτε να απολαύσετε σε πολλές κοντινές 
και μη παραλίες με καλή πρόσβαση με τροχοφόρο, όπως στο Γάγγο, στο 
Καλάμι, στο Λιβαδάκι, στην Αγία Παρασκευή, στην Κέρβελη, καθώς επίσης και 
στην Μυκάλη, την Ψιλή Άμμο, το Κλήμα και αλλού.

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ
Γραφικό χωριό στη νοτιοδυτική πλευρά της Σάμου. Χαρακτηριστικό του 
Μαραθόκαμπου είναι ότι συνδυάζει το παραδοσιακό στοιχείο με τις 
σύγχρονες ανέσεις. Σεργιανίζοντας κανείς στις γραφικές γειτονιές του 
χωριού, η ματιά του γεμίζει από εικόνες περασμένων εποχών. Πλακόστρωτοι 
δρόμοι, πέτρινα σπίτια, παραδοσιακές βρύσες, μικρές πλατείες κι εκκλησιές 
συνθέτουν τη ταυτότητα της περιοχής.  Βρίσκεται κοντά σε πολύ ωραίες 
θαυμάσιες και μεγάλες αμμουδιές και προσελκύει πολλούς επισκέπτες που 
βρίσκουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για διαμονή τόσο κοντά στο χωριό, 
αλλά κυρίως στην παραλία του Όρμου. Στις παραδοσιακές ταβέρνες και 
στα παραδοσιακά καφενεία μπορείτε να γευτείτε την ντόπια κουζίνα ή 
να απολαύσετε τις ντόπιες λιχουδιές με την συνοδεία ωραίων μεζέδων.Το 
κολύμπι σας θα το απολαύσετε στην παραλία του Όρμου και στην Βελανιδιά.

ΚΟΚΚΑΡΙ
Βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. βορειοδυτικά της πρωτεύουσας. Είναι κτισμένος 
σε μια προνομιακή τοποθεσία, καθώς συνδυάζει τη καταπράσινη ύπαιθρο με τις 
χρυσαφένιες αμμουδιές. Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. 
Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σ’ ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο, το οποίοι 
το προτιμούν για τη διαμονή τους ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες του 
νησιού. Εδώ θα βρείτε πληθώρα ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, 
ενώ δε θα σας λείψουν οι ευκαιρίες για διασκέδαση. Επίνειο της περιοχής 
αποτελούν οι ονειρεμένες παραλίες της. Εκτός από την ομώνυμη πλαζ, 
μπορείτε να κολυμπήσετε και στον κόλπο της Τσαμαδού.Επίσης, αξίζει να 
επισκεφθείτε και τα Λεμονάκια με τα διάφανα κρυστάλλινα νερά. 

Πρόσφατα ανακαινισμένο, βρίσκεται στo Πυθαγορειο,2 χλμ από την 
πόλη και 90μ απο την παραλία. Διαθέτει πισίνες με θέα στη θάλασσα, 
εστιατόριο, μπαρ, pool bar, snack bar. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, 
internet, μπαλκόνι ή βεράντα και έχουν θέα στη θάλασσα. Ιδανική 
επιλογή για ζευγάρια  λόγω της εξαιρετικής θέας.

PRINCESSA RIVIERA 4*



Η Λήμνος είναι ένα πανέμορφο νησί που βρίσκεται στο 
βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα ηφαιστειακό και πλουσιο νησί με 
πολύ πράσινο. Οι νησιώτες  είναι αρκετά παραδοσιακοί, 
που σημαίνει ότι εξακολουθούν να έχουν τη φιλοξενία ως 
κάτι σχεδόν ιερό, και έχουν διατηρήσει πολλά παλιά έθιμα. 
Για τους παραθεριστές, η Λήμνος προσφέρει ωραίες παραλίες 
και πολλά πράγματα να δείτε. Το νησί είναι ένα δημοφιλές 
θέρετρο για Έλληνες και ξένους, αλλά έχει διατηρήσει τη 
γνήσια του ατμόσφαιρα.Πολλες και μοναδικες οι ομορφιες της 
Λημνου.Καθε τοπος αλλωστε είναι μοναδικος και ξεχωριστος 
από κάθε αλλον.Ετσι και για τη Λημνο δεν υπαρχει παρομοια 
ομορφια σε ολο το Αιγιαο η τον κοσμο.

Σας προσφέρουμε:
Για το νησί της Λήμνου το γραφείο μας, σας προσφέρουμε 
αεροπορικά πακέτα διακοπών με απευθείας πτήσεις της AS-
TRA AIRLINES. Έχουμε εξασφαλίσει δωμάτια σε ξενοδοχεία, 
studios και διαμερίσματα στη Μύρινα, στο Βάρο, στον Άγιο 
Ιωάννη, στο Μουδρο και στο Πλατύ στις καλύτερες δυνατές 
τιμές.Υπάρχει ακόμη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου, για 
όσους επιθυμούν.  

ΜΥΡΙΝΑ
Η καρδιά της Λήμνου χτυπά στην πρωτεύουσά της, την ειδυλλιακή Μύρινα 
(απεχει 20 χλμ.  Από το αεροδρομιο), που είναι απλωμένη ανάμεσα σε δύο 
ορμίσκους: τον κοσμοπολίτικο Ρωμαίικο Γιαλό, και τον Τούρκικο Γιαλό ή απλώς 
Λιμάνι, που βρέχεται από τη θάλασσα της Νέας Μαδύτου και πλαισιώνεται από 
το εμπορικό και το βενετσιάνικο λιμάνι.Eδώ, θα σου δημιουργηθεί η εντύπωση ότι 
βρέθηκες ξαφνικά σ’ έναν άλλο κόσμο. Και πράγματι. Το χάζι στα αρχοντόσπιτα 
και στις μοσχομυριστές αυλές, η περαντζάδα και τα ψώνια στον πολύ  ζωντανό 
μαγαζότοπο, η στάση για καφέ ή μεζέ στα στέκια του κέντρου, όλα αποτελούν 
μια πρωτόγνωρη, άλλοτε αρχοντική κι άλλοτε απλοϊκή και ξεχασμένα αγνή, 
αίσθηση.ΤΟ καστρο,τα βράδια, που φωταγωγείται, είναι σκέτη απόλαυση!

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΠΑΚΑΣ
Στη δυτική Λήμνο, στην πλευρά που κοιτάει προς τη χερσόνησο της Χαλκιδικής, 
βρίσκεται η παραλία Άγιος Ιωάννης – Κάσπακας. Σε απόσταση 11 χιλιομέτρων  από 
τη Μυρινα και 16 χιλιομετρων από το αερπδρομιο η παραλία Άγιος Ιωάννης – 
Κάσπακας είναι πλήρως οργανωμένη. Λόγω της θέσης της, στην δυτική πλευρά 
του νησιού, η παραλία Άγιος Ιωάννης – Κάσπακας προσφέρει μια μοναδική 
εμπειρία στο ηλιοβασίλεμα. Στην παραλία  υπάρχουν καφετέριες, ταβέρνες και 
εστιατόρια για όλα τα γούστα και για όλες τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Η παραλία Άγιος Ιωάννης – Κάσπακας έχει μόνο άμμο σε όλο της το 
μήκος και η θάλασσα είναι ρηχή.

ΒΑΡΟΣ
Γραφικό χωριό, χτισμένο στο ύψωμα με εξαιρετικά πέτρινα σπίτια, απεχει  γύρω 
στα 20 χιλιόμετρα από τη Μύρινα και 3 χιλιομετρα από το αεροδρομιο. Εδώ 
υπαρχουν μερικά απ’ τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής της Λήμνου.Τα τελευταία χρόνια στο Βάρος λειτουργεί μια 
υπερπολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα που έχει στηθεί με βάση τις αρχές του 
εναλλακτικού τουρισμού και αξιοποιεί πολλά απ’ τα πέτρινα κτίρια του χωριού 
για να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής.Στην όμορφη πλατεία του 
Βάρους, λειτουργούν ακόμη γραφικό ουζερί, καφετέρια και καφενές για τους 
μερακλήδες. 

ΜΟΥΔΡΟΣ
Σ’ αυτό το κομμάτι του νησιού που βρίσκεται στα ανατολικά θα χαρείτε γραφικά 
λιμανάκια, βραχώδεις και γεμάτες σπηλιές παραλίες, αλλά και παραλίες με 
αμμόλοφους, πλούσιους υγροβιότοπους, βραχώδη τοπία με απίστευτους 
χρωματισμούς. απεχει  γύρω στα 28 χιλιόμετρα από τη Μύρινα και 10 χιλιομετρα 
από το αεροδρομιο. Μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα διαχέεται γύρω από το γραφικό 
λιμάνι του με τις ψαροταβέρνες, που ενδείκνυται κυρίως για την απογευματινή 
ραστώνη. Στο λιμάνι του Μούδρου πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι ποικίλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Νυχτερινά καταστήματα, καφετέριες 
καθώς και ενδιαφέροντα εμπορικά μαγαζιά υπάρχουν στη «συμμαζεμένη» αγορά 
του Μούδρου. 

ΠΛΑΤΥ
Βρίσκεται στην κορυφή του όρμου κια διαθέτει πανέμορφη θέα προς το Άγιο 
Όρος και μία εξαιρετική, αμμουδερή παραλία. Απεχει  γύρω στα 2 χιλιόμετρα 
από τη Μύρινα και 19 χιλιομετρα από το αεροδρομιο.Πολύ όμορφη η πλατεία του 
χωριού με τα δυο μπαράκια της και τα μεζεδοπωλεία της. Τακτικός προορισμός 
για κρασάκι και μεζέδες νωρίς το βράδυ.Η ευρύτερη περιοχή του Πλατύ έχει 
γνωρίσει τα τελευταία 20 χρόνια αξιόλογη άνθηση στο χώρο του ξενοδοχειακού 
τουρισμού με μεγάλη ανοικοδόμηση και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις.Εκλεκτές 
οι ψαροταβέρνες της παραλίας για τους καλοφαγάδες. Στην άκρη του κόλπου 
του Πλατύ λειτουργεί και το μεγάλο ξενοδοχείο Lemnos Village για τους λάτρεις 
του ξεχωριστού και της πολυτέλειας.

