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Δες το νέο πρόγραμμα πολιτικής ακυρώσεων των κρατήσεων “ΝΟ STRESS” που ισχύει για τα 

οργανωμένα αεροπορικά και οδικά ταξίδια εξωτερικού και τα οδικά ταξίδια στην Ελλάδα.

Δυνατότητα κράτησης με προκαταβολή μόνο 50€ ανά άτομο (!)  

η οποία θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου εφόσον δεν γίνει το ταξίδι. 

Δυνατότητα ακύρωσης έως και 8 ημέρες πριν την αναχώρηση, με πλήρης επιστροφή χρημάτων

εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες του προορισμού δεν θα επιτρέψουν το ταξίδι.

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση για επιστροφή χρημάτων λόγω ασθένειας Covid19 και άλλα απρόοπτα.

Ταξίδι στο εξωτερικό 20€ ανά άτομο | Ταξίδι στο εσωτερικό 10€ ανά άτομο
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6ήμερη αεροπορική εκδρομή 
σε Χαϊδελβέργη & Αλσατία

Χαϊδελβέργη 
Αλσατία 
Στρασβούργο

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Βασιλεία, περιήγηση πόλης – 
Λίμνη Τίτιζε - Χαϊδελβέργη 
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος εισιτήριων και 
απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη και γνωριμία με το συνοδό μας, 
ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. 
Ξεκινάμε την περιήγηση στην πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας. 
Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς στα 
σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός 
Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές Άλπεις και 
συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη 
Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με τις αλληγορικές 
φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων 
σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Τέλος ακολουθούμε 
το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο μας οδηγεί στο μπαλκόνι του Ρήνου, 
όπου θα απολαύσουμε την θέα. Συνεχίζουμε για την περιοχή του Μέλανα 
Δρυμού, όπου μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, θα κάνουμε στάση στη 
λίμνη Τίτιζε, όπου η εικόνα θα σας εντυπωσιάσει. Στα νερά της Λίμνης 
καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές, ενώ τα δέντρα κατεβαινουν μέχρι 
τις όχθες. Αξίζει να ατενίσετε την όμορφη θέα καθισμένοι σε κάποιο από 
τα εστιατόρια στις όχθες της λίμνης (μην παραλείψετε να γευθείτε ένα 
κομμάτι αυθεντικής τούρτας Black Forest ). Τελειώνοντας, μετάβαση 

σε μια από τις ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη 
Χαιδελβέργη. Μια πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομα-
ντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 
1386. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.

2η ημέρα: Αναχώρηση για Μανχαίμ – 
Χαϊδελβέργη, περιήγηση πόλης 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μανχαίμ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερή 
πόλη του κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη και αναφέρεται για πρώτη φορά 
σε μια νομική πράξη του 766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, ενώ στις 
αρχές του 18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε αποκτώντας ένα ξεχωριστό 
πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό πάρκο και 
τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο αιώνα. Θα μας 
εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν πανεπιστημιακές 
σχολές. Τελειώνοντας, επιστροφή στην πανέμορφη πόλη της Χαϊδελβέρ-
γης. Ξεκινάμε την περιήγησή μας στην παραμυθένια πόλη, όπου θα δούμε 
το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl και την οδό των 
φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα 
της πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, 
εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης "Zum Ritter" το 
οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές 
του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε να 
ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΜΑΝΧΑΙΜ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - MEΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - 
ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΟΛΜΑΡ

2 αναχωρήσεις στην καρδιά του Καλοκαιριού με Απευθείας Πτήσεις για Βασιλεία
Η Αλσατία είναι μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής όχθης του Ρήνου. Συνορεύει με την Ελβετία, τη Λωρραίνη, 
τη Γερμανία και την ελεύθερη κομητεία Φρανς Κοντέ (Franche Compté). Κατά την αρχαιότητα η Αλσατία ανήκε στους Κέλτες. Αργότερα υπήρξε 
μέρος της Γερμανίας (όπως επίσης και της Γαλλίας). Η περιοχή «άλλαξε χέρια» αρκετές φορές, ώσπου με το πέρας του Β΄ Παγκόσμιου εντάχθηκε 
μόνιμα στο κράτος της Γαλλίας. Οι αλλαγές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ανάμειξη των πληθυσμών και τη δημιουργία μιας διαφορετικής νοοτρο-
πίας η οποία φαίνεται από την καθημερινότητα των κατοίκων μέχρι την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική. Στο ταξίδι αυτό θα επισκεφτούμε υπέροχα 
μέρη από την πρωτεύουσα της Αλσατίας το Στρασβούργο, την γερμανική πλευρά του Ρήνου μέχρι την γραφική Χαϊδελβέργη.
Το συγκεκριμένο ταξίδι κάθε χρόνο έχει μεγάλη απήχηση, όμως για φέτος, λόγω της γνωστής κατάστασης, έχουμε ετοιμάσει μόνο 2 αναχωρήσεις 
και μόνο μέσα στον Αύγουστο. Φυσικά σας θυμίζουμε πως αν 8 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν πληρούνται οι σωστές υγειονομικές συνθήκες 
στις περιοχές αυτές θα ακυρώσουμε το ταξίδι χωρίς να έχετε καμία χρηματική απώλεια. Να είστε σίγουροι πως πρόκειται για ένα πολύ ωραίο ταξίδι 
και σε μια τιμή που δεν θα καταφέρουμε ξανά στο μέλλον.
Οι πτήσεις μας είναι ιδανικά επιλεγμένες για το ταξίδι αυτό με βάση την Βασιλεία. Τα ξενοδοχεία είναι μόνο 4* εντός των πόλεων για να έχετε μια 
ασφαλή και άνετη διαμονή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε ποια από τις 2 αναχωρήσεις σας βολεύει και τα υπόλοιπα αφήστε 
τα σε εμάς..!
Σε πλαίσιο
Οι γραφικές πόλεις, τα μοναδικά τοπία, οι φανταστικές διαδρομές, κυριολεκτικά θα σας εντυπωσιάσουν!
Ένα ταξίδι βγαλμένο από παραμύθι
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Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ( 2,45€ / άτομο / διανυκτέρευση ) στο Στρασβούργο. Σύνολο φόρων +145€.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 6ήμερη αεροπορική εκδρομή σε Χαϊδελβέργη & Αλσατία

και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερ-
μανίας. Ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και αγορές. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
παραδοσιακή μπύρα σε μια από τις παραδοσιακές μπυραρίες της πόλης.

3η ημέρα: Χαϊδελβέργη – Μπάντεν Μπάντεν - 
Στρασβούργο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. 
Άφιξη στην πόλη που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού, 
στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη. Οι θερμές 
πηγές στο Μπάντεν ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και απο-
τέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο 
αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα, 
αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Τελειώνοντας, 
συνεχίζουμε για τη σημαντικότερη πόλη της Αλσατίας, το Στρασβούργο. 
Ο τοπικός πληθυσμός αποτελεί ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών 
στοιχείων, ενώ η πολη θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξυ σύγχρονης 
Γαλλίας και Γερμανίας. Θα δούμε την πλατεία της παλιας πόλης με το Κα-
θεδρικό ναο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φωτογραφίες με φόντο 
τις περίτεχνες γέφυρες και φαγητό. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε μια 
ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. Δεν θα παραλείψουμε να πάρουμε 
υπέροχα τοπικά σουβενίρ και πολύχρωμα είδη λαϊκής τέχνης. Τελειώνοντας 
μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας.

4η ημέρα: Στρασβούργο - περιήγηση πόλης – 
Εκδρομή στα κρασοχώρια 
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη 
πόλη του νομού του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο. Μοναδική πινελιά 
στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή 
η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του 
Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές 
δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη 
της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των 
αμυντικών έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντι-
σμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη 
στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα 
σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη 
αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. 
Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από 
τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό 
παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η μόνη 
πόλη στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, 
αλλά φιλοξενεί την έδρα σημαντικών διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της 

βορειοανατολικής Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι σας έχουμε 
μια υπέροχη εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του 
Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα 
κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η 
περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από 
την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό 
για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα 
χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα δούμε 
ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο από τους δούκες της Αλσατίας, ενώ 
στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι 
περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα 
θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε Γκολ, που διατηρεί 
το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν 
την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Αναχώρηση για Κολμάρ - Φράιμπουργκ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή 
για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις 
λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά συνδέεται μέσω 
ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει την πόλη. Μουσεία, κα-
θεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα κοσμούν 
την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της. Θα δούμε τις δυο πιο 
σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου 
και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα 
τμήμα της πόλης αποτελούμενο από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμί-
ζουν το στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο 
κέντρο της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή 
αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που 
διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι 
ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη 
Martin Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του 
αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας στην 
πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από 
τις χαρακτηριστικές patiserie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την πόλη 
Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, στην 
είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη όπου άφησε την τελευταία του πνοή 
ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική πλα-
τεία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. 
Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή 
συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπη, χτισμένο το 1998.

6η ημέρα: Ελεύθερος χρόνος – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και αγορές και στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

 Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια. • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδός του γραφείου. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίου, δημοτικοί φόροι πόλεων, είσοδοι μουσείων

και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Προαιρετικές / προτεινόμενες δραστηριότητες.

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 6 ΗΜΕΡΕΣ| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή 

σε δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετών

Tιμή σε 
μονόκλινο

Αεροπορική Εταιρία

5 & 12/8

Στρασβούργο:
LAGRANCE CITY 
RESIDENCE 4*

Χαϊδελβέργη:
LEONARDO WALLDORF 4*

415 250 475

EASYJET

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 11.10 - 12.40
ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 12.30 - 15.50

Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή -  
σάκος (διαστ. 40 χ 20 χ 25cm) ανά άτομο 

& 1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα.

Εξασφαλισμένη προκάθιση
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7ήμερη αεροπορική εκδρομή  
στη Νότια Γαλλία

Τα διαμάντια 
της Νότιας 
Γαλλίας

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Μασσαλία 
(Πτήση, Ξενάγηση) – Νιμ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μασσαλία. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα της Προβηγκίας, τη Μασσαλία (Marseille), τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη της Γαλλίας μετά το Παρίσι και το τρίτο σημαντικότερο λιμάνι 
της Ευρώπης. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την πανοραμική περιήγηση 
γνωριμίας μας με την πόλη. Θα δούμε τη βασιλική Νοτρ Νταμ ντε λα 
Γκαρντ (Notre Dame de la Garde), που είναι για τη Μασσαλία ό,τι η Sacré 
Coeur της Μονμάρτρης για το Παρίσι. Από το ύψωμα του ομώνυμου λόφου 
θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη και 
στο νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να 
προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή 
πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους θρυλείται ότι 
ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης Μοντεχρήστος στο ομώνυμο 
μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για χαλάρωση στη Μασσαλία, πριν συνεχίζουμε προς τον τελικό 
μας προορισμό για σήμερα, τη Νιμ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Νιμ (ξενάγηση) – Αβινιόν – Αρλ – Νιμ 
Η Νιμ ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Αύγουστο σύμφωνα με τα ρω-
μαϊκά πρότυπα. Στην περιήγηση στην πόλη θα δούμε μεταξύ άλλων το 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο (Les Arènes) του 1ου αιώνα μ.Χ., ένα από τα πιο 
καλοδιατηρημένα ρωμαϊκά αμφιθέατρα στον κόσμο. Έχει μήκος 133 μ. 
και πλάτος 101 μ., ενώ η πρόσοψή του έχει ύψος 21 μ. και αναπτύσσεται 
σε δύο ορόφους με 60 καμάρες ο καθένας. Στο εσωτερικό χωρούσαν 
περίπου 25.000 θεατές, οι οποίοι παρακολουθούσαν μονομαχίες και 
αγώνες ζώων, όπως στη Ρώμη. Θα δούμε επίσης τον αρχαίο ναό Maison 
Carrée (τετράγωνος οίκος), ο οποίος κτίστηκε από τον Μάρκο Αγρίππα, 
γαμπρό του Αυγούστου, σε ελληνιστικό ρυθμό με διαστάσεις 26 μ. μήκος, 
15 μ. πλάτος και 17 μ. ύψος. Κτισμένος πάνω σε ένα βάθρο, χάρη στο 

οποίο δέσποζε στην αρχαία ρωμαϊκή Αγορά, είναι ο μόνος πλήρως δια-
τηρημένος αρχαίος ναός σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος, θα δούμε την 
πύλη του Αυγούστου γνωστή και ως "πύλη της Αρλ", μια από τις κύριες 
πύλες της ρωμαϊκής πόλης, καθώς και τον καθεδρικό ναό Νοτρ Νταμ. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για μια υπέροχη διαδρομή με πρώτο σταθμό στη 
μεσαιωνική πόλη της Αβινιόν την «πύλη της Προβηγκίας», έδρα των 7 
παπών γαλλικής καταγωγής από το 1309 έως το 1377. Κατά την περιήγησή 
μας στην πόλη θα δούμε το ιστορικό της κέντρο και το Ανάκτορο των 
Παπών του 14ου αιώνα, καθώς και τη γέφυρα Σαιν Μπενεζέ του γνωστού 
λαϊκού τραγουδιού. Συνεχίζουμε για την πόλη Άρλ, στην οποία έζησε για 
16 μήνες ο Βίνσεντ Βαν Γκονγκ, ο μεγάλος «νομάδας» ζωγράφος του 19ου 
αι., που το 1888 άφησε την ομίχλη της Ολλανδίας και αποτύπωσε το φως 
της Προβηγκίας σε 200 πίνακες και σκίτσα. Πολλά από τα αξιοθέατα της 
Αρλ έχουν τη σφραγίδα του Ρωμαϊκού παρελθόντος της, καθώς η πόλη 
ιδρύθηκε το 46 π.Χ. από τον Ιούλιο Καίσαρα με την ονομασία Αρελάτ, 
δηλαδή "πόλη των βάλτων" και αποτελεί σήμερα το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα διατηρημένης πόλης με τέλεια ρωμαϊκή υποδομή, βασισμένη 
στις αρχές της Ελληνικής Ιπποδάμειας Αρχιτεκτονικής. Όλα βρίσκονται 
σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας (Republic). 
Στη βόρεια πλευρά βρίσκεται το Δημαρχείο του 17ου αιώνα και πίσω του 
το Φόρουμ. Ο Καθεδρικός Ναός του St. Trophime είναι μία από τις ωραι-
ότερες ρωμανικές εκκλησίες του 12ου αιώνα – την εποχή που η Αρλ είχε 
γίνει μεγάλο θρησκευτικό κέντρο. Η Αρένα είναι από τα μεγαλύτερα και 
πιο καλοδιατηρημένα Ρωμαϊκά μνημεία στην Προβηγκία, χωρητικότητας 
22.000 θεατών, αντίγραφο του Κολοσσαίου της Ρώμης.Επιστροφή στη 
Νιμ. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Νιμ – Αιξ αν Προβάνς – Κάννες 
Πρωινό και αναχώρηση για τη λουτρόπολη Αιξ αν Προβάνς (Aix-en-
Provence). Άφιξη και περιήγηση στην πόλη με την ένδοξη ιστορία. Ολό-
κληρο το ιστορικό της κέντρο καθηλώνει τον επισκέπτη. Τα δαιδαλώδη 
πλακόστρωτα δρομάκια της είναι γεμάτα καφέ, εστιατόρια, μαγαζιά και 

Κυανή Ακτή – Κάννες – Νίκαια – Μασσαλία – Προβηγκία – Γαλλική Ριβιέρα
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μπουτίκ μερικών από τους ακριβότερους οίκους μόδας. Τα κτίριά της 
είναι επιβλητικά, αρχιτεκτονικά ομοιόμορφα και φροντισμένα. Οι μεγά-
λες πλατείες της σφύζουν από ζωή. Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το 
κεντρικό σιντριβάνι της Ροτόντας με τα τρία αγάλματα που συμβολίζουν 
τη Δικαιοσύνη, τη Γεωργία και τις Καλές τέχνες. Από το σημείο αυτό 
ξεκινά ένας από τους ωραιότερους ίσως δρόμους ευρωπαϊκής πόλης, 
η οδός Μιραμπό, στην οποία θα περπατήσουμε. Είναι ένας πεζόδρο-
μος με δύο σειρές πανύψηλα πλατάνια να διατρέχουν τις άκρες του, 
διακοσμημένος με σιντριβάνια και περίτεχνα κτίρια, που ακολουθεί τη 
γραμμή που χάρασσαν τα παλαιά τείχη της πόλης και την χωρίζει στην 
Νέα και την Παλαιά Πόλη. Στη Μιραμπό υπάρχει η μπιραρία (brasserie) 
Deux Garcons, που χτίστηκε το 1792 και είναι διάσημη για τους εξέχοντες 
πελάτες της, όπως ο διάσημος ζωγράφος Πωλ Σεζάν, ο Εμίλ Ζολά και 
ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Ο Σεζάν πέρασε εδώ το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του, μαγεμένος από τις μικρές και μεγάλες ομορφιές της πόλης. 
Θα δούμε επίσης το Δημαρχείο του 17ου αιώνα και τον πύργο-ρολόι, που 
κατασκευάστηκε το 1510. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τις Κάννες, 
την πιο διάσημη λουτρόπολη της Κυανής Ακτής. Η πόλη μύθος της 7ης 
Τέχνης, θα μας φιλοξενήσει για τέσσερις συνεχείς μοναδικές γεμάτες 
μέρες και νύχτες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Βραδινή 
βόλτα στην Croisette ή ένα ποτό στο μυθικό ξενοδοχείο-παλάτι Carlton 
για όσους το επιθυμούν. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Κάννες – Νίκαια – Γκρας – Κάννες 
Πρωινή αναχώρηση για την Νίκαια, όπου η επίσκεψή μας περιλαμβάνει 
βόλτα στο κέντρο της πόλης και στην ειδυλλιακή περιοχή κατά μήκος 
της περίφημης Promenade des Anglais, στην καρδιά της πόλης, στην 
πλατεία Σαλεγιά και στην παλιά Νίκαια (πρόποδες ακρόπολης) με τις 
δεκάδες εστιατόρια και γραφικά καφέ. Συνεχίζουμε για την Γκρας, τη 
Μέκκα της Γαλλικής Αρωματοποιίας - και στο τοπικό αποστακτήριο της 
αρωματοποιίας και παρασκευής καλλυντικών Fragonard, πασίγνωστα σε 
όλο τον κόσμο. Επιστροφή στις Κάννες. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Κάννες – Σαν Τροπέ – Κάννες 
Πρωινή αναχώρηση για το Σαιν Τροπέ. Σήμερα τη βόλτα μας συντροφεύει 
η αύρα της Μεσογείου, στο κατάστρωμα του μικρού πλοιαρίου, που ξεκινά 
από το παραθαλάσσιο χωριουδάκι Sainte-Maxime για να αγκυροβολή-
σει ανάμεσα στις εντυπωσιακές θαλαμηγούς και τα πολυτελή γιοτ των 
διασημότερων jet-setters της υφηλίου. Ο θρύλος και ο μύθος του Σαιν 
Τροπέ ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1950 όταν, η Brigitte Bardot, 
στην ταινία του σκηνοθέτη συζύγου της Ροζέ Βαντίμ «Και ο Θεός έπλασε 