Αξίζει να δειτε..
-Τη Μύρινα και το κάστρο
-Την Πολιοχνη
-Τη σπηλιά του Φιλοκτήτη
-Την Παναγια Κακαβιώτισσα
-Τις Αμμοθινες.
-Τις λίμνες Αλυκη και Χορταρόλιμνη

Λήμνος

5,6&7 ημέρες

Βρίσκεται στo γραφικό χωριό Βάρος, λίγα λεπτά με τα πόδια από 
την παραλία. Διαθέτει εστιατόρια, cafe & bar, πισίνες με θέα στη 
θάλασσα, ιδωτική παραλία, γυμναστήριο, δωρεάν WI-FI, γήπεδα 
και παιδική χαρά. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, 
τηλεόραση, safe box, ψυγείο και μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στη 
θάλασσα. Ιδανική επιλογή για διακοπές με θέα στο απέραντο 
γαλάζιο.

Βρίσκεται στην παραλια Εβγατης σε μία ήρεμη τοποθεσία  6χμ από 
τη Μύρινα. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, bar, beach bar, δωρεάν Wi-Fi, 
parking. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ψυγείο και μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. Εξαιρετική περίπτωση 
σύγκρισης ποιότητας-τιμής.

Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην πόλη της Μύρινας, σε 
απόσταση 350μ. από την παραλία του Ρωμέικου Γιαλού και σε 
μικρή απόσταση με τα πόδια από την κεντρική αγορά. Προσφέρει 
εστιατόριο, σνακ μπαρ, δωρεάν Wi-Fi, πισίνα και ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του περιλαμβάνουν 
μπαλκόνι και προσφέρουν θέα στην πόλη και το κάστρο της 
Μύρινας. Είναι ευρύχωρα και εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, 
μικρό ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν internet. Η καλύτερη 
επιλογή για διαμονή στη Μύρινα.

VAROS VILLAGE 4*

EVGATIS 3*

DIAMANTIDIS HOTEL 4*
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
Στο βόρειο άκρο του νησιού βρίσκεται ο γοητευτικός Μόλυβδος. Ο Μόλυβδος 
είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Λέσβου και χαρακτηρίζεται από την 
απαράμιλλη φυσική ομορφιά και τη γραφική του αρχιτεκτονική. Οι πλακόστρωτοι 
δρόμοι, τα μονοπάτια που οδηγούν στις παλιές γειτονιές, οι εκκλησίες και οι 
μαγευτικές ακρογιαλιές ολοκληρώνουν τη παραμυθένια ομορφιά. Κοντά στον 
Mόλυβδο βρίσκεται η Eφταλού, με τις όμορφες δαντελωτές ακρογιαλιές και 
τα ιαματικά λουτρά και η Σκαμνιά, ένας διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός 
με αρχοντόσπιτα, στενά καλντερίμια και γραφικές ανηφοριές. Στον Μόλυβδο 
αλλά και στα γύρω χωριά θα βρείτε πολλά πολυτελή και μη καταλύματα, 
γραφικά ταβερνάκια με παραδοσιακή κουζίνα και γκουρμέ εστιατόρια, τα οποία 
σε συνδυασμό με το μαγικό τοπίο θα κάνουν τις διακοπές σας μία αξέχαστη 
εμπειρία!

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι της Λέσβου Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αξιόλογα 
οικοδομήματα των Μεσαιωνικών Χρόνων και της Οθωμανικής Περιόδου, οι 
επιβλητικές εκκλησίες, τα εντυπωσιακά αρχοντικά φανερώνουν τη μακρά 
ιστορική διαδρομή της πόλης και την αίγλη του παρελθόντος. Το ιστορικό 
κέντρο με τη γεμάτη κίνηση και ζωή αγορά, τα καφέ μπαρ, τα εστιατόρια, 
τα μεζεδοπωλεία και τα ουζερί δίνουν ξεχωριστό χρώμα στη Μυτιλήνη, που 
γοητεύει όσους τη γνωρίζουν. Την εικόνα της πόλης έρχονται να συμπληρώσουν 
τα σπουδαία μουσεία και οι ενδιαφέροντες εκθεσιακοί χώροι, η αξιοσημείωτη 
πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα, η τουριστική και εμπορική κίνηση.

ΚΑΛΛΟΝΗ
Η Καλλονή βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του νησιού και κάθε χρόνο αποτελεί 
πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Στη Σκάλα Καλλονής, που βρίσκεται σε 
απόσταση 4 χλμ. από την κωμόπολη, μπορείς να κολυμπήσεις στα ρηχά και 
ζεστά νερά της ομώνυμης αμμουδερής παραλίας, η οποία είναι γεμάτη με 
πολύχρωμα κοχύλια. Μπορείς να περπατήσεις στο γραφικό λιμάνι, που θυμίζει 
ζωγραφικό πίνακα, με τα παραδοσιακά καΐκια και τις βαμμένες με έντονα 
χρώματα ψαρόβαρκες. 

ΒΑΤΕΡΑ
Η παραλία των Βατερών, με μήκος περίπου 9 χιλιομέτρων, είναι ίσως η 
μεγαλύτερη παραλία της Λέσβου.Με τα εντυπωσιακά βαθυγάλανα νερά της και 
την ψιλή άμμο της, είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψει.Υπάρχουν καταστήματα 
και beach bars, που διαθέτουν στους επισκέπτες ομπρέλες και ξαπλώστρες.
Στον οικισμό Βατερά, που βρίσκεται πάνω από το οργανωμένο κομμάτι της 
παραλίας, θα βρείτε ταβέρνες και τουριστικά καταστηματα.

Σας προσφέρουμε:
Για το νησί της Λέσβου σας προσφέρουμε αεροπορικά 
πακέτα διακοπών με απ ευθείας πτήσεις της ASTRA  
AIRLINES. Έχουμε εξασφαλίσει δωμάτια σε ξενοδοχεία, studios και 
διαμερίσματα στην περιοχή του Μόλυβου, στην πόλη και στην 
περιοχή της Μυτιλήνης, στη Σκάλα Καλλονής και στα Βατερα  
στις καλύτερες δυνατές τιμές. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα 
ενοικίασης αυτοκινήτου, για όσους επιθυμούν.            

Αξίζει να δειτε..
-Τα σπήλαια 
-Τις ιαματικές πηγές (Θερμα κολπου Γερας, Κουρτζη, Εφταλούς  
  Μηθυμνας)
-Την παλια Μυτιλήνη
- Την Αγιάσσο, την Ερεσου, το Σίγρι, το Μανταμάδος, τη 
   Μηθυμνα, την Πέτρα, το Πλωμάρι, τη Συκαμια
-Το κάστρο της Μυτιλήνης, το αρχαιολογικό μουσείο, το 
  απολιθωμένο δάσος,
-Τις παραλίες (Σκάλα Καλλονής, Νυφίδα, Ταρτι, Μελίντα, 
  Βατερα, Σκάλα Ερεσου, Πέτρα, Εφταλού)

 “Πουθενά σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου,
ο ήλιος και η Σελήνη δε συμβασιλεύουν τόσο 

αρμονικά,
δε μοιράζονται τόσο ακριβοδίκαια την ισχύ τους,

όσο επάνω σε αυτό το κομμάτι της γης που 
κάποτε,

 ποιος ξέρει,  σε τι καιρούς απίθανους, 
ποιος θεός,  για να κάνει το κέφι του,

έκοψε και φύσηξε μακριά ίδιο πλατανόφυλλο
καταμεσής του πελάγους.”

                                             
Οδυσσέας Ελύτης

Διακοπές - Fly & Drive

Μυτιλήνη

4 έως 7 ημέρες

Μόλυβδος

Βρίσκεται στη Νεάπολη της Μυτιλήνης, 6 χλμ από την πόλη. Διαθέτει πισίνες 
εστιατόρια, 2 μπαρ με θέα στη θάλασσα, γήπεδα, θαλάσσια σπορ και παιδική χαρά. 
Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, κλιματισμό, safe box, ψυγείο, μπαλκόνι, δωρεάν 
Wi-Fi, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στη θάλασσα. Ζήστε την 
πολυτέλεια και τις ανεσεις 5* σε αυτό το καταπληκτικό ξενοδοχείο,

ELYSION BOUTIQUE

Βρίσκεται στην παραλία της Βαρειας 3,5 χλμ από τη Μυτιλήνη. 
Διαθέτει πισίνες, υδρομασάζ, εστιατόρια, μπαρς, pool bar, snack bar, 
αίθουσα παιχνιδιών, δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, 
δωρεάν Wi-Fi, μπαλκόνι η βεράντα. Πολύ καλό ξενοδοχείο σε ιδανική 
περιοχή (κοντά στην πόλη) για όμορφες διακοπές και εξορμήσεις για 
τη γνωριμία του νησιού.

Βρίσκεται στην Εφταλού, μπροστά σε ιδιωτική παραλία και 1,5 χλμ απο 
τον Μόλυβο. Διαθέτει 6 πισίνες (2 παιδικές), εσωτερική πισίνα, elixir 
fitness spa με θέα στη θάλασσα, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, 
εστιατόρια, μπαρς, pool bar, snack bar, γήπεδα, παιδική χαρά, 
αίθουσα παιχνιδιών. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi, μπαλκόνι ή βεράντα. Απολαύστε τις 
διακοπές σας σε καινούργιο ξενοδοχείο με πολυτέλεια και υπηρεσίες 
πολύ ανωτερες από 3*.