τη γυναίκα», περπατούσε ξυπόλητη ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια με τα 
πολύχρωμα παραθυρόφυλλα. Η αμμουδερή παραλία Pampelonne είναι 
η ίδια παραλία που το 1964 ο ανεπανάληπτος Louis de Funès, ως «Χωρο-
φύλακας του Σαιν Τροπέ», γίνεται ορκισμένος κυνηγός γυμνιστών. Στην 
συνέχεια το μεσημέρι, σταματάμε στα privé λιμανάκια του Πορτ Γκριμώ 
με τις μικρές γέφυρες της «γαλλικής Βενετίας», όπου Προβηγκιανού στυλ 
επαύλεις, βαμμένες σε παστέλ χρώματα καθρεφτίζονται στο δικό τους 
αγκυροβόλιο, στην πίσω αυλή. Επιστρέφοντας στις Κάννες, έχουμε χρόνο 
ελεύθερο. Όσοι το επιθυμούν μπορούμε να διασχίσουμε με τραινάκι το 
Ιστορικό Κέντρο και να αναρριχηθούμε ως την κορυφή του λόφου Suquet 
για να απολαύσουμε και να απαθανατίσουμε το δειλινό σε μια πανοραμική 
φωτογραφία. Επιστροφή και στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Κάννες – Αντίμπ – Μόντε Κάρλο – 
Εζ – Κάννες 
Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε την ανατολική περιοχή της 
Κυανής ακτής. Πρώτος σταθμός μας η Αντίμπ (αρχαία Αντίπολη), την 
οποία θα εξερευνήσουμε περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της. Θα 
περάσουμε από το παζάρι, από το μουσείο του Πικάσο (εξωτερικά), το 
σπίτι του Καζαντζάκη (εξωτερικά), τις συντεχνίες των βαφέων, ραπτών 
και βυρσοδεψείων, το αρχαιολογικό μουσείο με τις ελληνορωμαϊκές αρ-
χαιότητες (εξωτερικά) κ.λπ. Η διαδρομή μας συνεχίζει προς το Πριγκιπάτο 
του Μονακό και το Μόντε Κάρλο, όπου θα ανεβούμε με ανελκυστήρες 
στην κορυφή του λόφου, δίπλα στο Ωκεανογραφικό Μουσείο Ζακ Υβ 
Κουστώ (είσοδος προαιρετική λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται 
για την επίσκεψη) και τους εξωτικούς κήπους. Εξωτερική επίσκεψη του 
παλατιού των Γκριμάλντι (πιθανόν να δούμε την αλλαγή φρουράς) και 
είσοδος στον Καθεδρικό ναό που είναι θαμμένη η Γκρέυς Κέλλυ. φαντα-
σμαγορική θέα της μαρίνας με τις πολυτελείς θαλαμηγούς. Στη συνέχεια 
θα σταματήσουμε στο Εζ (Èze), ένα χωριό-μεσαιωνικό στολίδι αλώβητο 
από τον χρόνο, που βρίσκεται σε ένα απόκρημνο τοπίο, Θα επιστρέψουμε 
στις Κάννες. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Κάννες – Σεν Πωλ ντε Βανς – Νίκαια – 
Πτήση επιστροφής 
Τελευταίες βόλτες και φωτογραφίες στις Κάννες και αναχώρηση για να 
επισκεφθούμε το Σαιν Πωλ ντε Βανς. Επίσκεψη και φωτογραφίες από 
τα τείχη του κάστρου με θέα στον Κόλπο των Αγγέλων. Συνεχίζουμε για 
τη Νίκαια, στο αεροδρόμιο της οποίας θα επιβιβαστούμε στην πτήση 
επιστροφής μας.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 7ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Νότια Γαλλία

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. Σύνολο φόρων +290€.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• 2 διανυκτερεύσεις στη Νιμ, στο κεντρικότατο ξενοδοχείο Novotel Nim Atria

Centre 4*.
• 4 διανυκτερεύσεις στις Κάννες στο κεντρικό ξενοδοχείο Eden Hotel Cannes 4*,

στο κέντρο της πόλης, στην Κρουαζέτ.
• Μπουφέ πρωινό καθημερινά.
• Βόλτα-μεταφορά με πλοιάριο από το Σαιν Μαξίμ στο Σαιν Τροπέ και πίσω.
• Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις και οι ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο

πρόγραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται
• Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 20€.

ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή 

σε δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετών

Tιμή σε 
μονόκλινο

Αεροπορική Εταιρία

26/7
2, 9, 16, 
23 /8

6, 20 /9

NOVOTEL NIM ATRIA 
CENTRE 4*

Νιμ

EDEN HOTEL CANNES 4*
Κάννες

989 - 1369

AEGEAN AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ | 06.30 - 07.20 
ΑΘΗΝΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ | 08.20 - 10.10

ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ | 18.20 - 21.45 
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 23.00 - 23.50
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1η ημέρα: Πτήση για Εδιµβούργο - Γλασκώβη 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε AEGEAN για Εδιµβούργο. 
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουµε για την µεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, 
την Γλασκώβη, η οποία εξελίσσεται µε ιλιγγιώδη ρυθµό και αποτελεί ένα 
µοντέρνο, αστικό κέντρο µε βικτωριανή αρχιτεκτονική κληρονοµιά, στιλάτα 
µπαρ, κοµψά εστιατόρια και πολλούς χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο κέντρο της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.

2η ημέρα: Γλασκώβη - Στέρλινγκ - Πάρκο Χέλιξ - 
Γλασκώβη, Ξενάγηση 
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, ένα από τα πιο 
στρατηγικά σηµεία της κεντρικής Σκωτίας κατά τη διάρκεια του µεσαίωνα, 
γνωστή για την µεγάλη µάχη που έλαβε χώρα το 1297 στην οµώνυµη γέφυ-
ρα. Επίσκεψη (προαιρετική είσοδος) στο κάστρο Στέρλινγκ, ένα από τα πιο 
φηµισµένα της Σκωτίας και η πάλαι ποτέ έδρα της βασιλικής οικογένειας 
των Στιούαρτ. Εδώ στέφθηκε η Μαρία Στιούαρτ, η βασίλισσα των Σκωτσέ-
ζων. Επόµενη στάση µας το πάρκο Χέλιξ (Helix), όπου θα θαυµάσουµε 
τα Κέλπις (Kelpies), δύο µεταλλικά γλυπτά αλόγων ύψους 30 µέτρων. 
Επιστρέφουµε στην Γλασκώβη, όπου κατά τη διάρκεια της ξενάγησής µας 
θα δούµε την πλατεία Τζωρτζ µε τα επιβλητικά βικτωριανά κτίρια και το 
∆ηµαρχείο, θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό ναό και την γκαλερί Καλών 
Τεχνών Κελβινγκρόουβ, θα θαυµάσουµε εξωτερικά το Πανεπιστήµιο της 
πόλης και τον ποταµό Κλάιντ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στον εµπορικό 
πεζόδροµο Μπιουκάναν και επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ημέρα: Γλασκώβη - Εθνικός ∆ρυµός Λοχ 
Λόµοντ και Τρόσακς - Φαράγγι Γκλένκοου - Φορτ 
Γουίλιαµ - Φορτ Αγκούστους - Ίνβερνες 
Η σηµερινή µέρα είναι αφιερωµένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των 

Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουµε για το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόµοντ και Τρό-
σακς, µε αρκετές στάσεις για φωτογραφίες σε αυτήν την πανέµορφη 
περιοχή. Οι άγριας οµορφιάς λόφοι και οι λαµπυρίζουσες λίµνες συν-
δυάζουν το εντυπωσιακό τοπίο των Γκράπιαν µε τη βουκολική γαλήνη 
των Μπόρντερς στο σηµείο όπου τα Λόουλαντς συναντούν τα Χάιλαντς. 
Συνεχίζουµε µε µια συγκλονιστική διαδροµή στην καρδιά των Χάιλαντς, 
περνώντας µέσα από το θεαµατικό φαράγγι του Γκλένκοου. Ο Ντίκενς 
παροµοίασε το εντυπωσιακό αυτό τοπίο µε νεκροταφείο µιας φυλής 
γιγάντων, εννοώντας µάλλον την φατρία των Μακ Ντόναλντ. Στη συνέ-
χεια, περνώντας από το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαµ (Fort William) στους 
πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις, θα σταµατήσουµε για καφέ στο χωριό 
Φορτ Αγκούστους, που βρίσκεται στις όχθες της λίµνης Νες (Λοχ Νες, 
Loch Ness). Εδώ θα θαυµάσουµε ένα τµήµα από το περίφηµο κανάλι της 
Καλυδωνίας που ενώνει τις αλληλοδιαδεχόµενες λίµνες των Χάιλαντς. 
Νωρίς το απόγευµα θα φθάσουµε στην πρωτεύουα των Χάιλαντς, το 
Ίνβερνες. Περιήγηση στην πόλη και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο κέντρο της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ίνβερνες - Λοχ Νες (Κρουαζιέρα) - 
Κάστρο Αϊλίαν Ντόναν - Νήσος Σκάι - Ίνβερνες 
Η σηµερινή µας διαδροµή παράλληλα µε τις µαγευτικές λίµνες της Σκω-
τίας θα µας οδηγήσει στην παγκοσµίου φήµης λίµνη Νες (Λοχ Νες, Loch 
Ness), για να απολαύουµε την µοναδική της οµορφιά, και εάν είµαστε 
τυχεροί, ίσως καταφέρουµε να απαθανατίσουµε το θρυλικό της τέρας, 
τη Νέσι. Προτείνουµε µια προαιρετική κρουαζιέρα στη λίµνη µε επίσκεψη 
στα ερείπια του µεσαιωνικού κάστρου Ούρκαρτ (Urquhart), που υψώνεται 
επιβλητικό πάνω από τα νερά της - η όλη εµπειρία είναι σαν βγαλµένη από 
παραµύθι. Επόµενος σταθµός µας θα είναι στο πιο πολυφωτογραφηµένο 
και ίσως το πιο όµορφο κάστρο της Σκωτίας, το Αϊλίαν Ντόναν (Eilean 
Donan Castle, προαιρετική είσοδος), κτισµένο πάνω σε βραχονησίδα 
στο σηµείο όπου ενώνονται οι τρεις υπέροχες λιµνοθάλασσες: οι Λοχ 

8ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Σκωτία και στα Highlands

Εδιµβούργο, Γλασκώβη, Στέρλινγκ, Πάρκο Χέλιξ (Κέλπις), Εθνικός ∆ρυµός Λοχ Λόµοντ και Τρόσακς - Φαράγγι 
Γκλένκοου, Φορτ Γουίλιαµ, Φορτ Αγκούστους, Ίνβερνες, Λοχ Νες (Κρουαζιέρα), Κάστρο Αϊλίαν Ντόναν, Νήσος Σκάι, 
Μπλαιρ Άθολ, Πίτλοχρι, (Ρόσλιν, Άγιος Ανδρέας) 

Ταξίδι στη Σκωτία, η χώρα των αντιθέσεων
Η Σκωτία είναι σίγουρα η χώρα των αντιθέσεων, καθώς μπορεί κανείς να δει πόλεις, βουνά, ατελείωτες κοιλάδες, λίμνες και με λίγη φαντασία το 
τέρας του Λοχ νες. Από την πλούσια αρχιτεκτονική του Εδιμβούργου έως τη μοναδική ηρεμία του Ινβερνές, η Σκωτία είναι ένας προορισμός που 
μπορεί κυριολεκτικά να συναρπάσει τον επισκέπτη.
Ωστόσο, το ταξίδι στη Σκωτία δεν σταματά εδώ. Τα φημισμένα Highlands αποτελούν σήμα κατατεθέν της Σκωτίας, καθώς η μοναδική ομορφιά του 
φυσικού τοπίου σε συνδυασμό με την θέα προσφέρουν μια αξέχαστη εμπειρία σε όσους επιλέξουν τη Σκωτία ως τον επόμενο προορισμό τους.
Η Σκωτία, χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από γκάιντες, τις παραδόσεις και την υπέροχη τοπογραφία της, 
έχει διαμορφώσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις και μαγευτικά χαρίσματα, είτε τη δείτε 
τυλιγμένη στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό τρόπο στα νερά των λιμνών της.

Σκωτία 
Highlands
Loch ness
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Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. Σύνολο φόρων +250€.

Ντούικ, Λοχ Λονγκ και Λοχ Αλς. Στη συνέχεια θα περάσουµε µέσω της 
επιβλητικής γέφυρας (Skye Bridge) στο µεγαλύτερο νησί των εσωτερικών 
Εβρίδων, το Σκάι. Οι γεωλογικές µεταβολές της περιοχής έδωσαν στο 
Σκάι ένα από τα πιο πολυποίκιλα και πιο εντυπωσιακά τοπία στην Βρε-
τανία. Από το κακοτράχαλο ηφαιστειογενές οροπέδιο του βορείου Σκάι 
µέχρι τις λαξευµένες από τους πάγους κορυφές των Cuillin Hills, το νησί 
διαµελίζεται από πολυάριθµες λιµνοθάλασσες. Έτσι, οι ταξιδιώτες δεν 
απέχουν ποτέ περισσότερα από 8 χιλιόµετρα από τη θάλασσα Η άγρια 
οµορφιά των Χάιλαντς σε όλο της το µεγαλείο! ∆ιασχίζοντας τα Cuillin 
Hills θα φτάσουµε γραφικό λιµάνι Portree. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες 
και γεύµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευµα. ∆ιανυκτέρευση.

5η ημέρα: Ίνβερνες - Μπλαιρ Άθολ - Πίτλοχρι - 
Εδιµβούργο 
Πρώτη στάση της σηµερινής µας διαδροµής θα είναι σε ένα από τα 
πλέον αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφηµο Κάστρο Μπλαιρ (Blair 
Atholl Castle, Προαιρετική είσοδος). Εδώ θα πάρουµε µια γεύση από την 
αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ στις αρχές του 18ου αιώνα. Ελεύθε-
ρος χρόνος για περιήγηση στο κάστρο και στους πανέµορφους κήπους 
του. Συνεχίζουµε για το πανέµορφο χωριό Πίτλοχρι µε τα παραδοσιακά 
σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην γραφική αγορά του χωριού 
και αναχώρηση για την "Αθήνα του Βορρά", όπως αποκαλείται το Εδιµ-
βούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο κέντρο της πόλης. Αργά 
το απόγευµα θα περπατήσουµε µε τον αρχηγό µας στο Βασιλικό Μίλι 
της παλιάς πόλης. Θα περιηγηθούµε στα µεσαιωνικά δροµάκια και σί-
γουρα το βραδάκι θα απολαύσουµε ένα single malt ουίσκι σε µια από 
τις παραδοσιακές παµπ της Grassmarket µε ζωντανή απαλή Σκωτσέζικη 
µουσική. ∆ιανυκτέρευση.

6η ημέρα: 6η µέρα: Εδιµβούργο, Ξενάγηση πόλης 
µε επίσκεψη στο Κάστρο του Εδιµβούργου 
Εδιµβούργο: ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο, από την µια πλευρά βρί-
σκεται µια µεσαιωνική πόλη που στέφεται από ένα κάστρο κτισµένο 
πάνω σε έναν ηφαιστειογενή βράχο και από την άλλη στέκεται η νέα 
πόλη του 18ου αιώνα, που ξεκίνησε το 1767 ως µέρος ενός οράµατος 
για την δηµιουργία µιας Μητρόπολης του ∆ιαφωτισµού. Ξεκινώντας από 
την νέα, γεωργιανού ρυθµού, πόλη, θα δούµε πολλά όµορφα ιστορικά 
κτίρια, υπέροχες πλατείες, µεγάλους δρόµους µε ηµικυκλική διάταξη, που 
δεν έχουν χάσει τίποτα από την µεγαλοπρέπεια της εποχής τους. Εδώ 
θα δούµε και πού έζησαν τα παιδικά τους χρόνια ο Walter Scott και ο 
Arthur Conan Doyle. Στη συνέχεια, από την κορυφή του λόφου Κάλτον, 
θα έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε µια πανοραµική θέα της πόλης 
και να θαυµάσουµε το Εθνικό Μνηµείο της Σκωτίας, το µνηµείο του Ναύ-
αρχου Νέλσονα και το Βασιλικό παρατηρητήριο. Επόµενη στάση µας το 
όµορφο παλάτι του Χόλιρουντ (Holyrood Palace), επίσηµη κατοικία της 

βασίλισσας στη Σκωτία. ∆ια µέσου του Βασιλικού Μιλίου θα περάσουµε 
ανάµεσα από τα ψηλά, µεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης και θα δούµε 
σε ποιες γωνιές της πόλης ελάµβαναν χώρα οι φιλοσοφικές συζητήσεις 
του Adam Smith µε τον David Hume, και πού κήρυττε µε τον πύρινο λόγο 
του ο µεταρρυθµιστής της Σκωτικής Εκκλησίας Τζον Νοξ (John Knox). 
Στο τέλος της ξενάγησής µας θα επισκεφθούµε το παγκοσµίου φήµης 
Κάστρο του Εδιµβούργου (προαιρετική είσοδος). Απόγευµα ελεύθερο. 
∆ιανυκτέρευση.