VIVA MARE HOTEL & SPA 3*plus

HELIOTROPE BOUTIQUE 4*



Η Πάτμος – το νησί της Αποκάλυψης ή Ιερουσαλήμ του Αιγαίου, όπως 
διεθνώς αποκαλείται, αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό που συνδυάζει 
τον μυστικισμό και την κατάνυξη με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα 
που κάθε αρχοντική γωνιά της προσφέρει, καλώντας σας σε ένα ταξίδι 
ατελείωτων και ποικίλων εμπειριών. Το παραδοσιακό λευκό χρώμα, τα 
αρχοντικά και τα σοκάκια της Χώρας (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της Unesco), οι τρεις Ανεμόμυλοι του νησιού, η νυχτερινή ζωή στο γραφικό 
λιμάνι της Σκάλας αλλά και την κοσμοπολίτικη Χώρα, τα μονοπάτια και 
διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσουν οι επισκέπτες, το ειδυλλιακό τοπίο, 
οι όμορφες παραλίες και τα γύρω νησάκια όλα αρμονικά συνδυασμένα 
συνθέτουν έναν ιδανικό τουριστικό προορισμό που θα ικανοποιήσει και τον 
πιο απαιτητικό επισκέπτη.  

Για το νησί της Πάτμου το γραφείο μας, σας προσφέρει 
πακέτα διακοπών και εκδρομικό πρόγραμμα. Η μετάβαση 
πραγματοποιείται αεροπορικώς για Σάμο και στη συνέχεια με πλοίο ή 
catamaran για την Πάτμο για τα εκδρομικά ή διακοπικά πακέτα.  Επίσης, 
σας προσφέρουμε και πακέτα διακοπών σε συνδυασμό με διαμονή στη 
Σάμο ή στην Κω. 

Το γραφείο μας έχει εξασφαλίσει δωμάτια σε ξενοδοχεία στη Σκάλα για 
το εκδρομικό πρόγραμμα και επιπλέον στον Κάμπο και στο Γροικό για τα 
πακέτα διακοπών. Υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου, για όσους 
επιθυμούν.     

Αξίζει να δειτε..
-Τη Χωρα
-Το σπηλαιο της  Αποκαλυψης
-Την ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου
- Το μεγαλόπρεπο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
-Τη Μονή της Ζοωδόχου Πήγής
-Το Γροικο.
-Λειψους.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>. Έλεγχος και πτήση για Σάμο. 
Άφιξη και μεταφορά στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Χρόνος ελεύθερος  για 
μια πρωτη γνωριμια με τη γραφικη πολη.Το μεσημέρι αναχώρηση με το 
πλοίο για την Πάτμο. Άφιξη στην Πάτμο  και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα ξεκινήσουμε απο 
το ‘’Σπήλαιο της Αποκάλυψης’’, όπου εδώ έγραψε ο Άγιος Ιωάννης 
Θεολόγος την ‘Αποκάλυψη’ όταν έφτασε το 95 εξόριστος του Ρωμαίου 
αυτοκράτορα Δομιτιανού. Η Πατμιάδα σχολή βρίσκεται πίσω από το 
μοναστήρι, ιδρύθηκε το 1713, λειτούργησε σαν εκκλησιαστική σχολή 
και υπήρξε κέντρο των υπόδουλων Ελλήνων. Θα συνεχίσουμε στη 
Νοτιοδυτική πλευρά της χώρας στην ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός 
Ηγαπημένου που κτίστηκε από τον Ιερομόναχο Νικηφόρο Κρήτα το 
1613. Η συλλογή των εικόνων της Μονής χρονολογείται από τον 15ο 
έως τον 17ο αιώνα. Μεταξύ των πιο πρόσφατων εικόνων της Μονής 
συγκαταλέγονται μερικές φιλοτεχνημένες από την μακαριστή αδελφή 
Ολυμπιάδα, η οποία μαθήτευσε πλάι στον φημισμένο αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου. Μετά θα επισκευτούμε την πρωτεύουσα του νησιού την 
Χώρα με τα κάτασπρα σπίτια, τις μικρές εκκλησίες, τα στενά δρομάκια, 
τα πεζούλια, τις πλατείες με θέα στο Αιγαίο που αγκαλιάζουν τον 
περίβολο του καστρομοναστηριού, Στην κορυφή του νησιού υψώνεται 
το μεγαλόπρεπο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου το οποίο 
υπάγεται στο πατριαρχείο Κων/πόλης. Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 1607 
από τον Πάτμιο ιερομόναχο Παρθένιο Παγκώστα. Επισκεψη στη Μονή της 
Ζοωδόχου Πήγής. Απόγευμα ελεύθερο.

3η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ
Πρόγευμα. Σήμερα σας προτείνουμε μια ημερήσια  εκδρομή στο μαγευτικό 
νησί Λειψοί και επίσκεψη στη θαυματουργη Παναγια του Χαρου (για τους 
εκδρομείς που δεν επιθυμούν την προαιρετική εκδρομή,ελευθερη μερα για 
να χαρουν τις ομορφες παραλιες της Πάτμου). Επιστροφή το απόγευμα.

4η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ 
Πρωινο και  αναχώρηση  προαιρετικά  για το Γροικό, όπου θα δούμε την 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του Κάβου, του 17ου αιώνα. Ο Γροικος 
είναι ένας παραλιακός οικισμός σε μικρή κοιλάδα 5 χιλ. Νοτιοδυτικά 
από τη Χώρα. Συνεχίζουμε για το πολύ εύφορο χωριό τον Κάμπο. Εδώ 
βρίσκονται οι εκκλησίες της Παναγιάς του Απόλλου και του Γερανού. 
Επίσης θα επισκεφτούμε την Βορειότερη παραλία την Λάμπη με τα 
χρωματιστά βότσαλα. Απόγευμα ελεύθερο.

5η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ - ΣΑΜΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό. Στη συνέχεια μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα πάρουμε το πλοίο 
για τη ΣΑΜΟ. Άφιξη στη ΣΑΜΟ (Πυθαγόρειο). Ελεύθερος χρόνος στο 
Πυθαγόρειο. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρομιο. Έλεγχος και πτήση 
για Θεσ/νικη.    

ΣΚΑΛΑ
Το μοναδικό λιμάνι του νησιού, η Σκάλα είναι και το γραφικό τουριστικό 
κέντρο του νησιού. Είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος και πιο πυκνοκατοικημένος 
οικισμός και ο χώρος, όπου βρίσκονται τα εμπορικά – τουριστικά 
καταστήματα, οι τράπεζες, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία απο καφενεία, 
μεζεδοπωλεία, εστιατόρια. Εδώ κτυπά και η καρδιά της νυκτερινής ζωής 
του νησιού: μπαράκια και κέντρα με ζωντανή μουσική λειτουργούν μέχρι τα 
ξημερώματα, αποδεικνύοντας οτι η Σκάλα τα συνδυάζει όλα.

ΓΡΟΙΚΟΣ
Ο κόλπος του Γροίκου με την υπέροχη θέα προς τον βράχο «Καλλικατσού» 
και την παραλία της Πέτρας έχει χαρακτηρισθεί από τον διεθνή οργανισμό 
«Most Beautiful Bays in the world» ως ένας από τους ωραιότερους κόλπους 
του κόσμου, ενώ τμήμα της παραλίας του είναι οργανωμένο διαθέτοντας 
ταβέρνες με ντόπια κουζίνα και υπέροχους μεζέδες, ενοικιαζόμενα 
καταλύματα καθώς και ξενοδοχεία έως πέντε αστέρων. 

ΚΑΜΠΟΣ
Ο Κάτω Κάμπος χαρακτηρίζεται από μικρά, ολόλευκα σπίτια, περιβόλια και 
αλμυρίκια κατά μήκος της γνωστής παραλίας του Κάμπου, η οποία διαθέτει 
μικρό μώλο για βάρκες και σκάφη αναψυχής στο ανατολικό της άκρο. Στον 
Κάτω Κάμπο θα βρείτε επίσης, ταβέρνες, παραθαλάσσια μπαρ, καθώς και 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΨΟΥΣ

Πάτμος

5 ημέρες

Νέο
μοναδικό

πρόγραμμα

Παρακάτω ακολουθεί το εκδρομικό πρόγραμμα:
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5,6&8 ημέρεςΝέα Πρόγραμματα

Συνδυάστε 2 νησιά ξεκούραστα σε ένα ταξίδι
με τα “φτερά“ της Astra Airlines

Απευθείας Πτήσεις Σαντορίνη - Ηράκλειο

Μήλος - Σαντορίνη

Σαντορίνη - Μύκονος

Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν:
1. Απευθείας πτήσεις με την Astra Airlines στον πρώτο προορισμό διαμονής & απευθείας επιστροφή από τον τελευταίο προορισμό διαμονής (Δείτε αναλυτικά τον τιμοκατάλογό μας)

2. Ακτοπλοϊκό ενδιάμεσο εισιτήριο μεταξύ των 2 νησιών
3. Διαμονή σε καταλύματα της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή στο εκάστοτε νησί σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο

Νάξος αεροπορικώς για 1η φορά
μέσω Πάρου με τα “φτερά“ της Astra Airlines

Πελοπόνησσος Fly & Drive
Με πτήσεις για Καλαμάτα & διαμονή στη γραφική Μάνη & στο Βαθύ

Achelatis traditional houses
(Αερόπολη - Μάνη)

Vathi hotel 4*
(Βαθύ - Γύθειο)

Mare Naxia
(Νάξος)



ΞΕΦΑΝΤΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟ
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΥΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ !!! 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1. ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΟΝΟ)
2. ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
3. ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ 
ΜΥΚΟΝΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ
4. ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ  ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
5. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ι.Χ. ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
6. ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
7. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ASTRA  AIRLINES

CRUISE STAY  & FLY

Απευθείας Πτήσεις

6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΡ ΤΟ M/V CELESTYAL OLYMPIA                                                                                                                 
1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΣΗ ΜΥΚΟΝΟΣ + 3ήμερη κρουαζιέρα «Εικόνες του 

Αιγαίου»  + 2 ΔΙΑΝΥΚΤΡΕΥΣΕΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.

Πεμ Θεσσαλονίκη Μύκονος ΑΝΑΧ 
11.50

ΑΦΙΞΗ 
12.50

 Παρ. Μύκονος* 18:00 23:00

Σάβ. Κουσάντασι (Έφεσος), Τουρκίας 07:00 13:00

 Πάτμος* 16:00 21:00

Κυρ. Κρήτη (Ηράκλειο) 7:00 11:30

 Σαντορίνη*( διαμονή) 16:30

Δευ Σαντορίνη ( διαμονή) 

Τριτ Σαντορίνη-Θεσσαλονίκη ΑΝΑΧ 15.35 ΑΦΙΞΗ 
16.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ASTRA AIRLINES  (ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ)   
Ιούνιος 01, 10, 15, 22, 29

Ιούλιος 06, 13, 20, 27

Αύγουστος 03, 10, 17, 24,31

Σεπτέμβριος  07, 14, 21, 28

Οκτώβριος 05, 12,

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ASTRA AIRLINES (ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ)
Ιούνιος 01, 10, 15, 22, 29

Ιούλιος 06, 13, 20, 27

Αύγουστος 03, 10, 17, 24,31

Σεπτέμβριος  07, 14, 21, 28

Οκτώβριος 05, 12
EΠΙΒΙΒΑΣΗ Από  

ΛΙΜΑΝΙ MYKONOΥ   

Ιούνιος 02, 09, 16, 23, 30

Ιούλιος 07, 14, 21, 28

Αύγουστος 04, 11, 18, 25

Σεπτέμβριος 01, 08, 15, 22, 29

Οκτώβριος 06, 13

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
-Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Μύκονος & Σαντορίνη-Θεσσαλονίκη με την ASTRA AIRLINES 
- 1 διανυκτέρευση στην Μύκονο και 2 στην Σαντορίνη σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη 
διατροφή 
- Συμμετοχή στο βασικό πακέτο της κρουαζιέρας σε καμπίνα της επιλογής σας 
- ALL INCLUISVE BLUE DRINK PACKAGE 
- Εκδρομή στην Έφεσσο



CRUISE STAY  & FLY
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Νέος μοναδικός τρόπος 
διακοπών!

7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΡ ΤΟ M/V CELESTYAL OLYMPIA                                                                                                                 
7ήμερη εκδρομή 1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΣΗ ΜΥΚΟΝΟΣ + 4ήμερη κρουαζιέρα 

«Εικόνες του Αιγαίου»  + 2 ΔΙΑΝΥΚΤΡΕΥΣΕΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.

Κυρ Θεσσαλονίκη Μύκονος ( διαμονή) ΑΝΑΧ 
11.50

ΑΦΙΞΗ 
12.50

Δευτ Μύκονος* 18:00 23:00

Τρίτη Κουσάντασι (Έφεσος), Τουρκίας 7:00 13:00

 Πάτμος* 16:00 21:00

Τετάρ. Ρόδος 7:00 18:00

 Πέμπ. Κρήτη (Ηράκλειο) 07:00 11:30

Σαντορίνη* ( διαμονή) 16:30 21:30

Παρ Σαντορίνη ( διαμονή) 

Σαβ Σαντορίνη-Θεσσαλονίκη ΑΝΑΧ 15.35 ΑΦΙΞΗ 
16.55

*Aποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος

Επιβίβαση από λιμάνι  ΜΥΚΟΝΟΥ

Ιούνιος 06, 13, 20, 27

Ιούλιος 04, 11, 18, 25, 

Αύγουστος 01,08, 15, 22, 29

Σεπτέμβριος 05, 12, 19, 26

Οκτώβριος 03, 10, 16

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ASTRA AIRLINES  (ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ)   
Ιούνιος 05, 12, 21, 28

Ιούλιος 03, 10, 17, 24,31

Αύγουστος 07, 14, 21,28

Σεπτέμβριος  04, 11, 18, 25

Οκτώβριος 02, 09,15

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ASTRA AIRLINES ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ   

Ιούνιος  10, 17, 24, 

Ιούλιος 01, 08, 15,22, 29

Αύγουστος 05, 12, 19, 26

Σεπτέμβριος  02, 09 16, 23,30

Οκτώβριος 07, 14,

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
-Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Μύκονος & Σαντορίνη-Θεσσαλονίκη με την ASTRA AIRLINES 
- 1 διανυκτέρευση στην Μύκονο και 2 στην Σαντορίνη σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με την 
αντίστοιχη διατροφή 
- Συμμετοχή στο βασικό πακέτο της κρουαζιέρας σε καμπίνα της επιλογής σας 
- ALL INCLUISVE BLUE DRINK PACKAGE 
- Εκδρομή στην Έφεσσο

Απευθείας Πτήσεις

Συνδυάστε μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με 
χαλάρωση και διακοπές στη Μύκονο & Σαντορίνη 



Πάρος

Ένα υπέροχο νησί, από τα πιο κοσμοπολίτικα και γραφικά νησιά των Κυκλάδων, παγκόσμιας φήμης, που διατηρεί αναλλοίωτη 
την ξεχωριστή κυκλαδίτικη ομορφιά του. Με τα κρυστάλλινα νερά, τις μαγευτικές παραλίες, το λαμπερό της ήλιο, τα σοκάκια, τα 
γραφικά λιμανάκια, τα θαλάσσια σπορ και παιχνίδια, τις ιδιαίτερες γαστρονομικές απολαύσεις, το τοπικό κρασί, τη συναρπαστική 
νυχτερινή ζωή, το φόντο σε λευκό και γαλάζιο, η Πάρος αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις διακοπές σας. 

Η Πάρος διαθέτει πολλά γραφικά χωριά, τα μεγαλύτερα χωριά είναι οι Λεύκες, τα Μάρμαρα, ο Πρόδρομος, ο Κώστος, η 
Μάρπησσα, το Πίσω Λιβάδι, ο Δρυός, η Αγγαιριά και η Αλυκή.

Η Παροικιά είναι η πρωτεύουσα του νησιού και βρίσκεται στη δυτική ακτή. Το λιμάνι του νησιού βρίσκεται εδώ και μπορείτε 
να βρείτε υποκαταστήματα των περισσότερων τραπεζών, ταχυδρομείο, κέντρο υγείας, internet cafe. Σε κάθε βήμα συναντάμε 
ταβέρνες, μεζεδοπωλεία και εστιατόρια που σερβίρουν νόστιμα πιάτα, ακόμη στα δρομάκια γύρω από το Κάστρο («Παλιά 
Αγορά») και στον παραλιακό δρόμο υπάρχουν μαγαζιά κάθε είδους.

Η πανέμορφη Νάουσα είναι η πιο γνωστή περιοχή της Πάρου. Ένα γραφικό, αλλά πολύ κοσμικό ψαροχώρι, που 
συγκεντρώνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Ποιος δεν έχει δει άλλωστε σε καρτ ποστάλ το πανέμορφο λιμανάκι 
της; Εδώ είναι έντονη η νυχτερινή διασκέδαση, καθώς στο κέντρο βρίσκονται τα πιο ξακουστά club, μπαρ και 
εστιατόρια του νησιού.

Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια 
πραγματοποιούνται άνετα & ξεκούραστα 
σε μόλις 3 ώρες και λίγα λεπτά

με το High Speed της Hellenic Seaways

4 έως 9 ημέρες

Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς



Πρόγραμμα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 
21:30 και αναχώρηση με λεωφορείο και 
συνοδό του γραφείου μας για Πειραιά. 
Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο με 
την καθοδήγηση του συνοδού, απόπλους 
για Πάρο και άφιξη στο πανέμορφο νησί, 
στο λιμάνι της Παροικιάς.

Στην Πάρο μπορείτε να μετακινηθείτε πολύ 
εύκολα με τα τοπικά μέσα μεταφοράς.

Το ΚΤΕΛ αναχωρεί από την Παροικιά, τη 
Νάουσα, από Δρυός, Αλυκή με τακτικά 
δρομολόγια για όλες τις παραλίες και τα 
αξιοθέατα του νησιού.

Πιάτσα Ταξί υπάρχει στη Νάουσσα και 
στην Παροικιά, ενώ κατόπιν παραγγελίας 
από οποιοδήποτε σημείο του νησιού.

Έχετε επίσης δυνατότητα ενοικίασης 
αυτοκίνητου, ΑΤV (γουρούνα) ή 
μοτοσυκλέτας.

Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός 
μας θα σας περιμένει στο λιμάνι του 
Πειραιά για να φροντίσει την επιβίβασή 
σας στο λεωφορείο και την επιστροφή 
στην πόλη μας.

Αντίπαρος
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Βρίσκονται σ’ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, με πέργολες και κήπους, χτισμένα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, στην καρδιά της Νάουσσας. 
Το λιμανάκι, τα εστιατόρια, μπαρ, τα νυχτερινά μαγαζιά που χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής Πάρου, αλλά και η πιάτσα ταξί και τα κτελ είναι ακριβώς δίπλα. 
Η περίφημη παραλία Πιπέρι είναι μόλις 5 λεπτά με τα πόδια. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση και δωρεάν wifi. Η ζεστή σπιτική φιλοξενία 
και η τοποθεσία είναι αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν.

GLAROS PANSION - Νάουσα

DIMITRA STUDIOS

Βρίσκονται στο κέντρο της κοσμοπολίτικης Νάουσας. Το λιμανάκι, τα εστιατόρια, μπαρ, τα νυχτερινά μαγαζιά που χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής Πάρου 
είναι ακριβώς δίπλα. Στα 50 μόλις μέτρα υπάρχει στάση λεωφορείων. Διαθέτει reception, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και πολύ φιλικό προσωπικό. Τα δωμάτια 
του περιλαμβάνουν, κλιματισμό, τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi, ψυγείο και βεράντα.