7η ημέρα: Εδιµβούργο, Ελεύθερη µέρα 
Ελεύθερη µέρα για βόλτες και επισκέψεις σε µουσεία και διάφορα αξιο-
θέατα της πόλης, όπως στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη 
Πορτραίτων, στο Ενικό Σκωτσέζικο Μουσείο, στην επίσηµη Βασιλική κατοι-
κία Holyrood Palace, στην Βασιλική Θαλαµηγό Royal Yacht Britannia, στον 
Βασιλικό Βοτανικό Κήπο κ.ά., αλλά και για αγορές Σκωτσέζικων µάλλινων 
προϊόντων, µοναδικών στο είδος τους, … φυσικά στο Βασιλικό Μίλι της 
παλιάς πόλης. Απόγευµα ελεύθερο. Το βράδυ µπορείτε προαιρετικά να 
συµµετάσχετε σε µία σκωτσέζικη βραδιά µε γκάιντες, παραδοσιακούς 
χορούς και ενδυµασίες, τα περίφηµα KILT. ∆ιανυκτέρευση.

8η ημέρα: Εδιµβούργο, Ελεύθερος χρόνος 
- Πτήση επιστροφής Προαιρετική εκδροµή: 
Παρεκκλήσι Ρόσλιν - Άγιος Ανδρέας 
Ελεύθερος χρόνος για να συνεχίσετε τις βόλτες και τις επισκέψεις σε 
µουσεία και σε διάφορα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Εναλλακτικά, σας 
προτείνουµε µια προαιρετική ηµερήσια εκδροµή στην ανατολική Σκωτία. 
Πρώτη µας επίσκεψη, το φηµισµένο παρεκκλήσι Ρόσλιν του 1446, που αν 
και σχετικά µικρό σε διαστάσεις, είναι τεράστιο σε ιστορία και θρύλους. 
Εδώ υποτίθεται ότι εκτυλίσσεται η τελευταία πράξη του best-seller του 
Dan Brown "Κώδικας ντα Βίντσι", γεγονός που έχει αναζωπυρώσει το 
ενδιαφέρον των απανταχού κυνηγών µυστηρίων. Επόµενη επίσκεψή µας 
θα είναι στην παλαιότερη πανεπιστηµιούπολη της Σκωτίας και πρώην 
εκκλησιαστική πρωτεύουσα, τον Άγιο Ανδρέα. Σήµερα η πόλη αυτή 
θεωρείται ο "ναός του γκολφ", καθώς το εθνικό άθληµα της Σκωτίας 
ξεκίνησε από εδώ - η παλαιότερη αναφορά στο παιχνίδι ανάγεται στο 
1457. Λάτρεις του είδους από διάφορες περιοχές του κόσµου έχουν 
σαν όνειρο ζωής να παίξουν εδώ µια παρτίδα γκολφ! Θα περιηγηθούµε 
στους κεντρικούς δρόµους και στις πλακόστρωτες αλέες µε τις αψιδωτές 
προσόψεις των σπιτιών και θα δούµε τα πανεπιστηµιακά κτίρια και τις 
µεσαιωνικές εκκλησίες, που οδηγούν προς τον ερειπωµένο Καθεδρικό 
ναό του 12ου αιώνα δίπλα από µεσαιωνικό κάστρο της πόλης. Ο Άγιος 
Ανδρέας φηµίζεται επίσης για το πιο νόστιµο fish & chips της Βρετανίας 
και εµείς τουλάχιστον έχουµε προσωπική άποψη για του λόγου το αληθές... 
Αργά το απόγευµα θα µεταβούµε στο αεροδρόµιο του Εδιµβούργου και 
θα επιβιβαστούµε στην πτήση της επιστροφής.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία. • Πρωινό καθημερινά.
• Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται
• Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων • Δημοτικοί φόροι πόλεων.
• Προαιρετικές / προτεινόμενες δραστηριότητες.

ΣΚΩΤΙΑ - HIGHLANDS 8 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή 

σε δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετών

Tιμή σε 
μονόκλινο

Αεροπορική Εταιρία

15, 22, 
29 /7 
5/8 

2, 9, 16 /9
HOTELS 
3* & 4*

1245 1145 1695
AEGEAN AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ | 17.55 - 18.45
ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ | 20.50 - 23.05

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ | 23.55 - 05.50
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 06.55 - 07.45

12, 19 
& 26/8

1345 1145 1895
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6ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Ρώμη στη Φλωρεντία και στην Πομπηία

Ρώμη
Φλωρεντία
Πομπηία

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη - ξενάγηση πόλης - 
Roma by night 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. 
Mετά την παραλαβή των αποσκευών θα συναντήσουμε την τοπική μας 
συνοδό Δώρα, μόνιμο κάτοικο Ρώμης και επίσημη ξεναγό, η οποία θα 
μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να γνωρίσουμε την υπέροχη αυτή πόλη 
και την καθημερινότητα των κατοίκων της. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέ-
σως πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να 
γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό 
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο 
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, 
το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία 
αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα 
Βενέτσια με το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και 
τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε 
στα δωμάτια. Για την πρώτη βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική 
νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με 

φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε 
τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce 
vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 
μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο 
και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της 
Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα 
περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο 
Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από 
τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό 
δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: Μουσεία Βατικανου - Άγιος Πετρος - 
Καπελα Σιστινα - Βίλλα Μποργκέζε 
Σε αυτή την πόλη μια μέρα ξενάγησης σίγουρα δεν είναι αρκετή. Μετά 
το πρόγευμα στο ξενοδοχείο πηγαίνουμε στο ανεξάρτητο κρατίδιο του 
Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα 
συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια 

Ταξίδι στην Αιώνια πόλη
Η Αιώνια Πόλη δεν είναι απλά ένας must προορισμός, είναι μια ζωντανή περιήγηση στην πορεία της Ιστορίας και των Τεχνών, ενώ κάθε βόλτα στους 
δρόμους της ένα μάθημα αισθητικής και στυλ. Καλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αξιοθέατα, shopping, διασκέδαση. Ζήστε την “αιώνια πόλη” 
μαζί μας για να αποφύγετε τυχόν παγίδες του διαδικτύου (πχ παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων), να μην ασχοληθείτε με προκρατήσεις σε 
μουσεία, να γλυτώσετε πολύωρες αναμονές (ιδίως στο Βατικανό) και να έχετε μια μοναδική “τοπική φίλη” την Δώρα, την ελληνόφωνη επίσημη ξε-
ναγό μας που μένει μόνιμα στη Ρώμη. Ελάτε μαζί μας σε μια μοναδική ημερήσια εκδρομή στη Φλωρεντία, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις 
και την επόμενη ημέρα στη μαγεύτικη Πομπηία.

Εξασφαλίσαμε για εσάς:
• Απευθείας πτήσεις για Ρώμη. • Ιδανικά ωράρια πτήσεων • Διαμονή στο κέντρο της πόλης.
• Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων. • Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης.
• Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή.
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επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της 
μακραίωνης και τεράστιας συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, 
περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και αρι-
στουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα 
θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των 
κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια 
που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε 
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου, ένα από τα 
μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια 
θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό 
του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, χτισμένο πάνω από το σημείο ταφής 
του Αποστόλου Πέτρου. Μπορεί να χωρέσει 60.000 άτομα ενώ με την 
συνολική έκταση ολόκληρου του αρχιτεκτονικού συγκροτήματος αποτελεί 
και την μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου. Φιλοξενεί πολλά έργα τέχνης 
καθώς και την περίφημη αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου. Μετά 
θα έχουμε χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας 
προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το 
μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park 
της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, 
αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria 
Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και 
τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. 
Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά 
μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια 
(Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν 
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή να 
γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

3η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή 
στη Φλωρεντία (προαιρετική)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε μια πόλη που δεν χρειάζεται 
πολλές συστάσεις, αυτή των Μεδίκων και της Αναγέννησης, την Φλω-
ρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας των 
λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιότο, 
το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι κ.α. Τελειώνοντας, 
μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει.

4η ημέρα: Ρώμη - Πομπηία (προαιρετική)
Πρωινό και αναχώρηση για να ξεναγηθούμε σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό 
αρχαιολογικό χώρο, αυτόν της Πομπηίας. Η Πομπηία χτίστηκε τον 5ο 

αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες 
του Βεζούβιου και είχε πληθυσμό 20.000-30.000 κατοίκους. Το 62 μ.Χ. 
έγινε ένας σφοδρότατος σεισμός που τη συντάραξε, δεν ήταν όμως 
παρά το προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή της. Πράγματι λίγα 
χρόνια αργότερα, στις 14 Αυγούστου του 79 μ.Χ., μετά από μια φοβερή 
έκρηξη του Βεζούβιου, ένα κύμα από στάχτη έθαψε για πάντα, μέσα σε 
λίγες ώρες, αυτή την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Θα 
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε αυτή 
τη πόλη που σταμάτησε να ζει ξαφνικά το 79 μ.Χ. και αποτελεί ένα σταθμό 
για κάθε περιηγητή. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη 
Νάπολη, μια πόλη γεμάτη πάθη, εκρήξεις, ζωντάνια, γοητεία, ταπεραμέντο, 
ερωτισμό και τέχνη. Θα επισκεφτούμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Νάπολης θα δούμε τα εκθέματα καθημερινής οικιακής χρήσης και 
τα μαγειρικά σκεύη από την Πομπηία και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 
την πόλη, τη χιλιοτραγουδισμένη αυτή πόλη και πατρίδα της πουλτσινέ-
λα, του τενόρου Ενρίκο Καρουζο, του Βεζούβιου, της πίτσας αλλά και 
της Σοφία Λόρεν. Θα θαυμάσουμε την γραφική παραλία της, το παλάτι, 
την Σάντα Λουτσία με το κάστρο της, την περίφημη Σάντα Κιάρα, την 
όπερα, τις γραφικές πλατείες της, την περίφημη σκεπαστή αγορά της 
Galleria umberto, την πιάτσα ντελ πλεμπίσιτο, με την εκκλησία του Αγίου 
Φραγκίσκου και το παλάτι, την Spaccanapoli με τα γραφικά σοκάκια, το 
Ντουόμο, το παρεκκλήσι του Sant Severon με τα μυστηριώδη αγάλματα. 
Αργά το απόγευμα, γοητευμένοι από την πολύχρωμη και ζωντανή αυτή 
πόλη, θα επιστρέψουμε στη Ρώμη.

5η ημέρα: Ρώμη 
Η ημέρα αυτή είναι στη διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε με τον τρόπο 
που επιθυμείτε. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλα Μποργκέζε 
(Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο 
με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβά-
νια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Μπορείτε ακόμη 
να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης 
όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και 
των πινάκων του Caravaggio. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι 
Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα 
για έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco.

6η ημέρα: Ρώμη - Θεσσαλονίκη
Νωρίς το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για μετάβαση στο αερο-
δρόμιο και την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 6ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Ρώμη στη Φλωρεντία και στην Πομπηία

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά (εκτός από την τελευταία ημέρα λόγω ωραρίου πτήσεων). Σύνολο φόρων +145€.

 Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογη σας.
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων, δημοτικός φόρος πόλεως και ότι

αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΡΩΜΗ 6 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή 

σε δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετών

Tιμή σε 
μονόκλινο

Αεροπορική Εταιρία

22, 29/7 
&

5, 12, 19, 
26/8

VIMINALE 4*
Κεντρικό - Via Ceasare 

Balbo
295 139 365 RYANAIR

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΩΜΗ | 09.55 - 10.40
ΡΩΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 06.10 - 08.50

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή  
(40 x 20 x 25cm) & 1 βαλίτσα καμπίνας

 10k ανά άτομο (55 x 40 x 20cm).

NAVONA PALACE 
LUXURY INN

Kεντρικό - Navona 

Δώρο 2ωρο bike ride

360 129 450
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4ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Μάλτα

Μάλτα

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Μάλτα, 
περιήγηση πόλης / κηποι Μπαράκα, εκδρομή 
στις τρεις πόλεις (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για την καρδιά της Μεσογείου, τη Μάλτα, 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια 
πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Κατά την άφιξή μας, θα γνωριστούμε 
με το συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι 
επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία 
των κατοίκων και στη συνέχεια ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη 
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η 
Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισι-
ωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, 
το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου 
Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση 
γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται 
στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με 
ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε 
στα στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη 
εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την 
πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών 
ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 
και 1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις 
καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα 
περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, 
με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις 
vintage επιγραφές, θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, τα-
λαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα 
της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου και τον 
καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και 
εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 
και του 1578 ως μοναστική εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην 
επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από τα πιο φημισμένα 
έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και 
τον «Άγιο Ιερώνυμο». Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για 

να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα 
και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία 
του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών 
κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι 
κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και 
έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμαν-
δούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους θα 
απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα 
Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την 
πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ επισκεφθείτε 
τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτο-
ντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. 
Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. 
Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο 
οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας 
αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

2η ημέρα: Εκδρομή Μόστα - Μεδίνα - 
κήποι Αγίου Αντωνίου - Ραμπάτ - Τα Αλί 
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια προαιρετική εκδρομή. 
Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον 
τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα μεταφερ-
θούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο 
εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο αρ-
γυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ 
για την επίσκεψη στη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, 
υποδηλώνοντας τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που 
είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα 
πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό 
τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 
1693. Oταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία 
εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη 
αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη 
θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι 

Το μέρος που πρέπει να επισκεφθείς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου!
Απευθείας προγραμματισμένες πτήσεις της RYANAIR από Θεσ/νικη στο νησί που έχει σχεδόν πάντα Ήλιο!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο για να θαυμάσουν τα μεσαιωνικά κάστρα, τις ωραίες ακτές, τα αναγεν-
νησιακά αγάλματα, το έντονο τοπικό χρώμα κι ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού θα σας εντυπωσιάσει!
Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών στην κεντρική Μεσόγειο, ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία. Η Μάλτα είναι μια από τις μικρό-
τερες και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες. Το κράτος της, περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί καθώς και τα νησιά Γκότζο, Κομίνο, Φίλφα και Γκομινότο 
(από αυτά κατοικούνται μόνο τα δύο πρώτα). Πρωτεύουσα της Μάλτας είναι η Βαλέτα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ME ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΗΛΙΟ
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συνδυασμένη με χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά 
και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες 
πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική 
ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο 
ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει 
αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, 
θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά περίτεχνα 
φανάρια, πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Αμέσως μετά 
θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του Attard και τους περί-
φημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να απολαύσετε 
μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από 
το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο 
ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο (Gozo) 
- Malta local cooking class 
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι 
Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους 
της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry 
boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, 
η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, 

για το πόσο άξιζε η επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε 
το Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοι-
κούσε η νύμφη Καλυψώ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη θα 
επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για 
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε να γνω-
ρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για όσους 
επιθυμούν, κατευθυνόμαστε προς ένα κεντρικό εστιατόριο, όπου εκεί θα 
μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα – βήμα αυθεντικές μαλτέζικες γεύσεις, υπό 
την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας, πιάνουμε 
τα απαραίτητα εργαλείας μας και "ριχνόμαστε" στη δουλειά! Φυσικά στο 
τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου 
μας, με δοκιμάζοντας τις γεύσεις με τη συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού! 
Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας 
(Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό 
από τους τουριστικούς οδηγούς.

4η ημέρα: Μετάβαση στο αεροδρόμιο - 
Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές 
και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστρο-
φής. Άφιξη στην πολη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Μάλτα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό. Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές 
μειώνονται 50€ ( παιδί 40€ ). Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (0,5€ / άτομο / διανυκτέρευση). Σύνολο φόρων +145€.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων

και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΜΑΛΤΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή 

σε δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετών

Tιμή σε 
μονόκλινο

Αεροπορική Εταιρία

2, 9/7
& 27/8

DIPLOMAT 4*
Sliema

129 45 189

RYANAIR 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΛΤΑ | 09:15 -  09:55
ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 14:35 – 17:10

Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή – 
σάκος (διαστ. 40 x 20 x 25) ανά άτομο  

& 1αποσκευή 20κ ανά 2 άτομα.

WATERFRONT HOTEL 4*
Sliema

159 45 209

PRELUNA HOTEL & SPA 4* 
/ Sliema

169 

189 
Sea view

45 229

THE GEORGE 4* plus
St. Julian’s

189 45 229

16, 23, 
30/7 

& 6, 13, 
20/8

DIPLOMAT 4*
Sliema

149 45 199

WATERFRONT HOTEL 4*
Sliema

165 45 219

PRELUNA HOTEL & SPA 4* 
/ Sliema

179 

199 
Sea view

45 235

THE GEORGE 4* plus
St. Julian’s

209 45 289
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5ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Βαρσοβία και στην Κρακοβία

Βαρσοβία
Κρακοβία

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Πτήση-Βαρσοβία | Γνωριμία με την πόλη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πανέμορ-
φη Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, το Radisson 
Collection Hotel Warsaw 5*. Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με 
την πόλη, με την βοήθεια του συνοδού. Σας προτείνουμε να απολαύσετε 
μία δροσερή μπύρα, σε μία από τις πολλές γραφικές γειτονιές της, ή ένα 
ιδιαίτερο κοκτέιλ σε ένα Bar πάνω σε κάποιον από τους ουρανοξύστες της.