HOTEL MARY

Βρίσκεται στο κέντρο της κοσμοπολίτικης Νάουσας, λίγα λεπτά μόλις με τα πόδια από τα μαγαζιά και εστιατόρια της περιοχής. Διαθέτει ένα μεγάλο 
κήπο, ένα όμορφο σαλόνι, δωρεάν Wi-Fi, βιβλιοθήκη, εστιατόριο και σνακ-μπαρ. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, δωρεάν wifi και 
μπαλκόνι. Είναι ιδανικό για μεγάλες παρέες ή οικογένειες, καθώς διαθέτει μεγάλα ευρυχωρα δωματια 

Το “διαμάντι”
των Κυκλάδων



Σκόπελος

Στη Σκόπελο…οι διακοπές είναι μοναδικές και οικονομικές! Το νησί 
προσφέρει ευρεία γκάμα υπηρεσιών φιλοξενίας, από σπιτικούς ξενώνες 
έως 5στερα ξενοδοχεία και σπα. 

Θα βρείτε παραθαλάσσια ταβερνάκια στη Σκόπελο, το Λουτράκι, τον 
Αγνώντα και τον Πάνορμο για να γευτείτε τις αυθεντικές παραδοσιακές 
γεύσεις, με έμφαση στα φρέσκα θαλασσινά. Ίδιον χαρακτηριστικό του 
νησιού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, είναι τα τσιπουράδικα και τα 
ουζερί, στα οποία μπορεί να βρει κανείς θεσσαλικές ποικιλίες ούζου και 
τσίπουρου, οι οποίες συνοδεύονται με εκλεκτές ποικιλίες από θαλασσινά 
και λαχανικά της εποχής. 

Στη νυχτερινή διασκέδαση χωρούν όλα τα γούστα: cocktail bars και 
νυχτερινά κέντρα, τζαζ και ρεμπέτικα, ελληνικό χιπ-χοπ και νησιώτικα. 
Παράδοση του νησιού, ωστόσο, είναι η ρεμπέτικη μουσική, καθώς από 
αυτόν τον τόπο κατάγονται φημισμένοι ρεμπέτες.

Χάρη στη γεωλογική μορφολογία του νησιού, συναντά κανείς ταυτόχρονα 
παραλίες με χρυσή άμμο, όπως ο Στάφυλος, με λεπτό χαλίκι, όπως η 
Καστάνη και η Μηλιά, και με βότσαλο, όπως ο Πάνορμος. Η συνύπαρξη 
των κρυστάλλινων νερών και της πλούσιας βλάστησης έχει χαρίσει 
στη Σκόπελο τον τίτλο του «πράσινου και μπλε» νησιού. Το συνολικό 
μήκος των παραλιών της ξεπερνά τα 100 χλμ, με πολλές από αυτές 
να προσεγγίζονται μόνο δια θαλάσσης. Οι πολυάριθμοι κολπίσκοι, οι 
σπηλιές και οι ανοιχτές στο πέλαγος παραλίες αποτελούν πόλο έλξης για 
κολυμβητές, δύτες και ιστιοπλόους από όλον τον κόσμο. Σίγουρα θα σας 
μείνουν αξέχαστα τα πανέμορφα τοπία και οι παραλίες.

Βρίσκονται στο Νέο Κλήμα (Ελιος), 3,7 κλμ από το λιμάνι του Λουτρακίου 
και 22 κλμ από την Χώρα της Σκοπέλου. Προσφέρουν πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, δωρεάν wifi, πάρκινγκ, a/c. Το Έλιος, γνωστό και 
ως Νέο Κλήμα, έχει πρόσβαση στις πιο διάσημες και μαγευτικές παραλίες 
του νησιού (Μηλιά, Καστάνη, Πάνορμος, Λιμνονάρι, Χόβολο, Περιβολιού, 
Στάφυλος) σε όσους επισκέπτες έχουν την τύχη να καταλύσουν στις 
γοητευτικές γειτονιές του. 

MANTOS ROOMS

ΤΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
& ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΜΕ ΤΟ FLYING CAT

4,5&6 ημέρες

Yπάρχουν 2 τρόποι μεταφοράς για 
τη Σκόπελο:

1. Μεταφορά από την πόλη μας με λεωφορείο 
στο λιμάνι του Βόλου, αναχώρηση με πλοίο για 
τη Σκόπελο και αντίστροφα κατά την επιστροφή. 
Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο οικονομικός. 

2. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναχώρηση 
με το ταχύπλοο catamaran Flyingcat 4 για τη 
Σκόπελο  και αντίστροφα στην επιστροφή.  

Πράσινο από πεύκα, πλατάνια και τρεχούμενα νερά πλημμυρίζουν 
το νησί από άκρη σε άκρη. Κι ολόγυρά του λευκές αμμουδιές με 
απέραντο γαλάζιο, δημιουργούν μικρούς τροπικούς παράδεισους. 
Η Σκόπελος, χτισμένη αμφιθεατρικά, με θέα πανοραμική, με 
τα κάτασπρα δίπατα και τρίπατα σπίτια της ν’ ανηφορίζουν τα 
λιθόστρωτα σκαλωτά δρομάκια, από την παραλία ως το Κάστρο.  
Στενά σοκάκια αρχοντικά με αιγαιοπελαγίτικο χρώμα, βεράντες 
γεμάτες λουλούδια. Υφαντά, κεραμικά και κεντήματα ψιλοδουλεμένα 
με μεράκι, προιόντα λαικής τέχνης.

Βρίσκεται μόλις 400 μέτρα από το όμορφο μικρό λιμάνι της Σκοπέλου. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως πισίνα, pool bar, εστιατόριο και κήπο,  
Όλα τα καταλύματα διαθέτουν κλιματιστικό, τηλεόραση, μικρό ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, δωρεάν Wi -Fi και μπαλκόνι ή βεράντα.

RIGAS 3*
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Βρίσκεται στο κέντρο της Χώρας, πρωτεύουσα της Σκοπέλου, σε κοντινή απόσταση από οργανωμένες παραλίες και 100 μ. από το λιμάνι. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Έχουν απλή διακόσμηση σε φωτεινά χρώματα. Όλα περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Στάφυλο και προσφέρει εξαιρετική διαμονή. Όλα τα δωμάτιά του διαθέτουν ξεχωριστή τουαλέτα, ανεξάρτητη ρύθμιση 
κλιματισμού, ντουλάπα, τηλεόραση και ψυγείο. Υπάρχουν δωμάτια με πανοραμική θέα προς λόφους. Τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικά μπάνια με ντους και 
μπουρνούζια. Το πρωί σερβίρεται ευρωπαϊκό πρωινό στην τραπεζαρία ενώ το μπαρ στη βεράντα σερβίρει καφέ. Στις δραστηριότητες αναψυχής θα βρείτε 
κοκτέιλ lounge και χώρο για ηλιοθεραπεία. Διαθέτει επίσης ασύρματο Internet δωρεάν και ιδιωτικό πάρκινγκ.

Το ξενοδοχείο Αμαλία βρίσκεται στο κέντρο της αρχοντικής χώρας του μαγευτικού νησιού και σε ιδανική θέση, αφού απέχει περίπου 100μ. από το λιμάνι, 
40μ. από την οργανωμένη παραλία της πόλης και και 80μ. από το μεγάλο δημοτικό ελεύθερο πάρκινγκ, με άμεση πρόσβαση σε όλα τα μέσα μεταφοράς. 
Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες και σαγηνεύει τον επισκέπτη με την ιδιαίτερη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική του, συνδυάζοντας 
αρμονικά την πέτρα με το ξύλο. Τα δωμάτιά του είναι παραδοσιακά διακοσμημένα, κλιματιζόμενα και πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, δωρεάν wi-fi, ψυγείο, σεσουάρ μαλλιών, επιπλωμένο μπαλκόνι.. Σερβίρει ευρωπαϊκό πρωινό σε μπουφέ, 
διαθέτει άνετο σαλόνι για ξεκούραση, γωνιά Internet και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, ενώ η ρεσεψιόν λειτουργεί όλο το 24ωρο. Η καθαριότητα 
αποτελεί κύριο μέλημα του ξενοδοχείου, ενώ η άψογη και φιλική εξυπηρέτηση είναι απόλυτη δέσμευση, ώστε το μόνο που θα σας απασχολήσει είναι η 
Σκόπελος και οι ομορφιές της.

Διακριτικά πολυτελές σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον το Ξενοδοχείο ΑΠΕΡΙΤΤΟΝ είναι ιδανικό καταφύγιο, μια υπόσχεση ηρεμίας και 
ξεκούρασης. Σε ένα λόφο στα περίχωρα της πόλης της Σκοπέλου, με πανοραμική θέα στον κόλπο και τις γύρω περιοχές, προσφέρει άνετα δωμάτια με 
ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Η κοντινότερη παραλία βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων και μπαρ, ταβέρνες και καταστήματα απέχουν 10 λεπτά με 
τα πόδια, καθιστώντας το μια ιδανική επιλογή για να απολαύσετε τη γοητεία της πόλης της Σκοπέλου. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, μπάνιο με 
μπανιέρα / ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τηλέφωνο με μπαλκόνι ή βεράντα και εσωτερική ή πλευρική θέα στη θάλασσα. Κι ακόμη: 
φιλόξενοι χώροι υποδοχής, ΤV-room, bar, δωρεάν parking για το αυτοκίνητο σας και μια υπέροχη δροσερή πισίνα σας υπόσχονται πραγματικά αξέχαστες 
καλοκαιρινές διακοπές.

LEMONIS ROOMS

ARIADNE 2*

AMALIA 3*

APERRITON 3*



Αυτός ο επίγειος παράδεισος, είναι ένα ξεχωριστό νησί, προικισμένο με μοναδική φυσική ομορφιά, καθώς σφύζει από μυστηριώδεις θαλάσσιες 
σπηλιές, απέραντες αμμουδιές, αναζωογονητικές κατάφυτες περιοχές και κρυστάλλινα νερά. Εκτός από τα φυσικά της τοπία, διαθέτει υπέροχες 
ανθρώπινες δημιουργίες, όπως παραδοσιακά σπίτια, πολλές εκκλησιές και μοναστήρια καθώς και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα που καλύπτονται 
από το πέπλο της μοναδικής νησιώτικης νοοτροπίας.

Η Αλοννησος ή Χώρα, η οποία είναι η παλιά πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, είναι χτισμένη σε λόφο σε απόσταση 20 λεπτών από το λιμάνι. Το 
Πατητήρι, το νέο λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού, το οποίο είναι μια πόλη που έχει ανακηρυχτεί διατηρητέα, είναι ένα πολυσύχναστο θέρετρο 
που σφύζει με τουρισμό. Ακόμη, το Βότση, ένας νέος οικισμός με πυκνή βλάστηση και όμορφες αμμουδιές, η Στενή Βάλα, μια διάσημη περιοχή με 
αραξοβόλι αλλά και τα περιβάλλοντα νησάκια, αξίζουν σίγουρα να τα επισκεφθείτε.

«Και δύο μήνες να μείνετε εδώ, κάθε μέρα θα κολυμπάτε σε άλλη παραλία!» 
Τυρκουάζ αποχρώσεις, οργανωμένες ή παρθένες παραλίες και μέρη που προφέρονται για εξερεύνηση, χαλάρωση και… φωτογράφιση. Ο Άγιος 
Δημήτριος ,το Κοκκινόκαστρο, ο Λεφτός Γιαλός, ο Μεγάλος Μουρτιάς ,η Μηλιά και η Χρυσή Μηλιά αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
οργανωμένων παραλιών. Η νοτιοανατολική ακτή είναι γεμάτη από παραλίες, όλες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Κίτρινη άμμος, πολύχρωμες 
πέτρες, απότομοι ωχροκίτρινοι βράχοι ή κοκκινωποί γκρεμοί είναι αυτά που θα συναντήσετε στις διάφορες παραλίες. Οι περισσότερες είναι 
κρυμμένες σε κόλπους περιτριγυρισμένους από πευκοδάση και ελαιώνες. Η βορειοδυτική ακτή είναι βραχώδης και σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστη 
από ξηράς καθώς οι κρημνώδεις βράχοι καταλήγουν απότομα κάτω στη θάλασσα. Στο βόρειο κομμάτι της ακτής υπάρχουν μικρές παραλίες, 
οι οποίες όμως φτάνονται μόνο με καραβάκι. Στο νότιο μέρος της ακτής υπάρχει πρόσβαση σε μερικές παραλίες οδικώς ή περπατώντας. 
Ορισμένες μικρές παραλίες βρίσκονται στον όμορφο κόλπο της Μεγάλης Άμμου.

Αλόννησος ΤΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ 

FLYING CAT

NEREIDES 2*

Στα πολυτελή studios και suites θα θαυμάσετε την απέραντη θέα του Αιγαίου, θα χαλαρώστε στην υπέροχη πισίνα και η διαμονή θα σας μείνει αξέχαστη για 
πάντα! Τα ευρύχωρα και πολυτελή δωμάτια έχουν πρόσβαση σε μπαλκόνι με θέα θάλασσα ή θέα πισίνα και θάλασσα. Όλα είναι εξοπλισμένα με υπέρδιπλο 
κρεβάτι air-condition, τηλεόραση LCD και ντουλάπα. Επιπλέον προσφέρουν όλη την απαραίτητη άνεση όπως : κουζινάκι, φούρνο, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα 
αυτόματης διακοπής ρεύματος, χρηματοκιβώτιο και ευρύχωρο μπάνιο με ντουζιέρα και καμπίνα, στεγνωτήρα μαλλιών.

LEVANTES 2*

Βρίσκεται απέναντι από το κεντρικό λιμάνι στην περιοχή Πατητήρι και προσφέρει απαράμιλλης ομορφιάς θέα στο Αιγαίο αλλά και στην Παλιά πόλη της 
Αλονήσσου. Αποτελείται από ανακαινισμένα δωμάτια, προσεκτικά σχεδιασμένα να προσφέρουν στους επισκέπτες το μέγιστο δυνατό αίσθημα ηρεμίας και 
ξεκούρασης.  Σε μικρή απόσταση υπάρχουν σούπερ μάρκετ, ταβέρνες, αλλά και τη δημοτική στάση του λεωφορείου που προσφέρει πρόσβαση σε πολλές 
περιοχές της Αλοννήσου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ατομικό κλιματισμό, TV και ιδιωτικό μπάνιο.  Επιπρόσθετα, 
κάθε δωμάτιο διαθέτει μινι-μπαρ / ψυγείο, που επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα δροσιστικό ποτό στην άνεση της βεράντας τους, 
αγναντεύοντας το Αιγαίο.

5&6 ημέρες
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Άνδρος

Νάξος

Πρόγραμμα & για τις 2 εκδρομές

Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση με λεωφορείο και συνοδό του γραφείου μας για Πειραιά. Άφιξη στο 
λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο με την καθοδήγηση του συνοδού, απόπλους για Νάξο / Σύρο και άφιξη στο πανέμορφο νησί. 

Έχετε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκίνητου ή μοτοσυκλέτας.

Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός μας θα σας περιμένει στο λιμάνι του Πειραιά για να φροντίσει την επιβίβασή σας 
στο λεωφορείο και την επιστροφή στην πόλη μας.

Πρόγραμμα 
Συγκεντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με 
λεωφορείο και συνοδό του γραφείου μας για Ραφήνα. 
Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο με την καθοδήγηση 
του συνοδού,  απόπλους για Άνδρο και άφιξη στο 
πανέμορφο νησί. 

Στην Άνδρο μπορείτε να μετακινηθείτε πολύ εύκολα με 
τα τοπικά μέσα μεταφοράς. 
Το ΚΤΕΛ αναχωρεί από τη χώρα με τακτικά δρομολόγια 
για όλες τις παραλίες και τα αξιοθέατα του νησιού.

Έχετε δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας 
ή ATV (γουρούνα).

Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός μας θα σας 
περιμένει στο λιμάνι της Ραφήνας για να φροντίσει την 
επιβίβασή σας στο λεωφορείο και την επιστροφή στην 
πόλη μας.

Σύρος
Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια πραγματοποιούνται με το High Speed της Hellenic Seaways

για άνετη & γρήγορη μεταφορά.

6,7&8 ημέρες
6,7&8 ημέρες

(4,5&6 διαν/σεις)

(4,5&6 διαν/σεις)

Στεγάζεται σε ένα αυθεντικό κτήριο του 19ου αιώνα μπροστά στο λιμάνι 
της Ερμούπολης. Η τοποθεσία του ιδανική για ότι και να χρειαστείτε καθώς 
είναι στην καρδιά της πόλης. Προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός σύγχρονου 
ξενοδοχείου και συνδυάζει την παράδοση με μοντέρνα στοιχεία διακόσμησης. 
Τα καλαίσθητα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο,  
στεγνωτήρα μαλλιών και καλαίσθητη διακόσμηση.

DIOGENIS HOTEL 4*

5 & 6 ημέρες

Βρίσκεται στην δυτική πλευρά της Άνδρου 
250μ έξω από το λιμάνι του Γαυρίου.  Χτισμένο 
με παραδοσιακά τρόπο, σε απόσταση μόλις 
200μ από τη θάλασσα. Τα ευρύχωρα στούντιο 
διαθέτουν μικρή κουζίνα, άνετο καθιστικό και 
τραπεζαρία. Διαθέτει μπαρ, κήπο και δωρεάν Wi-
Fi στους κοινόχρηστους χώρους.

OSTRIA HOTEL 2*

Βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία, στην παραλία του Αγίου Προκοπίου, 
μόλις 3χλμ. από την πόλη της Νάξου. Προσφέρει πισίνα, παιδική πισίνα και 
υδρομασάζ. Αποτελείται από 5 κτήρια και διαθέτει πλήρως επιπλωμένα και 
ευρύχωρα δωμάτια. Κάθε κλιματιζόμενο δωμάτιο είναι διακοσμημένο με 
γούστο και περιλαμβάνει ψυγείο. Στη ρεσεψιόν και στο χώρο της πισίνας 
προσφέρεται Wi-Fi σύνδεση στο internet. 

GOLDEN SUN HOTEL 3*



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07.00 και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί των 
Φαιάκων.Αφιξη στην Κέρκυρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 1η γνωριμία με την πανέμορφη πόλη. 

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΓΟΥΒΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη της Κέρκυρας, το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο του Aρμοστή Douglas, το Mon 
Repo , το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα, με το περίφημο «Λιστόν». Ακολουθεί επίσκεψη στο 
Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο, χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο 
επισκέπτης μπορεί να αγναντέψει η να επισκεφθεί το μοναδικό Ποντικονήσι και το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ επίσκεψη στο τουριστικό και κοσμοπολίτικο χωριό Γουβιά.

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΔΑΣΣΙΑ - ΥΨΟΣ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, με ένα συνδυασμό από απότομους βράχους, 
γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου, απ’ όπου θα 
θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη εντύπωση προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας 
φάλαινας. Ελέυθερος χρόνος στην παραλία. Στην συνέχεια θα δούμε την κοσμοπολίτικη Δασσιά και θα καταλήξουμε στο χωριό Ύψος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, για να προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου και τα λείψανα 
της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. 