2η ημέρα: Βαρσοβία| Περιήγηση πόλης 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη της Βαρσοβίας. 
Θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης με τα πολύχρωμα κτίρια και το 
Βασιλικό Κάστρο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Παλιάς πόλης και 
αποτελεί ιστορικό και εθνικό μνημείο. Στη συνέχεια, θα δούμε την πλατεία 
του Κάστρου (Plac Zamkowy) ,όπου δεσπόζει η 22 μέτρων στήλη του 
βασιλιά Zygmunt και το Βασιλικό Κάστρο (Zamek Krolewski), το οποίο 
ξαναχτίστηκε μετά τη ναζιστική καταστροφή. Δεν γίνεται να παραλείψουμε 
το μνημειώδες Ανάκτορο Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη 
Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπα-

λέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, 
τους Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα 
Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που 
στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Ελεύθερο απόγευμα για να 
απολαύσετε την τοπική κουζίνα της Βαρσοβίας, ή να πιείτε το ποτό σας σε 
κάποιο από τα διάφορα μπαρ της πόλης. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε 
την underground και πιο εναλλακτική γωνιά της πόλης, την ‘περιοχή της 
Πράγας’. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια πιο καλλιτεχνική πλευρά 
της πόλης με γκαλερί, πολυχώρους πολιτισμού, αντικερί αλλά και διάφορα 
μπαρ. Για τις οικογένειες, προτείνουμε το συναρπαστικό ‘Κέντρο Επιστη-
μών του Κοπέρνικο’. Πρόκειται για ένα διαδραστικό μουσείο, στο οποίο 
μπορείτε όχι μόνο να δείτε, αλλά και να συμμετέχετε σε δραστηριότητες. 
Τα παιδιά θα το λατρέψουν και εσείς θα ενθουσιαστείτε!

3η ημέρα: Βαρσοβία - Άουσβιτς Μπιρκενάου - 
Κρακοβία 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την περιήγηση μας στο στρα-
τόπεδο Άουσβιτς Μπίρκεναου. Βρίσκεται στην πολωνική πόλη Oswiecim, 

Εκδρομή στην Πολωνία, Καλοκαίρι 2021
Ταξίδι στις δύο σημαντικότερες πόλεις της Πολωνίας που αποτελούν σημεία αναφοράς αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η Βαρσοβία, 
πρωτεύουσα της Πολωνίας, βρίσκεται στην καρδιά της χώρας και αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη για τον κάθε ταξιδιώτη, ο οποίος μπορεί να «χαθεί» 
στα γραφικά δρομάκια της και να θαυμάσει τον αρχιτεκτονικό της πλούτο. Αναγεννημένη κυριολεκτικά από τις στάχτες της, είναι μία πρωτεύουσα που 
κατάφερε να δημιουργηθεί εκ θεμελίων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και να εξελίσσεται μέχρι τις μέρες μας. Μία σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, όπου το 
μπαρόκ της Παλιάς Πόλης συνυπάρχει με τους ουρανοξύστες της Νέας Πόλης. Στον αντίποδα, η Κρακοβία, μία παλιά πόλη-κόσμημα, η οποία αποτέλεσε 
πρωτεύουσα της Πολωνίας για πάνω από 500 χρόνια. Μία πιο urban εκδοχή της Βαρσοβίας , χωρίς αυτό να της στερεί την αίγλη της αρχοντικής πόλης 
με τις αναγεννησιακές και γοτθικές πινελιές . Μία πόλη σταθμός, καθώς πολύ κοντά σε αυτήν βρίσκεται το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης ‘Άουσβιτς’, 
ένας χώρος μνήμης των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού, πολύ 
κοντά στην πόλη της Κρακοβίας, αποτελεί το αλατωρυχείο Βιελίτσκα, το οποίο ιδρύθηκε τον 13Ο αι και λειτουργούσε ως χώρος εξόρυξης αλατιού μέχρι 
το 1996. Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι απαρτίζεται από 2040 αίθουσες με γλυπτά, εικόνες , ακόμα και παρεκκλήσια τα οποία έχουν δημιουρ-
γηθεί εξ ολοκλήρου από αλάτι. Δεν είναι τυχαίο που η πόλη της Κρακοβίας συμπεριλήφθηκε το 1978 στα μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα:
• Απευθείας πτήση για Βαρσοβία

και επιστροφή από Κρακοβία 
χωρίς περιττά χλμ.

• Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση
πρωί και επιστροφή βράδυ

• Ειδική προκράτηση για ξενάγηση
στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα

• Περιήγηση στο στρατόπεδο
Άουσβιτς – Μπίρκεναου

• Ειδικές προτάσεις για
τον ελεύθερο χρόνο σας.

Γιατί δεν πρέπει η Πολωνία να λείπει από την λίστα των ταξιδιών σας:
• Τόσο η Βαρσοβία όσο και η Κρακοβία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της

ανθρωπότητας και στον πολιτισμό της.
• Είναι η γενέτειρα πολλών διάσημων καλλιτεχνών και επιστημόνων όπως

του Κοπέρνικου, της Μαρί Κιουρί, του Ρομάν Πολάνσκι και του Σοπέν.
• Μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Από τα μουσεία και τις γκαλερί

μέχρι τα εστιατόρια με αστέρια Μισελέν, το street food και τα εναλλακτικά μπαρ.
• Στην Πολωνία υπάρχουν τα λεγόμενα

vodka bistro,καθώς είναι μία χώρα με μεγάλη παραγωγή βότκας.
• Ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κρακοβίας είναι ενταγμένο στην UNESCO

και είναι από τις ελάχιστες πόλεις που έμειναν ανέπαφες από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.
• Σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Πολωνία έχει πλούσια νυχτερινή ζωή.
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περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρακοβίας. Αποτελεί τον με-
γαλύτερο χώρο συγκέντρωσης και εξόντωσης Εβραίων από το Γ’ Ράιχ, 
στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Μέσα από την περιήγηση στον 
τόπου όπου βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν εκατομμύρια Εβραίοι, θα 
ζήσετε μία συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Ο χώρος αυτός, από το 
1979, συγκαταλέγεται στα Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Αποχωρώντας με ανάμεικτα συναισθήματα, κατευθυνόμαστε στην πόλη 
της Κρακοβίας.Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας Apis Hotel 4*. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη με τη βοήθεια του συνοδού σας.

4η ημέρα: Κρακοβία | Περιήγηση πόλης 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο.Ξεκινάμε για την περιήγηση της πόλης με τα 
πόδια, για να γνωρίσουμε τους θησαυρούς της Κρακοβίας. Στην ξενάγηση 
αυτή θα περάσουμε από την μνημειώδη πλατεία της Κρακοβίας, όπου 
θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την επιβλητική ‘Basilica Mariacka’,(Η 
Βασιλική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) και να μάθουμε τον μύθο πίσω 
από την μελωδία της σάλπιγγας που αντηχεί κάθε μία ώρα σε όλη την 
πόλη. Θα δούμε, επίσης, και την ‘Αγορά των Υφασμάτων’, το αρχαιότερο 
mall της Ευρώπης. Ένας ακόμα σταθμός της βόλτας μας αποτελεί το 
περίφημο ‘Κάστρο Wawel’, με τον θρυλικό δράκο της Κρακοβίας και ο 
‘Καθεδρικός Ναός της Κρακοβίας’, ο οποίος αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό 
παζλ διαφορετικών χρωμάτων, σχημάτων και στυλ. Στο σημείο αυτό θα 
έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε μερικές από τις πιο ωραίες φωτογραφίες 
με θέα την πόλη ή το κάστρο, ιδανικές για το φωτογραφικό σας άλμπουμ 
ή τα stories σας. Η βόλτα μας θα τελειώσει με την επίσκεψη μας στην 
Εβραϊκή συνοικία (Kazimierz), που αποτελεί την πιο hip/εναλλακτική 
γειτονιά της πόλης. Εκεί βρίσκεται η παλαιότερη εβραϊκή συνοικία της 
Πολωνίας και γυρίστηκε η γνωστή ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ», του Στήβεν 
Σπίλμπεργκ. Για τους λάτρεις της αντίκας και του βίντατζ, κάθε Σάββατο 
διοργανώνεται η Αγορά ‘Antiques Market’, που είναι το αντίστοιχο Porto 
Bello Road Market του Λονδίνου. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα και φαγητό στην πόλη της Κρακοβίας. Για τους πιο τολμηρούς, 

προτείνουμε μία βόλτα με ποδήλατο δίπλα στο ποτάμι , καθώς η θέα είναι 
απλά μαγευτική. Για τους λάτρεις των μουσείων, σας προτείνουμε μία 
επίσκεψη στο ‘Εργοστάσιο του Όσκαρ Σίντλερ’, ένα μουσείο με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της Πολωνίας , στη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και τον ρόλο του Γερμανού Όσκαρ Σίντλερ στη 
διάσωση πολλών Εβραίων. Για τη βραδινή σας έξοδο, προτείνουμε να 
απολαύσετε το ποτό σας σ’ ένα από τα πολλά μπαράκια της Εβραϊκής 
συνοικίας, η οποία διαθέτει πλούσια νυχτερινή ζωή.

5η ημέρα: Κρακοβία | Επίσκεψη στα Αλατωρυχεία 
Βιελίτσκα 
Παίρνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για την ανα-
χώρησή μας για τo Αλατωρυχείο Βιελίτσκα, τo οποίο βρίσκεται περίπου 
15χλμ νοτιοανατολικά της Κρακοβίας. Από το 1978 έχει τεθεί υπό την αιγίδα 
της UNESCO. Ιδρύθηκε τον 13ο αι. και αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο 
αλατωρυχείο της Ευρώπης. Μια ολόκληρη «κρυφή» , υπόγεια πόλη που 
εκτείνεται σε βάθος 327 μέτρων, σε εννέα επίπεδα. Τα τρία μόνο είναι 
ανοιχτά στο ευρύ κοινό, τα οποία και θα επισκεφτούμε, σε μια απόσταση 
περίπου 2 χιλιομέτρων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε διάφορα 
έργα τέχνης και γλυπτά, λαξευμένα πάνω σε όγκους αλατιού. Ιδιαίτερο 
εντυπωσιακό κομμάτι των αλατωρυχείων, αποτελεί το «Παρεκκλήσι της 
Αγίας Κίνγκα», ένας καθεδρικός ναός με ύψος 12 μέτρα! Μετά το πέρας 
της ξενάγησης, επιστροφή στην πόλη της Κρακοβίας. Ελεύθερο βράδυ 
για ποτό και φαγητό στην πόλη της Κρακοβίας.

6η ημέρα: Κρακοβία | Επιστροφή 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα 
στην πόλη της Βαρσοβίας. Σας προτείνουμε μία βόλτα στο δάσος Las 
Wolski, στο οποίο βρίσκεται και ο ζωολογικός κήπος της Κρακοβίας. 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο την προκαθορισμένη ώρα για τον δρόμο 
της επιστροφής. Άφιξη στο αεροδρόμιο γεμάτοι με ωραίες αναμνήσεις 
και δίνοντας ραντεβού για το επόμενο μας ταξίδι!

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού | 5ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Βαρσοβία και στην Κρακοβία

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά στις πτήσεις περιλαμβάνονται  
1 προσωπικό αντικείμενο (40 x 20 x 25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ (55 x 40 x 20cm) ανά άτομο. Σύνολο φόρων +145€.

 Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. • Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων, δημοτικός φόρος πόλεως και ότι αναφέρεται

στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή 

σε δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετών

Tιμή σε 
μονόκλινο

Αεροπορική Εταιρία

27/7
3/8
10/8
17/8
24/8
31/8

Βαρσοβία:
RADISSON COLLECTION 

HOTEL WARSAW 5*

Κρακοβία: 
APIS HOTEL 4*

395
4 - 12 ετών

265
550

RYANAIR

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ | 10.50 - 12.10
ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 20.00 - 22.55



ΟΔΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καλοκαίρι 2021
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5ήμερη οδική εκδρομή 
στη Δαλματία και στο Ντουμπρόβνικ

Δαλματία 
Ντουμπρόβνικ

Οδικές εκδρομές εξωτερικού

1η ημέρα: Αναχώρηση - Μαυροβούνιο 
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας οδού 
περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυ-
σταλλοπηγή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά το απόγευμα 
στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Μπούτβα - Περιήγηση πόλης - Κότορ - 
Ντουμπρόβνικ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πό-
λεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις 
υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, 
Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική 
Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα μαργαριτάρια της Αδρια-
τικής στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του 
Κότορ ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά 
πόλη καλά διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη 
Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε 
έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον 
οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και 

ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για 
το Τρέμπινιε, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα 
βόλτα στην πόλη για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τον τοπικό τρόπο 
ζωής των κατοίκων.

3η ημέρα: Περιήγηση πόλης - Lokrum island - 
Ντουμπρόβνικ - Παλιά πόλη 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση 
στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». 
Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία 
είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε 
στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, 
τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του 
Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία.
Θα συνεχίζουμε με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι 
της πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια 

Μαυροβούνιο, Μπούτβα, Κοτόρ, Τρέμπινιε, Ντουμπρόβνικ, Στον, Κόρτσουλα - Nησί Μάρκο Πόλο, Lokrum Island

Το στολίδι της Αδριατικής
To ταξίδι αυτό είναι από τα δημοφιλέστερα των δαλματικών ακτών γιατί είναι ιδιαίτερα μελετημένο ώστε σε διάστημα 5 ημερών, να καταφέρουμε 
να δούμε τα καλύτερα αξιοθέατα των μοναδικών αυτών περιοχών, έχοντας παράλληλα ελεύθερο χρόνο για να τα απολαύσουμε. Μια ολόκληρη 
μέρα στη διάθεσή μας στο “στολίδι” των δαλματικών ακτών, το Ντουμπρόβνικ και η εκδρομή στο “νησί του Μάρκο Πόλο” θα σας συναρπάσουν. 
Μεγάλο πλεονέκτημα επίσης του ταξιδιού, η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή και με διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή.
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γαλήνια απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς 
κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό 
Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα 
των τειχών της παλιάς πόλης μέσα από το πλοίο και θα επιστρέψουμε 
στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη 
καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο ή ένα καφέ 
με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο φεστιβάλ 
κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού 
κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη 
επίσκεψη αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και 
τη γνωριμία με τη φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να 
σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο 
σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.

4η ημέρα: Στον - Κόρτσουλα - Νησί Μάρκο Πόλο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα. 
Μετά από μια όμορφη διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών 
ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, 
το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό 
Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα 
πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί 
που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται 
άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι 

την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που 
περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που 
άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία του 
Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το 
σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε 
τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική 
του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των 
Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, 
παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής 
Δαλματίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τί-
ρανα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μοναδικό 
ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυ-
πωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, 
το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με 
το έφιππο άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, 
το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια πε-
ράσουμε από τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και 
την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα της 
Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 5ήμερη οδική εκδρομή στη Δαλματία και στο Ντουμπρόβνικ

Η διαμονή στην Ποντγκόριτσα γίνεται στο ξενοδοχείο PHILIA 4*

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας.
• Πρωϊνό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο (Ημιδιατροφή).
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, μουσείων,

προαιρετικές εκδηλώσεις ή άλλες παροχές.

ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Εκδρομή Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο 

Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή σε 
μoνοκλ.

ΔΑΛΜΑΤΙΑ 
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

5

21, 29/7 
2, 11, 18, 

25/8
1, 8, 15/9

LEOTAR 4* Ημιδιατροφή 199
1ο παιδί 95 

2ο παιδί 145
275
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1η ημέρα: Αναχώρηση - Βουκουρέστι (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προ-
μαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φι-
λίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι, που από την 
1η Ιανουαρίου έχει αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης - παλάτι της Βουλής - 
μουσείο του χωριού – δώρο κρουαζιέρα στο πάρκο 
Χεραστράου 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται 
το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το 
παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το 
πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής 
οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του 
Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει 
Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος 
του και περιέχει πάνω από 300 κτίσματα, τα περισσότερα από τα οποία 
είναι ξύλινα και αναπαριστούν την αρχιτεκτονική παράδοση των κατοίκων 
της Ρουμανίας. Κάθε ξύλινη κατασκευή έχει προέλευση από διαφορετική 
περιοχή της χώρας, αναπαριστώντας την ζωή στην ύπαιθρο. Μεταξύ των 
κτισμάτων μπορεί κανείς να θαυμάσει αγροτόσπιτα, ανεμόμυλους και 
εκκλησίες, ενώ οι πινακίδες που υπάρχουν σε αυτά σας ενημερώνουν για 
τον τόπο προέλευσής τους και τον τρόπο κατασκευής τους. Τελειώνοντας, 
σας προσφέρουμε μια όμορφη κρουαζιέρα στο Πάρκο Χεραστράου, το 

οποίο θα σας εντυπωσιάσει με το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον του. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: Σινάϊα - Μπραν - 
πύργος Δράκουλα (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχί-
σουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το 
μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, 
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. 
Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο 
που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό 
ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη 
ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη 
εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανα-
τολική Ευρώπη. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ επιστροφή 
στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες (σε περίπτωση 
καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους έχουν 
ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). Διαν/ση.

4η ημέρα: Βουκουρέστι - Σόφια (420 χλμ) 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και ανα-
χώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει 
αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι 
η πρωτεύουσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα 
στο κέντρο της πόλης που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών 
στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα 
οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, 
οι Σλάβοι και οι Τούρκοι.