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Πάργα και τους Παξούς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στην 
πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΓΛΥΦΑΔΑ - AQUALAND - ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ     
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, τη Γλυφαδα. Για όσους επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Aqualand , ένα 
πάρκο με πισίνες, νεροτσουληθρες και πολλά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.Το απόγευμα στα νότια του Νησιού θα δούμε 
τις Μπενίτσες, το μουσείο Θαλάσσης και το τουριστικό θέρετρο Μωραΐτικα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 

6η ημέρα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Κέρκυρας. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. Έπειτα με τις απαραίτητες στάσεις παίρνουμε 
το δρόμο της επιστροφής.

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του προγράμματος.

Κέρκυρα

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια ήσυχη και μαγευτική τοποθεσία περικυκλωμένο από κήπους και πράσινο και ειδικεύεται για περπάτημα και οικογενειακές διακοπές.  Εύκολα 
προσβάσιμο, μόλις 7 χλμ από την πόλη στην περιοχή Γαστούρι στο κέντρο του νησιού αποτελεί ιδανική αφετηρία για να εξερευνήσετε το όμορφο νησί της Κέρκυρας. 
Αποτελείται από 5 κτήρια Κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής και διαθέτει πισίνα, παρκινκ, κήπο, παιδική χαρά, μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι, γήπεδο μπάσκετ και 
τέννις, δωμάτιο με πιγκ-πογκ και μπιλιάρδο και πολυτελές λόμπι. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, κεντρική θέρμανση, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, 
μουσική, χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι. 

BINTZAN INN 3*

5&6 ημέρες
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1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ (701χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό τις 
Μυκήνες. Επίσκεψη στον  αρχαιολογικό χώρο. Αναχωρούμε στη συνέχεια για 
την Αρχαία Επίδαυρο και να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Ιστορική πόλη 
του νομού Αργολίδας, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, 
Κορυφαίο και Τίθιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. 
Η στρατηγική της θέση, αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο της, συνετέλεσαν, 
ώστε η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη, με τους κατοίκους της να 
ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία. Επόμενη στάση για καφέ στο Άργος και 
άφιξη στο Ναύπλιο. Περιήγηση στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού 
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο βράχο 
του Παλαμιδίου με την πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για 
το Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη 
διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. 
Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια ναυτική 
παράδοση και με την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε 
τα αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη, 17ος 
αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα 
στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική 
ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι 
Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου 
κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. 
Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου 
νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ (328χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη πόλη 
της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο 
που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε 
σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέτρων με τη σημερινή παράλια 
κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτήρια και τις δομές 
στο κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου 
και αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές 
και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι 
«Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη 
με τον βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην πόλη ο κεντρικός δρόμος με 
το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία με το παλαιό κανόνι 
και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
απολαύσουμε την μοναδική θέα, την ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας την 
διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το Γύθειο, γραφικό λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά 
σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο χρώμα και καταλήγουμε στην Σπάρτη, την 
πρωτεύουσα της Λακωνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για 
γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ δείπνο & διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ (102χλμ)
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή 
καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στον 
Δυρό και τα περίφημα σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία 
ωραιότερα λιμναία σπήλαια της γης. Καταλήγουμε  στην θρυλική Μάνη, την 
ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το 
Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα και ψώνια. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ (230χλμ)
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την αρχαία Ολυμπία και τον 
αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουμε για τον Πύργο, την πρωτεύουσα του νομού 
Ηλείας, για να καταλήξουμε στην Πάτρα. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για γνωριμία  με την πόλη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (480χλμ)
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε για το 
όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε στον αρχαιολογικό 
χώρο των Δελφών και το μουσείο. Ξενάγηση και στη συνέχεια παίρνουμε τον 
δρόμο της επιστροφής. Μέσω Λάρισας, Τεμπών με στάσεις καθοδόν για καφέ 
και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Πάτρας και διαθέτει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή, όπως πισίνα, σάουνα, εστιατόριο, μπαρ, 
roof garden, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi. 

Βρίσκεται στο Τολό, μόλις 30μ από την παραλία, στο κέντρο του 
χωριού. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που πάνω από όλα εστιάζει 
στην εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία. Πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει 
μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, κεντρική 
θέρμανση, μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα ή το βουνό, room service, 
σεσουάρ μαλλιών και σίδερο ρούχων. 

ASTIR 4* (Πάτρα)

EPIDAVRIA HOTEL 3* (Τολό)

6 ημέρες

Bρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης. Διαθέτει μαρμάρινο λόμπι και 
lounge, a la carte εστιατόριο και αίθουσα πρωινού. Σε όλους τους 
χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση. Κάθε 
δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι με θέα στην πόλη. Λόγω 
της τοποθεσίας του αποτελεί εξαιρετική αφετηρία για εκδρομές στη 
Λακωνία και πολλά άλλα αξιοθέατα.

MANIATIS 3* (Σπάρτη)

Γύρος
Πελοποννήσου



4 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΕΥΚΑΔΑ  
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00. Ακολουθώντας την Εγνατία 
οδό προς το Ιόνιο δια μέσου Γρεβενών, Μετσόβου, Ιωαννίνων (κάνοντας 
μια στάση για να θαυμάσουμε το Μουσείο Βρέλη, με τα κέρινα ομοιώματα), 
Πρέβεζας, φτάνουμε στην Λευκάδα. Μια πόλη η οποία μοιράζεται το ίδιο 
πανέμορφο περιβάλλον του Ιόνιου με τα υπόλοιπα νησιά, αλλά με ένα 
σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η πρόσβαση από την γειτονική 
Αιτωλοακαρνανία γίνεται οδικώς και το νησί δεν έχει να αντιμετωπίσει τις 
δυσκολίες της ακτοπλοΐας. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έπειτα ο 
χρόνος μας είναι ελεύθερος να περπατήσουμε στα δρομάκια της όμορφης 
πόλης και να θαυμάσουμε την ομορφιά του νησιού. Θα επιστρέψουμε στη 
συνέχεια στο ξενοδοχείο όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ 40 χλμ. 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με περιήγηση 
στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο, την Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων το όποιο είναι ατομική συλλογή και 
περιλαμβάνει ενθυμήματα της ρομαντικής Λευκάδος. Αναχωρούμε για το 
Νυδρί από όπου προαιρετικά με πλοιάριο και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, 
θα ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τα πανέμορφα Πριγκιποννήσια, την 
Μαδουρή με το νεοκλασικό αρχοντικό του Βαλαωρίτη και τον Σκορπιό του 
Ωνάση. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη Βασιλική, το τρίτο πιο 
τουριστικό θέρετρο του νησιού. Η περιοχή δικαίως τραβάει σαν μαγνήτης 
του τουρίστες, καθώς οι ακρογιαλιές της είναι πεντακάθαρες και το 
πράσινο φτάνει σχεδόν μέχρι τα γραφικά σπιτάκια του λιμανιού. Διαθέτει 
το προνόμιο να δροσίζεται από ρεύματα που την καθιστούν μία από τις 
καλύτερες θάλασσες στον κόσμο για wind surfing. Χρόνος ελεύθερος για 
περιήγηση και καφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την δυτική πλευρά του 
νησιού, μια διαδρομή που αποκαλύπτει την παλαιοντολογική «κοσμογονία» 
της δυτικής Λευκάδας, την προϊστορία των φοβερών εγκατακρημνίσεων, 
που σχημάτισαν τους απότομους βράχους, την απύθμενη βαθυγάλανη 
απεραντοσύνη του Ιονίου αλλά και τις πιο όμορφες και ξακουστές σε όλο 
τον κόσμο παραλίες του νησιού. Θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας μέχρι 
να συναντήσουμε το χωριό Εξάνθεια. Τα σπίτια της είναι αμφιθεατρικά 
χτισμένα και θεωρείται πως η θέση που βρίσκεται κατοικήθηκε από τη 
Βυζαντινή Εποχή. Θα κάνουμε μια στάση για να ανεβούμε μέχρι την παλιά 
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου με το ενδιαφέρον εξωτερικό καμπαναριό και 
το προαύλιο που χαρίζει θαυμάσια θέα σε κάθε επισκέπτη. Ο ναός έχει φθαρεί 
από τους σεισμούς και έχει ξανακτιστεί. Στο τέμπλο υπάρχει η ημερομηνία 
1850. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 489χλμ. 
Μετά το πρωινό μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε 
μια πρώτη στάση στην Πάργα, ένα από τα ομορφότερα παραθαλάσσια 
θέρετρα της Ηπείρου. Μια μικρή γραφική πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά 
γύρω από έναν όρμο, με αμμουδιές, νησάκια και πυκνοδασωμένα 
υψώματα. Θα θαυμάσουμε το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των 
Αγ. Αποστόλων με τα πολλά κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές 
του Ιονίου απολαμβάνοντας παράλληλα τον καφέ μας. Συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας προς τα Σύβοτα, μια επίσης αξιόλογη τοποθεσία, με μεγάλο 
πλήθος τουριστών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όπου θα έχουμε 
χρόνο ελεύθερο για περιήγηση και γεύμα εξ’ ιδίων. Ο οικισμός των Συβότων 
είναι χτισμένος σε έναν μικρό κόλπο στον οποίο βρίσκονται διάσπαρτες 
διάφορες νησίδες με παραλίες με κρυστάλλινα νερά και πράσινο ως τη 
θάλασσα χαρακτηρίζοντάς τα ως σπάνιας φυσικής ομορφιάς τοποθεσία. 
Παίρνοντας πλέον τον δρόμο της Εγνατίας οδού, φθάνουμε αργά το 
βράδυ στην πόλη μας.