Οδικές εκδρομές εξωτερικού

4ήμερη & 5ήμερη οδική εκδρομή 
στο Βουκουρέστι & στα Καρπάθια

Βουκουρέστι
Καρπάθια

Γύρος πόλεως - Μπραν - Σινάϊα - Πύργος Δράκουλα - Σόφια

Το Παρίσι των Βαλκανίων | Ειδικές τιμές για οικογένειες | 5 μοναδικές αναχωρήσεις στην καρδιά του καλοκαιριού
Αποκαλείται το “Παρίσι των Βαλκανίων” ή το Μικρό Παρίσι. Η πόλη διακρίνεται για την πλούσια ιστορία της, τα ιδιαίτερα κομψά κτίρια και τα πολύ 
ενδιαφέροντα μουσεία. Το ιστορικό κέντρο είναι μεγαλοπρεπέστατο και δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις 
της κεντρικής Ευρώπης. Θα σας εντυπωσιάσει η μεγαλομανία του Τσαουσέσκου «σκαλισμένη» στα μάρμαρα του δεύτερου μεγαλύτερου κτιρίου 
του πλανήτη, η παλιά πόλη με τα φασαριόζικα mainstream cafe να παίζουν μουσική στη διαπασών, τα κομψά βουλεβάρτα, αλλά και η εκδρομή στα 
Καρπάθια. Σήμερα, είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες πόλεις, με σταθερή εξέλιξη και ιδιαίτερα μεγάλο πλούτο αξιοθέατων.
Η οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι αποτελεί μια σπάνια εμπειρία για τους λάτρεις των Βαλκανικών χωρών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 
θαυμάσουν το παλάτι της Βουλής, την αψίδα του θριάμβου, το μέγαρο μουσικής, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο και το Μουσείο του Χωριού. Ένα από 
τα κυριότερα αξιοθέατα της εκδρομής είναι ο πύργος του Δράκουλα, ο οποίος βρίσκεται στο Μπραν.
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5η ημέρα: Σόφια - περιήγηση πόλης - 
επιστροφή (330 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε τη το 
Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ 
Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. 
Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 
1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική 
κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε 
από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία 

το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρού-
σαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την 
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται 
στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, 
αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. 
Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο και στη συνέχεια αναχώρηση 
για τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε στην πόλη μας.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς.

Στην 5ήμερη εκδρομή η διαμονή στη Σόφια γίνεται στο ξενοδοχείο Νοvotel 4* με την αντίστοιχη διατροφή.

Οδικές εκδρομές εξωτερικού | 4ήμερη & 5ήμερη οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι & στα Καρπάθια

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ 4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Εκδρομή Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο 

Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή σε 
μoνοκλ.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
3 διαν/σεις

4
24, 31/7 

& 
7, 14, 21/8

IBIS 3* / Ημικεντρικό Πρωινό 155 1ο παιδί 79 225

MINERVA 4* / Κεντρικό
Πρωινό 165 1ο παιδί 79 235

Ημιδιατροφή 189 1ο παιδί 79 275

NOVOTEL CITY CENTER 
4* plus / Κεντρικό  

Special Offer

Πρωινό 189
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
285

Ημιδιατροφή 235
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
345

ATHENEE PALACE 
HILTON 5* / Κεντρικό 

Δώρο είσοδος  
στο Health Club

Πρωινό 199
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
299

Ημιδιατροφή 269
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
399

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
4 διαν/σεις

5
24, 31/7 

& 
7, 14, 21/8

IBIS 3* / Ημικεντρικό Πρωινό 195 1ο παιδί 89 289

MINERVA 4* / Κεντρικό
Πρωινό 209 1ο παιδί 89 309

Ημιδιατροφή 225 1ο παιδί 89 329

NOVOTEL CITY CENTER 
4* plus / Κεντρικό 

Special Offer

Πρωινό 229
1ο παιδί 89 
2ο παιδί 139

345

Ημιδιατροφή 275
1ο παιδί 89 
2ο παιδί 159

395

ATHENEE PALACE 
HILTON 5* / Κεντρικό 

Δώρο είσοδος  
στο Health Club

Πρωινό 239
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
389

Ημιδιατροφή 295
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
449

 Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας.
• Διατροφή σύμφωνα με την επιλογή σας.
• Πριηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης / επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται

στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Σαντορίνη
FLY & DRIVE

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ - Διακοπές στην Ελλάδα

Tι μπορώ να κάνω στη Σαντορίνη;
Κρουαζιέρα στο Ηφαίστειο, ηλιοβασίλεμα στην Οία, Ημεροβίγλι, Μινωική 
πολιτεία Ακρωτηρίου, μοναδική θέα στην Καλντέρα, βόλτα στα γραφικά 
σοκάκια, κόκκινη παραλία, βουτιά στις ζεστές πηγές, πεζοπορία, νησάκια 
Νέα και παλιά Καμένη, οινοποιεία Σαντορίνης, καλό φαγητό, νυχτερινή 
ζωή, τελεφερίκ Φηρών, παραδοσιακό Μεγαλοχώρι, παραλίες, beach bar, 
αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο Φηρών, βενετσιάνικα κάστρα..

Σε ποιο μέρος του νησιού να μείνω;
Στις προτάσεις μας για διαμονή θα βρείτε λύσεις σε διάφορες περιοχές 
του νησιού. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε 
την περιοχή που επιθυμείτε..
• 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.
• Μεσαριά: Το απόλυτο γεωγραφικό κέντρο του νησιού.
• Περίβολος, Περίσσα: Φημισμένες παραλίες που σφύζουν

από beach bars, watersports και εστιατόρια.
• Καμάρι: Ιδανικό κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο.
• Ακρωτήρι: Για διακοπές με θέα δίπλα στον φημισμένο

αρχαιολογικό χώρο.
• Οία: Χωριό παγκοσμίως γνωστό για το υπέροχο ηλιοβασίλεμα.

Γιατί να επιλέξω το δικό σας πακέτο;
Επιλέξτε εμάς για τις διακοπές σας στη Σαντορινη, γιατί προσφέρουμε...
• Προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN & VOLOTEA

σε χαμηλές τιμές.
• Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ.
• Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή

ξενοδοχεία με θέα την Καλντέρα.
• Διαμονή στην περιζήτητη περιοχή του Ημεροβιγλίου, αλλά και στο

κέντρο των Φηρών.
• Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή -

παράδοση στο αεροδρόμιο.
• Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50%

για το ΙΧ σας.
• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση.
• Τη δική μας φροντίδα καθώς και του τοπικού μας γραφείου για

οτιδήποτε προκύψει ή χρειαστείτε..

Πως μπορώ να μετακινούμαι στο νησί;
Για τις μεταφορές σας στο νησί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοπική 
συγκοινωνία ή να νοικιάσετε αυτοκίνητο, μηχανάκι ή Atv(γουρούνα).
Σας προτείνουμε να επιλέξετε μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το 
ξενοδοχείο σας και αντίστροφα κατά την επιστροφή, με prive 7θεσιο 
πολυτελές mini van με χρέωση 10ε/άτομο ανά διαδρομή. Στην άφιξη θα 
σας περιμένει ο αντιπρόσωπος μας για να σας μεταφέρει στην είσοδο 
του ξενοδοχείου, γιατί στην Σαντορίνη, αν δεν ξέρεις που είναι, δεν είναι 
πάντα εύκολο να το βρεις!

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε μια οργανωμένη επίσκεψη, είτε κρου-
αζιέρα είτε με λεωφορείο και ξεναγό, σας προτείνουμε τα παρακάτω:

Mini Cruise Ηφαίστειο / Ζεστά Νερά / Θηρασιά:
Έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε την Νέα Καμένη (Ηφαίστειο), τα Ζεστά 
Νερά, καθώς και το γραφικό νησάκι της Θηρασιάς. 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 Θηρασιας.

Ηλιοβασίλεμα στην Οία:
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.

Γύρος νησιού:
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.

Helicopter Tour:
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.

4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες 
διακοπές στη Σαντορίνη

Αν παρατηρήσετε το πρόγραμμά μας, θα δείτε πως σε κάθε παρουσίαση προορισμού κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Για την Σαντορίνη δεν θα κάνουμε 
γιατί δεν το θεωρούμε αναγκαίο. Θα σας πούμε μόνο πως κάθε χρόνο, λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης τουριστών από κάθε μέρος της γης, 
οι τιμές (πτήσεις, δωμάτια, μεταφορές κλπ) είναι αρκετά υψηλές, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα. Φέτος όμως, λόγω της γνωστής κατάστασης, οι 
τιμές έχουν μειωθεί αρκετά, δημιουργώντας μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε το φημισμένο νησί και να μείνετε σε αξιόλογα δωμάτια χωρίς να 
πληρώσετε μια περιουσία! Εμείς έχοντας πολυετή εμπειρία στον προορισμό, ιδιαίτερα φέτος φροντίσαμε να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε 
τις καλύτερες περιπτώσεις πτήσεων, διαμονής και μεταφορικών μέσων, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.
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ΠΤΗΣΕΙΣ : VOLOTEA AIRLINES

Κάθε Τρίτη & Κυριακή θΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 - 21:30 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - θΕΣ/ΝΙΚΗ 18:45 - 19:55

Κάθε Πέμπτη θΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 08:55 - 10:05 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - θΕΣ/ΝΙΚΗ 07:20 - 08:30

Κάθε Παρασκευή θΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 21:20 - 22:30 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - θΕΣ/ΝΙΚΗ 19:45 - 20:55

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Περιλαμβάνεται προσωπικό αντικείμενο + 1 χειραποσκευή 10kg (55χ40χ20cm) ανά άτομο 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
με πτήσεις VOLOTEA

Low season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

High Season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου

Κάθε Τρίτη 
& Πέμπτη  
24/6-8/7 

και 9-23/9

Κάθε 
Παρασκευή 
& Κυριακή 
25/6-9/7 

και 10-26/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη & 
Κυριακή 
24/6-8/7 

και 9-23/9

Κάθε Τρίτη 
& Πέμπτη 

από 
13/7- 7/09

Κάθε 
Παρασκευή 
& Κυριακή 

από  
16/7-5/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη & 
Κυριακή 

από 
13/7- 7/9

HOTEL THIRASIA
Φηρά

- standard 220 249 269 249 279 339

DIVELIA 3* plus
Περίσσα 100μ από την 

παραλία
Πρωινό standard 270 320 370 290 340 390

ALESAHNE 4*
Καμάρι, μπροστά στην 

παραλία 
Πρωινό standard 270 320 370 290 340 390

SUNNY DAYS 
Φηροστεφάνι

- standard 229 259 275 259 285 349

DROSSOS 4* 
Περίσσα

Πρωινό
standard 239 275 335 285 345 409

superior 279 329 389 305 389 469

AMBIENCE SUITES 
Φηροστεφάνι

Πρωινό
deluxe 269 319 365 329 399 429

superior 299 359 415 379 459 509

SPLENDOUR RESORT 5*

Φηροστεφάνι
όλα τα δωμάτια 

έχουν θέα θάλασσα

Πρωινό

standard 329 389 459 429 495 609

superior 365 449 545 465 559 689

junior 
suite 

private 
pool

409 525 609 509 659 769

(family 
suite 

2 ενήλικες 
+ 2 

παιδιά)

1119 1395 1689 1329 1639 1959

DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός 

Πρωινό standard 315 380 445 350 420 490

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και περιλαμβάνουν:
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις.
• Πολιτική αποσκευών όπως αναγράφεται σε κάθε πίνακα.
• Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35€).
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών

(οι 5 ημέρες αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις).
• Αντίστοιχη διατροφή.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση.

• 3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο).

• Επιβάρυνση για μονόκλινο 35% στην τιμή του ατόμου σε δίκλινο.

• Ζητήστε μας οικογενειακά δωμάτια για 2 γονείς και 2 ή 3 παιδιά.

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στη Σαντορίνη
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FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στη Σαντορίνη

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
με πτήσεις VOLOTEA

Low season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

High Season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου

Κάθε Τρίτη 
& Πέμπτη  
24/6-8/7 

και 9-23/9

Κάθε 
Παρασκευή 
& Κυριακή 
25/6-9/7 

και 10-26/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη & 
Κυριακή 
24/6-8/7 

και 9-23/9

Κάθε Τρίτη 
& Πέμπτη 

από 
13/7- 7/09

Κάθε 
Παρασκευή 
& Κυριακή 

από  
16/7-5/9

κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη & 
Κυριακή 

από 
13/7- 7/9

GIZIS EXCLUSIVE
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα 

Πρωινό

standard 
caldera 

view
380 480 580 400 500 600

junior 
suite 

private 
jacuzzi

495 625 750 515 645 775

SENSES BOUTIQUE  
Ημεροβίγλι - θέα καλντέρα

Πρωινό
elegant 
room

390 490 590 400 500 600

ANDROMEDA VILLAS 
& SPA 4* / Ημεροβίγλι 

Πρωινό

superior 
double 
caldera 

view

435 540 650 450 560 670

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ/
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Πρωινό

comfort 
suite

370 470 560 390 490 650

premium 
suite 

private 
jacuzzi

475 605 730 495 635 755

family 
suite 

private 
pool 

2 
ενήλικες  

+ 2 παιδιά

1350 1700 1990 1400 1780 2100

EXCLUSIVE PLAN SUITES 
Φηροστεφάνι / θέα 

καλντέρα 
Πρωινό

suite with 
private 
jacuzzi

555 690 825 575 715 855

NEPTUNE PRIVATE SUITES 
AND SPA / Ακρωτήρι θέα 

καλντέρα
Πρωινό

suite with 
private 

pool
570 720 890 590 750 920

1ο Παιδί έως 12 ετών 159€ 

Μεταφορά με πολυτελές Van από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα 10ε / άτομο / διαδρομή

RENT A CAR
Low season High Season

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Κατηγορία
Πιθανός τύπος 
αυτοκινήτου

24/6-8/7 
και 9-23/9

22/6-11/7 
και 12-26/9

24/6- 8/7 
και 9-25/9

10/7 και 
05/9

13/07-
06/9

10/07-
05/9

Α1 1000cc 100 139 169 145 189 235

Β1 1200cc 120 159 189 159 209 249

C1 jeep 149 189 215 179 229 315

Τιμές αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες. 
Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης).
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ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGEAN AIRLINES

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη & Σάββατο θΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 06:25 - 07:35 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - θΕΣ/ΝΙΚΗ 08:20 - 09:30

Κάθε Κυριακή θΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 17:00 - 18:10 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - θΕΣ/ΝΙΚΗ 18:55 - 20:05 

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 8kg (55χ40χ20cm) ανά άτομο, αποσκευή 23κ (βαλίτσα) - 21ευρώ/διαδρομή 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
με πτήσεις AEGEAN

Low season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

High Season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου

Κάθε 
Πέμπτη & 
Σάββατο  
24/6-8/7 

και 9-23/9

Κάθε Τρίτη 
& Κυριακή 
22/6-11/7 

και 12-
26/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη & 
Σάββατο 
24/6-8/7 

και 9-25/9

Κάθε 
Πέμπτη & 
Σάββατο  
10/7 - 5/9

Κάθε Τρίτη 
& Κυριακή 
13/7 - 7/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη & 
Σάββατο 
13/7 - 5/9

HOTEL THIRASIA
Φηρά

- standard 259 279 309 275 309 339

DIVELIA 3* plus
Περίσσα 100μ από την 

παραλία
Πρωινό standard 310 360 410 330 380 430

ALESAHNE 4*
Καμάρι, μπροστά στην 

παραλία 
Πρωινό standard 310 360 410 330 380 430

SUNNY DAYS 
Φηροστεφάνι

- standard 269 289 319 289 329 359

DROSSOS 4* 
Περίσσα

Πρωινό
standard 285 275 335 285 345 409

superior 309 395 415 375 409 475

AMBIENCE SUITES 
Φηροστεφάνι

Πρωινό
deluxe 319 379 429 389 459 529

superior 349 409 475 425 509 589

SPLENDOUR RESORT 5*

Φηροστεφάνι
όλα τα δωμάτια 

έχουν θέα θάλασσα

Πρωινό

standard 375 439 509 475 559 639

superior 415 495 559 529 615 695

junior 
suite 

private 
pool

479 575 675 559 709 815

(family 
suite 

2 ενήλικες 
+ 2 

παιδιά)

1239 1489 1729 1559 1839 2089

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στη Σαντορίνη
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
με πτήσεις AEGEAN

Low season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

High Season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου

Κάθε 
Πέμπτη & 
Σάββατο  
24/6-8/7 

και 9-23/9

Κάθε Τρίτη 
& Κυριακή 
22/6-11/7 

και 
12-26/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη & 
Σάββατο 
24/6-8/7 

και 9-25/9

Κάθε 
Πέμπτη & 
Σάββατο  
10/7 - 5/9

Κάθε Τρίτη 
& Κυριακή 
13/7 - 7/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη & 
Σάββατο 
13/7 - 5/9

DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός 

Πρωινό standard 355 430 485 390 460 530

GIZIS EXCLUSIVE
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα 

Πρωινό

standard 
caldera 

view
420 520 620 440 540 640

junior 
suite 

private 
jacuzzi

535 665 790 555 685 815

SENSES BOUTIQUE  
Ημεροβίγλι - θέα καλντέρα

Πρωινό
elegant 
room

430 550 660 460 570 690

ANDROMEDA VILLAS 
& SPA 4* / Ημεροβίγλι 

Πρωινό

superior 
double 
caldera 

view

475 580 690 490 599 710

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ/
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Πρωινό

comfort 
suite

410 510 599 430 530 680

premium 
suite 

private 
jacuzzi

525 645 770 535 675 795

family 
suite 

private 
pool 

2 ενήλικες  
+ 2 παιδιά

1500 1850 2150 1580 1950 2280

EXCLUSIVE PLAN SUITES 
Φηροστεφάνι / θέα 

καλντέρα 
Πρωινό

suite with 
private 
jacuzzi

595 730 865 615 755 895

NEPTUNE PRIVATE SUITES 
AND SPA / Ακρωτήρι θέα 

καλντέρα
Πρωινό

suite with 
private 

pool
610 760 930 630 790 960

1ο Παιδί έως 12 ετών 159€ 

Μεταφορά με πολυτελές Van από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα 10ε / άτομο / διαδρομή

RENT A CAR
Low season High Season

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Κατηγορία
Πιθανός τύπος 
αυτοκινήτου

24/6-8/7 
και 9-23/9

22/6-11/7 
και 12-26/9

24/6- 8/7 
και 9-25/9

10/7 και 
05/9

13/07-
06/9

10/07-
05/9

Α1 1000cc 100 139 169 145 189 235

Β1 1200cc 120 159 189 159 209 249

C1 jeep 149 189 215 179 229 315

Τιμές αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες. 
Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης).