Λευκάδα-Πάργα-Σύβοτα

3&4 ημέρες

Ιωάννινα-Ζαγοροχώρια

1η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΗΣΑΚΙ  
Αναχώρηση στις 07.30 και διαμέσου της Εγνατίας οδού άφιξη στο Μπιζάνι 
στο περίφημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Π. Βρέλλη. Εξαιρετικά ομοιώματα 
από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας βρίσκονται εκεί 
για να σας θυμίσουν μερικές από τις μορφές που σημάδεψαν τον τόπο. 
Επόμενη επίσκεψη το περίφημο σπήλαιο του Περάματος, που η φύση το 
έκτιζε σταγόνα-σταγόνα χιλιάδες χρόνια και θεωρείται το μεγαλύτερο των 
Βαλκανίων. Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα και το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. 
Έπειτα θα μεταβούμε με καραβάκι στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης, με τα 
πολλά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε την Φιλανθρωπινή και το μοναστήρι 
του Αγ Παντελεήμονα, όπου το 1822 σκότωσαν τον Αλή Πασά. Χρόνος 
ελεύθερος, διαν/ση. 

2η ημέρα: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μπουραζάνι, μέσα σε ένα θαυμάσιο τοπίο, κοντά 
στα Ελληνο-αλβανικά σύνορα, το μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης 
(του 670) και το πολεμικό μουσείο του Ελληνοιταλικού πολέμου (1940-
41) στο Καλπάκι. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Ζαγοροχώρια.  Στο κεντρικό 
Ζαγόρι, θα θαυμάσουμε την άγρια φυσική ομορφιά και την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική των σπιτιών. Θα δούμε γραφικά τοξωτά πέτρινα γεφύρια και 
στο Μονοδένδρι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής (1412) κτισμένο σε 
ένα από τα πιο όμορφα σημεία της χαράδρας του Βίκου. Γεύμα ατομικά 
στο γραφικό κεφαλοχώρι, την πατρίδα του Γιάννη Βηλαρά και της Μαρίκας 
Κοτοπούλη στην καρδιά του Ζαγορίου, το Τσεπέλοβο. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

3η ημέρα: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγευτικό Αργυρόκαστρο (Gjirokastra), 
προπύργιο της ορθοδοξίας και του Ελληνισμού της Αλβανίας. Η πόλη είναι 
κτισμένη στην πλαγιά που περιβάλλει την ακρόπολη, σε ένα οροπέδιο. Θα 
επισκεφθούμε το εντυπωσιακό κάστρο που περιλαμβάνει ένα στρατιωτικό 
μουσείο, κατειλημμένα πυροβόλα, ενθύμια της Κομμουνιστικής αντίστασης 
κατά της Γερμανικής κατοχής, καθώς και κατειλημμένο αεροσκάφος 
της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Θα δούμε την ακρόπολη 
της πόλης και θα θαυμάσουμε πανοραμικά το τοπίο ενός ιδιαίτερα 
παραδοσιακού χώρου που τελεί υπό την προστασία της UNESCO. Ελεύθερος 
χρόνος για περιήγηση στα στενά της πόλης. Συνεχίζουμε για τους Άγιους 
Σαράντα. Θα εντυπωσιαστείτε από τη ρυμοτομία και τα καινούργια κτίρια, 
όπως επίσης και από τη σύγχρονη υποδομή που υπάρχει. Η παραλιακή 
διαδρομή, θα σας φέρει πολύ κοντά στην Κέρκυρα, που βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο 
Ιωαννίνων το οποίο βρίσκεται μέσα στο κάστρο και στεγάζεται στο τζαμί 
του Ασλάν πασά (17ος αιώνας). Το σημαντικό αυτό Μουσείο φιλοξενεί τρεις 
συλλογές, αντιπροσωπευτικές των κατοίκων του κάστρου κατά τη διάρκεια 
της μακραίωνης ιστορίας του: χριστιανική, εβραϊκή και μουσουλμανική. 
Επίσης μπορεί κανείς να δει όπλα και ενδυμασίες χαρακτηριστικές της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το χωριό που 
διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε 
το αρχοντικό Τοσίτσα (μουσείο λαϊκής τέχνης) και την πινακοθήκη του Ε. 
Αβέρωφ (με πίνακες και γλυπτά των σημαντικότερων Ελλήνων καλλιτεχνών). 
Γεύμα ατομικά στην γραφική πλατεία. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για 
την πόλη μας.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

Χαράδρα Βίκου
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το γραφείο 
σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει 
συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). 
Η τιμή αυτή βασίζεται στισ υπηρεσίες που περιγράφονται, στην 
ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, 
κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση 
και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα 
αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε 
περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων 
και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδιού
Α) Αν και το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το 
πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε 
λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο 
της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της 
χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων 
δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. Λόγω του καθαρά διαμεσολαβητικού 
του ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου εντοπίζονται μόνον σε 
περιπτώσεις παραλήψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Παρά τον 
σαφή αυτόν διαμεσολαβητικό του ρόλο το Γραφείο καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για 
ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: 
α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν 
και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από 
τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών 
και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, 
αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες 
αποσκευών κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες 
οργανικές επιπτώσεις απο κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, 
επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες 
καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του 
προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” 
(πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, 
απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ). δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή 
αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών 
εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη 
αξιόποινη πράξη.
Β) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το γραφείο διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να 
αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης 
μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν 
τα χρήματα που έχει προκαταβάλει χωρίς καμία περαιτέρω 
απαίτηση. Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής 
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, 
εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων 
και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου 
προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, 
φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν απο την τροποποίηση 
μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων γεγονότων 
ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Το Γραφείο διατηρεί 
το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναγράφεται στο 
πρόγραμμα με άλλο ίδιας κατηγορίας. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα 
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν 
κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή 
επίσκεψη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω 
μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν την 
αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για 
λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει 
σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη 
εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί 
τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη 
απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση 
και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι 
απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, 
θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε 
φέρει το γραφείο. Σε περίπτωση που ανατίθεται στο Γραφείο η

εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν 
ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας εκδόσεως 
των. Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην υποβολή ειλικρινών και 
γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες αρχές πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν 
την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής 
ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών 
επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται 
επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε προς 
το γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη 
προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους 
και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη 
έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για 
την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, 
πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, 
με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να 
δικαιούται οιαδήποτες αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. 
Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με 
το γκρουπ με δικά του έξοδα.

Πληρωμή – Κρατήσεις θέσεων συμμετοχής
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει 
να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 
40% της αξίας της εκδρομής. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται 
από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων 
(ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). 
Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται 
με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν ισχύουν και 
δεν δεσμεύουν το Γραφείο. Δήλωση συμμετοχής επίσης μπορεί 
να γίνει και σε συνεργαζόμενα με το Γραφείο τρίτα γραφεία 
(τα οποία λειτουργούν ως “πωλητές”) και τα οποία έχουν 
υποχρέωση να εκδώσουν σχετικά παραστατικά δεσμευόμενα 
έτσι συμβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και 
πάλι της πληρωμής της ανάλογης προκαταβολής. Η εξόφληση 
του υπόλοιπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να 
έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα 
κατάθεσης της προκαταβολής έως επτά (7) ημέρες πριν την 
ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο 
δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του 
Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει 
υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Μετά την εξόφληση του 
τιμήματος της αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή 
των σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση 
των αντισυμβαλλομένων, Γραφείου και Πελάτη. Με την υποβολή 
της δήλωσης συμμετοχής, είτε απευθείας στο Γραφείο από τον 
ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του ή με τραπεζικό έμβασμα, 
είτε μέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, οι συμμετέχοντες 
αποδέχονται αυτομάτως και όλους τους όρους συμμετοχής που 
παρατίθενται στο παρόν.

Ακύρωση συμμετοχής
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας 
Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει 
την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η 
ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου 
ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την 
συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου 
της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το 
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για 
την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά 
σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε 
περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 20 ημέρες πριν την αναχώρηση 
δεν γίνεται καμία προκράτηση 2. έως 15 ημέρες πριν την 
αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο απο 
την δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα 
της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (φαξ, αλληλογραφία κλπ) 
3. Από 14 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 35% της αξίας της εκδρομής 
4. από 9 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 50% της αξίας της εκδρομής 
5. Από 6 έως 5 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 75 % της αξίας της εκδρομής 
6. Από 4 ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης το 100% 
της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος 
(υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. Στην 
περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (char-
ter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν 
την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%).

Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε 
πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση 
έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, ανεξαρτήτως του χρονικού 
διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδρομής,  
παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου, 
καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι 
δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες.

Μεταβίβαση συμμετοχής
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα 
την συμμετοχή του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο 
τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο εκχωρών 
και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές 
οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης 
(επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και αεροπορικού 
ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ).

Υπηρεσίες εκδρομών – μεταφορών
Α)Αεροπορικές Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται 
και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν 
συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετασχόντων κατά 
περίπτωση και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και 
ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να 
τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι 
αναχωρήσεις 
των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία 
περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική 
εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς 
και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις.
Β) Ξενοδοχεία. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν 
αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό 
οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν 
υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι 
λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω 
και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με τους διεθνείς 
όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 
14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την 
ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.
Γ) Διατροφή Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και 
κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος 
γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα - 
δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί για 
τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής 
σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της 
ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να 
ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή 
ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την 
διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην πλήρη, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με 
τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την 
διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει 
εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την 
ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που 
προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με 
τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες 
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.
1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912
2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε.
4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά 
στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν 
από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση παροχών του 
οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή 
της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια 
για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα 
Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του 
Γραφείου στην Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στην εκδρομή δηλώνει αυτόματα την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και 

των Πελατών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.
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