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στη Σαντορίνη
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ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGEAN AIRLINES / VOLOTEA AIRLINES

Ωράρια πτήσεων AEGEAN AIRLINES :
Αναχωρήσεις: Κάθε Τρίτη, Πέμπτη & Σάββατο: 06:25-07:35 / κάθε Κυριακή: 17:00-18:10

Ωράρια πτήσεων VOLOTEA AIRLINES :
Επιστροφές: Κάθε Τρίτη & Κυριακή : 18:45-19:55 / κάθε Πέμπτη: 07:20-08:30 / κάθε Παρασκευή: 19:45-20:55 

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Στην Aegean περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 8kg (55χ40χ20cm) ανά άτομο. Αποσκευή 23κ (βαλίτσα) - 21ευρώ/διαδρομή

Στη Volotea περιλαμβάνεται προσωπικό αντικείμενο + 1 χειραποσκευή 10kg (55χ40χ20cm) ανά άτομο. Αποσκευή (βαλίτσα) κατόπιν ζήτησης.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
με ιδανικά ωράρια 

πτήσεων
AEGEAN / VOLOTEA

Low season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

High Season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη, 
Κυριακή 

24/6 -8/7 
και 9-23/9

Κάθε Τρίτη, 
Παρασκευή 

Κυριακή 
22/6-11/7 

και 12-26/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη,  
Σάββατο 
κ Κυριακή  
24/6-8/7 

και 9-25/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη, 
Κυριακή 
9/7 -7/9

Κάθε Τρίτη, 
Παρασκευή 

Κυριακή 
12/7 - 9/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη,  
Σάββατο 
κ Κυριακή  
10/7 - 6/9

HOTEL THIRASIA
Φηρά - standard 259 279 309 285 325 349

DIVELIA 3* plus
Περίσσα 100μ από την 

παραλία
Πρωινό standard 310 369 415 339 389 439

ALESAHNE 4*
Καμάρι, μπροστά στην 

παραλία 
Πρωινό standard 310 369 415 335 389 439

SUNNY DAYS 
Φηροστεφάνι - standard 269 289 319 295 329 369

DROSSOS 4* 
Περίσσα Πρωινό

standard 285 359 389 349 389 449

superior 309 395 415 375 409 485

AMBIENCE SUITES 
Φηροστεφάνι Πρωινό

deluxe 319 385 429 395 469 539

superior 349 415 475 435 519 595

SPLENDOUR RESORT 5*

Φηροστεφάνι
όλα τα δωμάτια 

έχουν θέα θάλασσα

Πρωινό

standard 375 445 509 475 569 649

superior 415 499 559 535 695 695

junior 
suite 

private 
pool

479 585 675 569 729 815

(family 
suite 

2 ενήλικες 
+ 2 

παιδιά)

1239 1499 1759 1579 1839 2089 

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στη Σαντορίνη
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
με ιδανικά ωράρια 

πτήσεων
AEGEAN / VOLOTEA

Low season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

High Season 
όλες οι τιμές είναι ανά άτομο 

σε δίκλινο δωμάτιο

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη, 
Κυριακή 

24/6 -8/7 
και 9-23/9

Κάθε Τρίτη, 
Παρασκευή 

Κυριακή 
22/6-11/7 

και 12-26/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη,  
Σάββατο 
κ Κυριακή  
24/6-8/7 

και 9-25/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη, 
Κυριακή 
9/7 -7/9

Κάθε Τρίτη, 
Παρασκευή 

Κυριακή 
12/7 - 9/9

Κάθε 
Τρίτη, 

Πέμπτη,  
Σάββατο 
κ Κυριακή  
10/7 - 6/9

DAEDALUS 5*
Φηρά - κεντρική οδός Πρωινό standard 359 439 489 399 469 539

GIZIS EXCLUSIVE
Ημεροβίγλι θέα καλντέρα Πρωινό

standard 
caldera 

view
429 529 639 449 549 649

junior 
suite 

private 
jacuzzi

539 675 795 559 689 829

SENSES BOUTIQUE  
Ημεροβίγλι - θέα καλντέρα Πρωινό elegant 

room 439 559 669 469 579 699

ANDROMEDA VILLAS 
& SPA 4* / Ημεροβίγλι 

Πρωινό

superior 
double 
caldera 

view

479 589 699 490 599 719

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι θέα καλντέρα 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ/
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Πρωινό

comfort 
suite 419 519 609 439 545 689

premium 
suite 

private 
jacuzzi

529 649 779 535 689 795

family 
suite 

private 
pool 

2 ενήλικες  
+ 2 παιδιά

1509 1859 2150 1569 1959 2289

EXCLUSIVE PLAN SUITES 
Φηροστεφάνι / θέα 

καλντέρα 
Πρωινό

suite with 
private 
jacuzzi

595 730 865 625 769 895

NEPTUNE PRIVATE SUITES 
AND SPA / Ακρωτήρι θέα 

καλντέρα
Πρωινό

suite with 
private 

pool
610 760 939 639 790 969

1ο Παιδί έως 12 ετών 159€ 
Μεταφορά με πολυτελές Van από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα 10ε / άτομο / διαδρομή

RENT A CAR
Low season High Season

4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Κατηγορία
Πιθανός τύπος 
αυτοκινήτου

24/6-8/7 
και 9-23/9

22/6-11/7 
και 12-26/9

24/6- 8/7 
και 9-25/9

10/7 και 
05/9

13/07-
06/9

10/07-
05/9

Α1 1000cc 100 139 169 145 189 235

Β1 1200cc 120 159 189 159 209 249

C1 jeep 149 189 215 179 229 315

Τιμές αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες. 
Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης).

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στη Σαντορίνη
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Πάρος
FLY & DRIVE

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ - Διακοπές στην Ελλάδα

Αποτελεί το διαμάντι των Κυκλάδων, ένα νησί ιδανικό για κάθε είδους 
διακοπών. Υπέροχες παραλίες, καταπράσινο περιβάλλον, γραφικά χωριά, 
beach bar, νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό, Παριανό κρασί και αρκετά αξι-
οθέατα. Το ελληνικό καλοκαίρι στα καλύτερά του! Τα τελευταία χρόνια 
η Πάρος ήρθε πιο κοντά στη Β.Ελλάδα με απευθείας πτήσεις από το 
αεροδρόμιο Μακεδονία.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αερο-
πορικές θέσεις και δωμάτια στη γραφική Νάουσα, στις πανέμορφες 
παραλίες, αλλά και στην πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, την Πα-
ροικιά σε αρκετά χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά ... 
εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και 
να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στην Πάρο 
γιατί προσφέρουμε...
• Προ κρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN σε χαμηλές τιμές.
• Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ.
• Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία.
• Διαμονή στην περιζήτητη περιοχή της Νάουσας, στην Παροικιά και

στις ξακουστές παραλίες της Αλυκής, Λογαρά και της Χρυσης ακτής.
• Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή -

παράδοση στο αεροδρόμιο της Πάρου.
• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση.

4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες 
διακοπές στην Πάρο

Το διαμάντι των Κυκλάδων

Διακοπές Καλοκαίρι 2021
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ΠΤΗΣΕΙΣ : AEGEAN AIRLINES

Κάθε Δευτέρα, Παρασκευή, Σάββατο 
και Κυριακή

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ - ΠΑΡΟΣ: 06.20 - 07.30 ΠΑΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ: 07:55 – 09:00

Κάθε Τετάρτη ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ - ΠΑΡΟΣ: 10:45 – 11:40 ΠΑΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ: 12:20 – 13:25 

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ

Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο και 1 βαλίτσα έως 23 κιλά ανά 2 άτομα 

ΠΑΡΟΣ 4ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ 2/7 ΕΩΣ 11/7  
& 25/8 ΕΩΣ 12/9 

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ 14/7 ΕΩΣ 22/8 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί

ARKAS INN /  
Παραλία Λογαράς

- standard 259 249 169 299 295 169

GLAROS /  
Κέντρο Νάουσα

- standard 269 259 169 309 299 169

DILION / Παροικιά - standard 275 265 169 329 305 169

CAPTAIN ROCKS / 
Νέα Χρυσή Ακτή

-
με θέα 
κήπο

275 259 169 335 315 169

CAPTAIN ROCKS / 
Νέα Χρυσή Ακτή

-
με θέα 

θάλασσα
289 275 169 369 329 169

MARY / Νάουσα - standard 279 269 169 345 319 169

HIPPOCAMPUS / Νάουσα Πρωινό standard 275 259 169 359 325 169

HIPPOCAMPUS / Νάουσα Πρωινό superior 289 269 169 395 349 169

IRIS / Νάουσα Πρωινό
με θέα 
πόλη

289 275 169 369 349 169

IRIS / Νάουσα Πρωινό
με θέα 

θάλασσα
299 279 169 439 375 169

NARGES 4* /  
Παραλία Αλυκής

Πρωινό standard 329 309 169 395 369 169

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου Χαμηλή περίοδος Υψηλή περίοδος

Α 1000cc 90 169

Β 1200cc 99 179

C Jeep ( Suzuki Jimney ) 115 209

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (Ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης). 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.

Διακοπές Καλοκαίρι 2021

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στην Πάρο
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ΠΑΡΟΣ 5ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ 30/6 ΕΩΣ 10/7  

& 25/8 – 12/9 
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ 12/7 ΕΩΣ 21/8
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί

ARKAS INN /  
Παραλία Λογαράς

- standard 279 265 179 359 339 179

GLAROS /  
Κέντρο Νάουσα

- standard 285 275 179 365 345 179

DILION / 
Παροικιά

- standard 289 279 179 385 369 179

CAPTAIN ROCKS / 
Νέα Χρυσή Ακτή

-
με θέα 
κήπο

295 279 179 389 369 179

CAPTAIN ROCKS / 
Νέα Χρυσή Ακτή

-
με θέα 

θάλασσα
305 285 179 429 389 179

MARY / 
Νάουσα

- standard 295 289 179 385 369 179

HIPPOCAMPUS / Νάουσα Πρωινό standard 299 279 179 395 379 179

HIPPOCAMPUS / Νάουσα Πρωινό superior 319 289 179 435 399 179

IRIS / Νάουσα Πρωινό
με θέα 
πόλη

319 309 179 425 395 179

IRIS / Νάουσα Πρωινό
με θέα 

θάλασσα
349 309 179 549 475 179

ASTERAS PARADISE 4*
4χλμ από Ναουσα

Πρωινό
με θέα 
κήπο

345 295 179 459 399 179

ASTERAS PARADISE 4*
4χλμ από Ναουσα

Πρωινό
με θέα 

θάλασσα
369 309 179 495 425 179

NARGES 4* / Παραλία 
Αλυκής

Πρωινό standard 365 349 179 479 399 179

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου Χαμηλή περίοδος Υψηλή περίοδος

Α 1000cc 149 219

Β 1200cc 165 239

C Jeep (Suzuki Jimney ) 195 259

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (Ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης). 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.

Διακοπές Καλοκαίρι 2021

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στην Πάρο
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ΠΑΡΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ 30/6 ΕΩΣ 10/7  

& 25/8 – 12/9 
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ 12/7 ΕΩΣ 21/8
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί

ARKAS INN /  
Παραλία Λογαράς

- standard 309 279 189 389 359 189

GLAROS /  
Κέντρο Νάουσα

- standard 315 289 189 395 379 189

DILION / 
Παροικιά

- standard 325 295 189 425 399 189

CAPTAIN ROCKS / 
Νέα Χρυσή Ακτή

-
με θέα 
κήπο

325 305 189 429 409 189

CAPTAIN ROCKS / 
Νέα Χρυσή Ακτή

-
με θέα 

θάλασσα
325 315 189 459 425 189

MARY / 
Νάουσα

- standard 329 289 189 429 409 189

HIPPOCAMPUS / Νάουσα Πρωινό standard 359 329 189 439 409 189

HIPPOCAMPUS / Νάουσα Πρωινό superior 379 339 189 475 429 189

IRIS / Νάουσα Πρωινό
με θέα 
πόλη

385 365 189 479 459 189

IRIS / Νάουσα Πρωινό
με θέα 

θάλασσα
415 385 189 629 539 189

ASTERAS PARADISE 4*
4χλμ από Ναουσα

Πρωινό
με θέα 
κήπο

395 359 179 495 459 179

ASTERAS PARADISE 4*
4χλμ από Ναουσα

Πρωινό
με θέα 

θάλασσα
419 379 179 539 459 179

NARGES 4* /  
Παραλία Αλυκής

Πρωινό standard 409 389 189 495 469 189

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου Χαμηλή περίοδος Υψηλή περίοδος

Α 1000cc 175 269

Β 1200cc 195 295

C Jeep ( Suzuki Jimney ) 239 319

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (Ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης). 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.

Διακοπές Καλοκαίρι 2021

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 4ήμερες - 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στην Πάρο
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Χανιά
FLY & DRIVE

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ - Διακοπές στην Ελλάδα

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στα Χανιά 
γιατί προσφέρουμε...
• Προκρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις AEGEAN και RYANAIR

σε χαμηλές τιμές.
• Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ.
• Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή

ξενοδοχεία.

• Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ξενοδοχεία κάθε
κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες
παραλίες.

• Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή -
παράδοση στο αεροδρόμιο των Χανίων.

• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση.

5ήμερες - 6ήμερες & 8ήμερες 
διακοπές στα Χανιά

Αποτελούν για πολλούς την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, ένας χαρακτηρισμός που δεν έχει αποδοθεί καθόλου τυχαία. Εξαιρετικά δείγματα 
αρχιτεκτονικής των προηγούμενων αιώνων η πρωτεύουσα του Νομού Χανίων
συνδυάζει πολλές όμορφες παραλίες, μικρές εύφορες πεδιάδες, ψηλά βουνά και βαθιά φαράγγια, όπως το φαράγγι της Σαμαριάς. Το βενετσιάνικο 
λιμάνι με το φάρο και η παλιά πόλη στο κέντρο δημιουργούν ένα υπέροχο τοπίο που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις και διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ξενοδοχεία κάθε 
κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες παραλίες σε αρκετά χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά ... εσείς το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και περιλαμβάνουν:
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean / Ryanair.
• Στις πτήσεις περιλαμβάνονται 1 χειραποσκευή ανά άτομο

και 1 βαλίτσα ανά 2 άτομα.
• Φόροι αεροδρομίων (όπως αναγράφεται +35ε).
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών

(οι 5 ημέρες αντιστοιχούν σε 4 διαν/σεις).
• Αντίστοιχη διατροφή 6. Ταξιδιωτική ασφάλιση.

• Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων
55 χ 40 χ 23 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα

• Στις πτήσεις της RYANAIR περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή
40 χ 20 χ 25 και μία αποσκεή 10 κιλων 55 χ 40 χ 20 ανά άτομο

Διακοπές Καλοκαίρι 2021
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FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 5ήμερες - 6ήμερες & 8ήμερες διακοπές στα Χανιά

ΠΤΗΣΕΙΣ: 

ΑΕGEAN AIRLINES (ΤΡΙΤΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 13.25 - 14.40 XANIA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15.05 - 16.15

RYANAIR: (ΔΕΥΤΕΡΑ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 20.10 - 21.25  ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13.10 - 14.30

RYANAIR: (ΤΕΤΑΡΤΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 15.15 - 16.30 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.50 - 23.10

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ

Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 55χ40χ23 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα

Στις πτήσεις της RYANAIR περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 40χ20χ25 και μία αποσκεή 10 κιλων 55χ40χ20 ανά άτομο

ΧΑΝΙΑ 5ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, 

ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ

12, 13, 14, 19, 20, 21/7
23, 24, 25, 30, 31/8

1, 6, 7, 8/9

26, 27, 28/7
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου
Τιμή σε 
δίκλινο

1o Παιδί 2o Παιδί 
Τιμή σε 
δίκλινο

1o Παιδί 2o Παιδί 

CENTRAL COZY
Χανιά-Κέντρο

- standard 299 - - 335 - -

LITINAS
BEACH FRONT / Αγία Μαρίνα

- standard 325 - - 355 - -

RAFAEL ROOMS CITY 
CENTER 

Χανιά - πόλη
-

2ΧΩΡΟ 
διαμέρισμα 

(min.  
4 άτομα)

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1295

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1370

MARIA’S ROOMS 
Μπροστά στην παραλία, 

Χανιά-Πόλη
-

2ΧΩΡΟ 
διαμέρισμα 

(min.  
4 άτομα)

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1295

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1370

SEA AND SUN MAISONETTE
Αγία Μαρίνα

- μεζονέτα
Σύνολο τιμής για 4 άτομα 

1310
Σύνολο τιμής για 4 άτομα 

1380

SEA AND SALT
Αγία Μαρίνα

- standard 365 - - 399 - -

TRIANON LUXURY 
APARTMENTS

Χανιά
-

Junior 
Suite 

(3 άτομα)
385 349 - 429 375 -

THEO HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

Πρωινό

standard 365 219 - 390 235 -

THEO HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

sea view 390 229 - 425 260 -

ELEFTHERIA HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

Ημιδιατροφή

standard με 
θέα κήπο

389 219 305 445 229 349

ELEFTHERIA HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

superior με 
θέα κήπο

425 229 319 479 239 369

BELMONDO HOTEL 4*
Χανιά-Λιμάνι

Πρωινό
standard 
με θέα 

στο λιμάνι
445 379 - 499 409 -

PORTO PLATANIAS 
VILLAGE RESORT 5*

Πλατανιάς
Ημιδιατροφή

standard 
με θέα 
κήπο

485 459
215 

0-12 ετών
539 485

245 
0-12 ετών

PORTO PLATANIAS 
VILLAGE RESORT 5*

Πλατανιάς

standard 
με θέα 
πισίνα

495 469
219 

0-12 ετών
559 499

249 
0-12 ετών

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 1/7-14/9

Α Nissan Micra 1.2 159

Β Suzuki Celerior 1.4 179

C Diesel 1.6 199

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (Ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης). 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.
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FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 5ήμερες - 6ήμερες & 8ήμερες διακοπές στα Χανιά

ΠΤΗΣΕΙΣ: 

ΑΕGEAN AIRLINES (ΣΑΒΒΑΤΟ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 13.25 - 14.40 XANIA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15.05 - 16.15

 RYANAIR: (ΤΕΤΑΡΤΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 15.15 - 16.30 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.50 - 23.10

 RYANAIR: (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 11.30 - 12.45 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16.55 - 18.15

 RYANAIR: (ΚΥΡΙΑΚΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 20.00 - 21.15 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13.10 - 14.30

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ

Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 55χ40χ23 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα

Στις πτήσεις της RYANAIR περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 40χ20χ25 και μία αποσκεή 10 κιλων 55χ40χ20 ανά άτομο

ΧΑΝΙΑ 6ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18/7
27, 28, 29/8

1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 /9

23, 24, 25, 28, 30, 31/7
4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15,  

18, 20, 21, 22, 25/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου
Τιμή σε 
δίκλινο

1o Παιδί 2o Παιδί 
Τιμή σε 
δίκλινο

1o Παιδί 2o Παιδί 

CENTRAL COZY
Χανιά-Κέντρο

- standard 329 - - 369 - -

LITINAS
BEACH FRONT

Αγία Μαρίνα
- standard 355 - - 389 - -

RAFAEL ROOMS CITY 
CENTER 

Χανιά - πόλη
-

2ΧΩΡΟ 
διαμέρισμα 

(min.  
4 άτομα)

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1429

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1499

MARIA’S ROOMS 
Μπροστά στην παραλία, 

Χανιά-Πόλη
-

2ΧΩΡΟ 
διαμέρισμα 

(min.  
4 άτομα)

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1429

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1499

SEA AND SUN MAISONETTE
Αγία Μαρίνα

- μεζονέτα
Σύνολο τιμής για 4 άτομα 

1499
Σύνολο τιμής για 4 άτομα 

1509

SEA AND SALT
Αγία Μαρίνα

- standard 409 - - 425 - -

TRIANON LUXURY 
APARTMENTS

Χανιά

Junior 
Suite 

(3 άτομα)
435 365 - 479 385 -

THEO HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

Πρωινό

standard 469 239 - 499 235 -

THEO HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

sea view 489 249 - 509 259 -

ELEFTHERIA HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

Ημιδιατροφή

standard με 
θέα κήπο

445 239 355 499 259 389

ELEFTHERIA HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

superior με 
θέα κήπο

459 249 379 515 275 405

BELMONDO HOTEL 4*
Χανιά-Λιμάνι

Πρωινό
standard 
με θέα 

στο λιμάνι
515 425 - 559 469 -

PORTO PLATANIAS 
VILLAGE RESORT 5*

Πλατανιάς
Ημιδιατροφή

standard 
με θέα 
κήπο

565 525
239 

0-12 ετών
605 569

259 
0-12 ετών

PORTO PLATANIAS 
VILLAGE RESORT 5*

Πλατανιάς

standard 
με θέα 
πισίνα

575 535
239 

0-12 ετών
619 585

265 
0-12 ετών

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 1/7-14/9

Α Nissan Micra 1.2 209

Β Suzuki Celerior 1.4 229

C Diesel 1.6 245

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (Ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης). 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.
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FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 5ήμερες - 6ήμερες & 8ήμερες διακοπές στα Χανιά

ΠΤΗΣΕΙΣ: 

ΑΕGEAN AIRLINES 
(ΤΡΙΤΗ ,ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ) 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 13.25 - 14.40 XANIA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15.05 - 16.15

RYANAIR: (ΔΕΥΤΕΡΑ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 20.10 - 21.25 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.50 - 23.10

RYANAIR: (ΤΕΤΑΡΤΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 15.15 - 16.30 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16.55 - 18.15

RYANAIR: (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 11.30 - 12.45 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13.10 - 14.30

RYANAIR: (ΚΥΡΙΑΚΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 20.00 - 21.15 ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.30-23.10

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ 

Στις πτήσεις της ΑΕGEAN περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή διαστάσεων 55χ40χ23 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα

Στις πτήσεις της RYANAIR περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 40χ20χ25 και μία αποσκεή 10 κιλων 55χ40χ20 ανά άτομο

ΧΑΝΙΑ 8ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

6, 8, 10, 13, 15, 17, 20/7
31/8

2, 4, 7, 11/9

22, 24, 27, 29, 31/7
3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 

21, 24, 26, 28 /8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου
Τιμή σε 
δίκλινο

1o Παιδί 2o Παιδί 
Τιμή σε 
δίκλινο

1o Παιδί 2o Παιδί 

CENTRAL COZY
Χανιά-Κέντρο

- standard 379 - - 409 - -

LITINAS
BEACH FRONT

Αγία Μαρίνα
- standard 415 - - 445 - -

RAFAEL ROOMS CITY 
CENTER 

Χανιά - πόλη
-

2ΧΩΡΟ 
διαμέρισμα 

(min.  
4 άτομα)

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1639

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1699

MARIA’S ROOMS 
Μπροστά στην παραλία, 

Χανιά-Πόλη
-

2ΧΩΡΟ 
διαμέρισμα 

(min.  
4 άτομα)

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1639

Σύνολο τιμής για 4 άτομα 
1699

SEA AND SUN MAISONETTE
Αγία Μαρίνα

- μεζονέτα
Σύνολο τιμής για 4 άτομα 

1659
Σύνολο τιμής για 4 άτομα 

1729

SEA AND SALT
Αγία Μαρίνα

- standard 489 - - 529 - -

TRIANON LUXURY 
APARTMENTS

Χανιά
-

Junior 
Suite 

(3 άτομα)
539 445 - 569 459 -

THEO HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

Πρωινό

standard 555 269 - 589 289 -

THEO HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

sea view 569 289 - 509 299 -

ELEFTHERIA HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

Ημιδιατροφή

standard με 
θέα κήπο

545 269 375 599 289 389

ELEFTHERIA HOTEL 4*
Αγία Μαρίνα

superior με 
θέα κήπο

565 279 399 619 299 425

BELMONDO HOTEL 4*
Χανιά-Λιμάνι

Πρωινό
standard 
με θέα 

στο λιμάνι
645 505 - 699 555 -

PORTO PLATANIAS 
VILLAGE RESORT 5*

Πλατανιάς
Ημιδιατροφή

standard 
με θέα 
κήπο

715 659
289 

0-12 ετών
749 699

315 
0-12 ετών

PORTO PLATANIAS 
VILLAGE RESORT 5*

Πλατανιάς

standard 
με θέα 
πισίνα

735 675
299 

0-12 ετών
769 715

329 
0-12 ετών

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 1/7-14/9

Α Nissan Micra 1.2 279

Β Suzuki Celerior 1.4 309

C Diesel 1.6 345

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (Ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης). 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.
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Μήλος
FLY & DRIVE

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ - Διακοπές στην Ελλάδα

Γιατί στην Μήλο;
Γιατί θέλεις ένα ηφαιστειακό ελληνικό νησί με απίστευτες παραλίες, χωρίς 
συνωστισμό, με ιδιαίτερη ομορφιά, υπέροχες τοποθεσίες, γραφικά χωριά, 
καλό φαγητό, αρκετές δραστηριότητες και καλή διαμονή.

Γιατί μαζί μας στην Μήλο;
• Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε είναι ελεγμένα

για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.
• Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας

από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία,
σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού.

• Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής
(value for money).

• Ταξιδεύουμε με ασφάλεια.
• Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

• Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση
και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Επιλέξετε εμάς για τις διακοπές σας στην Μήλο 
γιατί προσφέρουμε...
• Προ κρατημένες θέσεις με πτήσεις SKY EXPRESS

και σε χαμηλές τιμές.
• Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ.
• Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή

ξενοδοχεία.
• Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ξενοδοχεία κάθε

κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες
παραλίες.

• Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή -
παράδοση στο αεροδρόμιο της Μήλο.

• Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων.

5ήμερες & 6ήμερες 
διακοπές στη Μήλο

Διακοπές Καλοκαίρι 2021
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FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στη Μήλο

ΠΤΗΣΕΙΣ : SKY EXPRESS

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 12.45 - 13.35
ΑΘΗΝΑ - ΜΗΛΟΣ 18.00 - 18.45

ΜΗΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ 18.40 - 19.25
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.35 - 22.25

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΤΗ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 12.45 - 13.35
ΑΘΗΝΑ -ΜΗΛΟΣ 18.30 - 19.15

ΜΗΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ 18.40 - 19.25
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.35 - 22.25

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 10kg (55χ40χ20cm) ανά άτομο και 1 Αποσκευή (βαλίτσα) έως 20kg ανά δύο άτομα. 

ΜΗΛΟΣ 5ΗΜΕΡΕΣ
14/6 - 9/7

29/8 - 14/9
11/7 - 28/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί 
έως 12 
ετών

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί 
έως 12 
ετών

MELTEMI 3*
Αδάμαντας

Πρωινό standard 419 395 205 455 419 215

CAPETAN GEORGANTAS 4*
Αδάμαντας

Πρωινό standard 465 429 209 625 565 219

MILOS HOTEL 3*
Αδάμαντας

Πρωινό comfort 489 - 339 635 - 359

MILOS HOTEL 3*
Αδάμαντας, superior room

Πρωινό superior 579 525 359 659 565 379

GOLDEN MILOS BEACH 4*
Παραλία Προβατάς

Πρωινό standard 585 - 545 699 - 619

GOLDEN MILOS BEACH 4*
Παραλία Προβατάς

Πρωινό superior 669 - 609 875 - 745

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου
14/6 - 09/07
29/8 - 14/9

11/07 - 28/08

Α 1000cc 169 195

Β 1200cc 185 209

C Jeep 209 249

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (Ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης). 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.
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ΠΤΗΣΕΙΣ : SKY EXPRESS

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΤΗ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 12.45 - 13.35
ΑΘΗΝΑ - ΜΗΛΟΣ 17.30 - 18.15

ΜΗΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ 18.40 - 19.25
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.35 - 22.25

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΜΠΤΗ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 12.45 - 13.35
ΑΘΗΝΑ - ΜΗΛΟΣ 18.15 - 19.00

ΜΗΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ 18.40 - 19.25
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.35 - 22.25

+ Φόροι αεροδρομίου 35 ευρώ

  Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 10kg (55χ40χ20cm) ανά άτομο και 1 Αποσκευή (βαλίτσα) έως 20kg ανά δύο άτομα. 

ΜΗΛΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ
14/6 - 9/7

29/8 - 14/9
11/7 - 28/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τύπος

Δωματίου
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί 
έως 12 
ετών

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο 
Ενήλικας

1o Παιδί 
έως 12 
ετών

MELTEMI 3*
Αδάμαντας

Πρωινό standard 459 425 209 505 465 219

CAPETAN GEORGANTAS 4*
Αδάμαντας

Πρωινό standard 515 475 215 715 639 225

MILOS HOTEL 3*
Αδάμαντας

Πρωινό comfort 549 - 409 729 - 439

MILOS HOTEL 3*
Αδάμαντας

Πρωινό superior 655 589 429 755 649 459

GOLDEN MILOS BEACH 4*
Παραλία Προβατάς

Πρωινό standard 655 - 619 799 - 715

GOLDEN MILOS BEACH 4*
Παραλία Προβατάς

Πρωινό superior 775 - 699 1029 - 869

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου
14/6-09/07
29/8-14/9

11/07 - 28/08

Α 1000cc 209 235

Β 1200cc 229 259

C Jeep 269 309

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο (Ίδια ώρα παραλαβής - παράδοσης). 
Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.

Διακοπές Καλοκαίρι 2021

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ | Διακοπές στην Ελλάδα | 5ήμερες & 6ήμερες διακοπές στη Μήλο
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6ήμερη οδική εκδρομή 
με το HAPPY BUS  στην Πάρο

Πάρος
HAPPY BUS

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού

Γιατί στην Πάρο;
Αποτελεί το διαμάντι των Κυκλάδων, ένα νησί ιδανικό για κάθε είδους 
διακοπών. Υπέροχες παραλίες, καταπράσινο περιβάλλον, γραφικά χω-
ριά, beach bar, νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό, Παριανό κρασί και αρκετά 
αξιοθέατα. Το ελληνικό καλοκαίρι στα καλύτερά του!
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς δωμάτια 
στη γραφική Νάουσα, στις πανέμορφες παραλίες, αλλά και στην πρωτεύ-
ουσα και λιμάνι του νησιού, την Παροικιά σε αρκετά χαμηλές τιμές, όπως 
επιβάλλει η φετινή χρονιά. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα και απολάυστε 
διακοπές στην Πάρο, άνετα, οικονομικά και χωρίς κανένα άγχος γιατί 
είμαστε εμείς εδώ! Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε 
ημερομηνία και να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Γιατί μαζί μας στην Πάρο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
• Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.
• Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής

(value for money).
• Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας

από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία,
σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού.

• Σας προσφέρουμε μοναδική τιμή στα δωμάτια Glaros στην καρδιά
της κοσμοπολίτικης Νάουσας.

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
• Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία.
• Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων

των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι.
• Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι.
• Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί

ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
• Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά

για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου.

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
• Επιλέγουμε τα πλοία της BLUE STAR FERRIES από Πειραιά.

Μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή,
εξωτερικοί χώροι για να απολαύσετε τη θάλασσα
και bars για ό,τι χρειαστείτε.

• Επιλέγουμε ιδανικά ωράρια αναχώρησης - επιστροφής για να έχετε
τον περισσότερο δυνατό χρόνο στο νησί.

• Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του
πακέτου και θα καταλάβετε!

Διακοπές στην Πάρο, Καλοκαίρι 2021

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ HAPPY BUS

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Καβάλα 
Δημοτικός κήπος 

Ηρώων
19.00

Σέρρες
Εθνική Τράπεζα 

(κέντρο)
20.00

Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 
με Βενιζέλου

21.30

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος
Οδός Λαρίσης - 

My Market
01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το 
αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις αναχωρήσεις από 
Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.

Big brother
• Eίμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!).
• Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώ-

σεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
• Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
• Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Πως θα πάμε στην Πάρο. 6ημ - 4 διανυκτερεύσεις
Το βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την Θεσσαλονίκη στις 
21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει στην αναχώ-
ρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες 
στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το 
πλοίο BLUE STAR DELOS για την Πάρο στις 07.25.
Το πρωί στις 11.25 φτάνουμε στην Πάρο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και 
οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για 
οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου στις 19.15. Φτάνουμε 
στον Πειραιά το βράδυ στις 23.15, όπου μας περιμένει το “Happy Bus” 
με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.
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• Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 30€ στις παραπάνω τιμές.

• Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45€.

• Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα: ΙΧ 1000cc - 220€, Μοτοσυκλέτα 125cc - 125€, ATV (γουρούνα) - 200€

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 6ήμερη οδική εκδρομή με το HAPPY BUS στην Πάρο

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών 
και περιλαμβάνουν:

• Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά (βλ.πίνακα
αναχωρήσεων λεωφορείων).

• Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!).
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries.
• Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε.
• Αντίστοιχη διατροφή.
• Πρόγραμμα ακυρώσεων no stress

(κάντε κράτηση χωρίς άγχος γιατί μπορείτε να ακυρώσετε).
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Δεν περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται στην
υποδοχή του ξενοδοχείου. Για τα studio είναι 0,50€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση,
για τα ξενοδοχεία (GALATIS, IRIS) 1,5€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση, ενώ για το
NARGES είναι 3€.

ΠΑΡΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ
(4 Διαν.)

13,19/7 & 2,16,20,24,27,31/8 23,27/7 & 6,10/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή σε 
τετράκλινο

 PARIKIA ROOMS / Παροικιά - 275 255 229 309 279 255

GLAROS / Κέντρο Νάουσα - 315 295 285 339 319 309

 GALATIS/ Παροικιά Αλυκή Πρωινό 320 285 275 345 309 299

SIROCO’S ROOMS / Παροικιά - 329 289 289 355 315 315

COSMARIE BUNGALOWS
Κολυμπήθρες - Νάουσα

- 345 309 299 369 335 325

IRIS / Νάουσα (θέα πόλη) Πρωινό 375 355 - 339 379 -

IRIS / Νάουσα (θέα 
θάλασσα)

Πρωινό 475 425 - 499 449 -

ASTERAS PARADISE 4* 
5χλμ από Νάουσα

Πρωινό 405 385 349 435 415 375

NARGES 4* / Παραλία 
Αλυκής

Πρωινό 415 375 - 439 449 -

 Σημειώσεις: 
• Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.
• Τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).
• Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής

(βρείτε τους στο athoshellas.gr ή ζητήστε τους από το κατάστημά μας).
• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου , είναι απαραίτητη η κατοχή πιστωτικής κάρτας

& η συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας (η παραλαβή & η παράδοση πρέπει να γίνει την ίδια ώρα).
• Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης.
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Νάξος
HAPPY BUS

Γιατί στη Νάξο;
Γιατί είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, γιατί έχει πολύ ωραίες 
παραλίες, γιατί έχει την περιβόητη Πορτάρα της Νάξου ένα άλυτο μυ-
στήριο, γιατί έχει πολύ καλές τοπικές θαλασσινές γεύσεις, γιατί η χώρα 
της είναι αριστοκρατική και με πολυδιάστατη ιστορία, για τη μοναδική 
Απείρανθο, τα γραφικά χωριά, για τα extreme sports, για τους κούρους 
γίγαντες και γιατί είναι ένα νησί που θα βρεις μοναδικές ομορφιές και 
κοσμοπολίτικη ζωή.

Γιατί μαζί μας στη Νάξο;
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
• Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.
• Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια

μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία μόνο στη χώρα της Νάξου.
• Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής

(value for money).

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
• Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία.
• Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων

των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι.
• Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι.
• Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί

ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
• Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά

για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου.

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
• Επιλέγουμε τo πλοίo DELOS της BLUE STAR FERRIES. Μεγάλα

σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε.

• Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του
πακέτου και θα καταλάβετε!

Big brother
• Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!).
• Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις

ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
• Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
• Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Διακοπές στη Νάξο, Καλοκαίρι 2021

Πως θα πάμε στη Νάξο. 6ημ - 4 διανυκτερεύσεις
Το βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο Happy Bus από την Θεσσαλονίκη στις 
21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει στην αναχώ-
ρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες 
στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το 
πλοίο BLUE STAR DELOS στις 07.25.
Στις 12.30 φτάνουμε στη Νάξο, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν!
Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, 
είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 18.00. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 23.15, όπου μας περιμένει το “Happy 
Bus” με τον συνοδό, για να επιστρέψουμε στην πόλη μας.

6ήμερη οδική εκδρομή 
με το HAPPY BUS  στη Νάξο
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• Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.

• Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45€.

• Μεταφορά με mini van από/προς το λιμάνι και το ξενοδοχείο 15€ ανά άτομο με επιστροφή.

• Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα: ΙΧ 1000cc - 215€, Μοτοσυκλέτα 115cc - 155€, ATV (γουρούνα) - 160€.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών 
και περιλαμβάνουν:

• Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά (βλ.πίνακα
αναχωρήσεων λεωφορείων).

• Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!).
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της Blue Star Ferries.
• Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε.
• Αντίστοιχη διατροφή.
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Δεν περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται
στην υποδοχή του ξενοδοχείου. Για τα studio είναι 0,50€ / δωμάτιο /
διανυκτέρευση ενώ για τα ξενοδοχεία 1,5€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

ΝΑΞΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ (4 Διαν.)
13, 19, 23, 27/7 

&
 2, 6, 10, 16, 20, 24, 27, 31/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

VAKHOS STUDIOS
Χώρα

- 285 - -

HOTEL FIKAS 2* plus
Χώρα

Πρωινό 309 275
315

(Διαμέρισμα 2 
υπνοδωματίων

MARE NAXIA 2*
Χώρα

Πρωινό 355 339 399

 Σημειώσεις: 
• Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.
• Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).
• Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής

(βρείτε τους στο athoshellas.gr ή ζητήστε τους από το κατάστημά μας)
• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας - A.T.V., είναι απαραίτητη η κατοχή πιστωτικής κάρτας

& η συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας (η παραλαβή & η παράδοση πρέπει να γίνει την ίδια ώρα).
• Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης.
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6ήμερη οδική εκδρομή  
με το HAPPY BUS  στη Σύρο

Σύρος
HAPPY BUS

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού

Γιατί στη Σύρο;
Η Σύρος, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων φημίζεται για 
τις όμορφες παραλίες της, τους παραδοσιακούς οικισμούς, την πλούσια 
φύση, και τις τοπικές λιχουδιές! Στο παρελθόν γνώρισε εντυπωσιακή 
πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Πρωτεύουσα και λιμάνι είναι η αρι-
στοκρατική Ερμούπολη, μια πανέμορφη, αρχοντική πόλη, με νεοκλασικά 
κτίρια και επιβλητικά αρχοντικά. Στο νησί, λόγω της ιστορίας του, υπάρχει 
έντονο Καθολικό στοιχείο που του δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Εκτός 
από πανέμορφες παραλίες μπορείτε να ζήσετε και κοσμοπολίτικη ζωή 
αλλά και εναλλακτικές πιο ήσυχες διακοπές.

Γιατί μαζί μας στη Σύρο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
• Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.
• Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας

από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία,
σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού.

• Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής
(value for money).

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
• Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία.
• Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων

των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι.
• Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι.
• Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί

ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
• Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά

για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου.

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
• Επιλέγουμε τo BLUE STAR PAROS από/προς Πειραιά. Μεγάλα

σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να
απολαύσετε τη θάλασσα και bar για ό,τι χρειαστείτε.

• Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του
πακέτου και θα καταλάβετε!

Big brother
• Είμαστε συνεχώς κοντά σου

(χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!).
• Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο

όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων
μην ανησυχείς καθόλου, θα το τακτοποιήσουμε εμείς..

Διακοπές στη Σύρο, Καλοκαίρι 2021

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ HAPPY BUS

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Καβάλα 
Δημοτικός κήπος 

Ηρώων
19.00

Σέρρες
Εθνική Τράπεζα 

(κέντρο)
20.00

Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 
με Βενιζέλου

21.30

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος
Οδός Λαρίσης - 

My Market
01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το 
αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις αναχωρήσεις από 
Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
• Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
• Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Πως θα πάμε στη Σύρο. 6ημ - 4 διανυκτερεύσεις
Το βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την Θεσσαλονίκη 
στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει στην ανα-
χώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες 
στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το 
πλοίο BLUE STAR PAROS για την Σύρο στις 07.30.
Φτάνουμε στη Σύρο στις 11.15, πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 
16.00. Φτάνουμε στον Πειραιά στις 19.45. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως 
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.
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• Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 45€ στις παραπάνω τιμές.

• Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45ε.

• Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα: ΙΧ 1000cc - 230€, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135€, ATV (γουρούνα) - 190€.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών 
και περιλαμβάνουν:

• Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά (βλ.πίνακα
αναχωρήσεων λεωφορείων). 

• Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!).
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με το πλοίο της Blue Star Ferries.
• Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε.
• Αντίστοιχη διατροφή.
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Δεν περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται στην
υποδοχή του ξενοδοχείου. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας 3* ο φόρος ανέρχεται
στα 1,5€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση ενώ αντίστοιχα για τα ξενοδοχείο κατηγορίας
4* ο φόρος ανέρχεται στα 3€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

ΣΥΡΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ (4 Διαν.)
13, 19, 23, 27/7 

&
 2, 6, 10, 16, 20, 24, 27, 31/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

FRANCOISE HOTEL 2*
Γαλησσάς 

Πρωινό 279 259 -

NISAKI HOTEL 3*
Ερμούπολη

Πρωινό 295 265 -

HERMES HOTEL 3*
Ερμούπολη

Πρωινό 319 309 -

ΑΚΤΑΙΟΝ HOTEL 3*
Ερμούπολη

Πρωινό 325 305 295

SYROS DI MARE  HOTEL 4*
Ποσειδωνία

Πρωινό 345 309 285

DIOGENIS HOTEL 4*
Ερμούπολη

Πρωινό
standard 355
deluxe 395

superior 455

standard 345
deluxe 355

superior 389

standard 309
deluxe 315

superior 345

 Σημειώσεις: 
• Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.
• Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).
• Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής

(βρείτε τους στο athoshellas.gr ή ζητήστε τους από το κατάστημά μας)
• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας - A.T.V., είναι απαραίτητη η κατοχή πιστωτικής κάρτας

& η συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας (η παραλαβή & η παράδοση πρέπει να γίνει την ίδια ώρα).
• Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης.
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6ήμερη οδική εκδρομή  
με το HAPPY BUS  στη Μήλο

Μήλος
HAPPY BUS

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού

Γιατί στη Μήλο;
Γιατί θέλεις ένα ηφαιστειακό ελληνικό νησί με απίστευτες παραλίες, χωρίς 
συνωστισμό, με ιδιαίτερη ομορφιά, υπέροχες τοποθεσίες, γραφικά χωριά, 
καλό φαγητό, αρκετές δραστηριότητες και καλή διαμονή.

Γιατί μαζί μας στη Μήλο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
• Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.
• Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια

μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού.
• Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής

(value for money).

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
• Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία.
• Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων

των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι.
• Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι.
• Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί

ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
• Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά

για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου.

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
• Επιλέγουμε τo Champion Jet 2 της SEA JET από Πειραιά,

το γρηγορότερο πλοίο (38 κόμβοι) για τη Μήλο.
• Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του

πακέτου και θα καταλάβετε!

Big brother
• Eίμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!).
• Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις

ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου,
θα το τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
• Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
• Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Πως θα πάμε στη Μήλο. 6ημ - 4 διανυκτερεύσεις
Το βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την Θεσσαλονίκη 
στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει στην ανα-

Διακοπές στη Μήλο, Καλοκαίρι 2021

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ HAPPY BUS

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Καβάλα 
Δημοτικός κήπος 

Ηρώων
19.00

Σέρρες
Εθνική Τράπεζα 

(κέντρο)
20.00

Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 
με Βενιζέλου

21.30

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος
Οδός Λαρίσης - 

My Market
01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το 
αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις αναχωρήσεις από 
Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.

χώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες 
στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το 
πλοίο Champion Jet 2 για την Mήλο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο οπότε φτάνουμε στη Μήλο σε μόλις 
3 ώρες και 30 λεπτά! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές αρχίζουν! 
Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, 
είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 19.00. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 22.25. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως 
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.
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• Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 50€ στις παραπάνω τιμές.

• Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45€.

• Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα:ΙΧ 1000cc - 225ε, Μοτοσυκλέτα 125cc - 135€, ATV (γουρούνα) - 190€.

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 6ήμερη οδική εκδρομή με το HAPPY BUS στη Μήλο

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών 
και περιλαμβάνουν:

• Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά
(βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων).

• Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!).
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της SEA JETS.
• Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε.
• Αντίστοιχη διατροφή.
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Δεν περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται στην
υποδοχή του ξενοδοχείου. Για τα studio είναι 0,50€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση
ενώ για τα ξενοδοχεία 1,5€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

ΜΗΛΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ (4 Διαν.)
13, 19, 23, 27/7 

&
 2, 6, 10, 16, 20, 24, 27, 31/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

GALANIS ROOMS
Αδάμας

-

θέα βουνό 
309

θέα θάλασσα 
339

- -

CAPETAN GEORGANTAS 2*
Αδάμας

Πρωινό
standard 375
comfort 409
superior 455

399
Τρίκλινο με 

θέα θάλασσα

375
Οικογενειακό 

δωμάτιο 
με θέα 

θάλασσα

 Σημειώσεις: 
• Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.
• Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).
• Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής

(βρείτε τους στο athoshellas.gr ή ζητήστε τους από το κατάστημά μας).
• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας - A.T.V., είναι απαραίτητη η κατοχή πιστωτικής κάρτας & η συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας (η

παραλαβή & η παράδοση πρέπει να γίνει την ίδια ώρα).
• Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης.
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6ήμερη οδική εκδρομή  
με το HAPPY BUS  στην Ίο

Ίος
HAPPY BUS

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού

Γιατί στην Ίο;
Γιατί είναι το νησί με τις 2 όψεις..από τη μία ξέφρενη διασκέδαση, beach 
bars, party, clubs μέχρι το πρωί και από την άλλη ένα τυπικό κυκλαδονήσι 
με όμορφες παραλίες και γραφική χώρα με λευκά σπιτάκια.

Γιατί μαζί μας στην Ίο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
• Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις
• Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια

μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού.
Επιλέγουμε την χώρα και την πιο διάσημη παραλία του Μυλοπότα.

• Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής
(value for money).

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
• Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία.
• Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων

των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι.
• Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι.
• Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί

ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
• Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά

για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου.

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
• Επιλέγουμε τo World Champion Jet της SEA JET από Πειραιά,

το γρηγορότερο πλοίο (38 κόμβοι) για την Ίο.
• Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του

πακέτου και θα καταλάβετε!

Big brother
• Eίμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!).
• Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις ή ακυρώ-

σεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
• Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
• Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Πως θα πάμε στην Ίο. 6ημ - 4 διανυκτερεύσεις
To βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την Θεσσαλονίκη 
στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει στην ανα-

Διακοπές στην Ίο, Καλοκαίρι 2021

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ HAPPY BUS

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Καβάλα 
Δημοτικός κήπος 

Ηρώων
19.00

Σέρρες
Εθνική Τράπεζα 

(κέντρο)
20.00

Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 
με Βενιζέλου

21.30

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος
Οδός Λαρίσης - 

My Market
01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το 
αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις αναχωρήσεις από 
Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.

χώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες 
στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το 
πλοίο World Champion Jet για την Ίο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο και οπότε φτάνουμε στην Ίο στις 
11.05! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές αρχίζουν! Πλέον ξέρετε 
καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε συ-
νεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 12.55. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το απόγευμα στις 17.00. Επιβιβαζόμαστε στο 
λεωφορείο και επιστρέφουμε στην πόλη μας.
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HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 6ήμερη οδική εκδρομή με το HAPPY BUS στην Ίο

ΙΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ (4 Διαν.)
13, 19, 23, 27/7 

&
 2, 6, 10, 16, 20, 24, 27, 31/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

HELENA HOTEL 
Παραλία Γιαλός 850μ από το κέντρο της χώρας

- 339 355 349

ATHENA ROOMS
Xώρα

- 335 315 305

MARCOS BEACH 2*
  Μυλοπότας 

Πρωινό 360 345 -

FAROUT HOTEL & SPA 2*
 Μυλοπότας 

Continental 
Πρωινό

375 389 -

MARE MONTE HOTEL 2*
Xώρα

- 385 379 329

ARMADOROS HOTEL 2*
Xώρα

-

395

θέα θάλασσα 
415

359

θέα θάλασσα 
395

355

θέα θάλασσα 
379

 Σημειώσεις: 
• Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.
• Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).
• Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής

(βρείτε τους στο athoshellas.gr ή ζητήστε τους από το κατάστημά μας).
• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας - A.T.V., είναι απαραίτητη η κατοχή πιστωτικής κάρτας

& η συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας (η παραλαβή & η παράδοση πρέπει να γίνει την ίδια ώρα).
• Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών 
και περιλαμβάνουν:

• Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά
(βλ. πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων). 

• Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!).
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή

με το ταχύπλοο World Champion Jet της Sea Jet.
• Διαμονή στο δωμάτιο/ξενοδοχείο που επιλέξατε.
• Αντίστοιχη διατροφή.
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Δεν περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται στην
υποδοχή του ξενοδοχείου. Για τα studio είναι 0,50€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση
ενώ για τα ξενοδοχεία είναι 1,5€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

• Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 55€ στις παραπάνω τιμές.

• Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45€.

• Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα: ΙΧ 1000cc - 230€, Μοτοσυκλέτα 125cc - 125€, ATV (γουρούνα) - 200€.
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6ήμερη οδική εκδρομή  
με το HAPPY BUS  στη Σέριφο

Σέριφος
HAPPY BUS

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού

Γιατί στη Σέριφο;
Ένα νησί που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του με την άγρια ομορφιά 
των ορεινών όγκων και την γοητευτική νησιώτικη όψη του παραδοσιακού 
οικισμού της Χώρας. Γυμνοί λόφοι, εύφορες κοιλάδες, όρμοι και απέρα-
ντες ακτές συνθέτουν το φυσικό μεγαλείο του νησιού.

Γιατί μαζί μας στη Σέριφο;

Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε
• Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.
• Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής

(value for money)

Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά
• Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία.
• Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων

των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι.
• Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι.
• Μην σας φοβίζουν οι καθυστερήσεις ιδίως στην επιστροφή γιατί

ΔΕ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ!
• Ο συνοδός του λεωφορείου περιμένει να είστε όλοι εκεί ονομαστικά

για να δώσει το οκ για την αναχώρηση του λεωφορείου.

Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο
• Επιλέγουμε τo Champion Jet 2 της SEA JETS από Πειραιά,

το γρηγορότερο πλοίο για τη Σέριφο.
• Για την τιμή των εισιτηρίων μην ανησυχείτε, δείτε τις τιμές του

πακέτου και θα καταλάβετε!

Big brother
• Είμαστε συνεχώς κοντά σου (χωρίς φυσικά να σε παρακολουθούμε!)
• Για οτιδήποτε χρειαστείς ή κάτι απρόοπτο όπως καθυστερήσεις

ή ακυρώσεις δρομολογίων μην ανησυχείς καθόλου, θα το
τακτοποιήσουμε εμείς..

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
• Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα
• Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Πως θα πάμε στη Σέριφο. 6ημ - 4 διανυκτερεύσεις
Το βράδυ αναχωρεί το λεωφορείο “Happy Bus” από την Θεσσαλονίκη 
στις 21.30 για το λιμάνι του Πειραιά. Ο συνοδός σας περιμένει στην ανα-
χώρηση και είναι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Κάνουμε τις απαραίτητες 

Διακοπές στη Σέριφο, Καλοκαίρι 2021

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ HAPPY BUS

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Καβάλα 
Δημοτικός κήπος 

Ηρώων
19.00

Σέρρες
Εθνική Τράπεζα 

(κέντρο)
20.00

Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 
με Βενιζέλου

21.30

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 21.45

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 22.45

Λάρισα Νέος Νιαβής 23.45

Βόλος
Οδός Λαρίσης - 

My Market
01.15

Λαμία Νεα Ρούμελη 02.45

Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το 
αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης. Για τις αναχωρήσεις από 
Σέρρες και Καβάλα υπάρχει επιβάρυνση 12ε ανά διαδρομή.

στάσεις και φτάνουμε στον Πειραιά νωρίς το πρωί για να πάρουμε το 
πλοίο Champion Jet 2 για την Σέριφο στις 07.00.
Έχουμε επιλέξει το πιο γρήγορο πλοίο οπότε φτάνουμε στη Σέριφο 
σε μόλις 2 ώρες και 5 λεπτά! Πηγαίνουμε στο δωμάτιο και οι διακοπές 
αρχίζουν! Πλέον ξέρετε καλά τι πρέπει να κάνετε αλλά για οτιδήποτε 
χρειαστείτε, είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας.
Την τελευταία μέρα, δηλαδή την Κυριακή φροντίζουμε να είμαστε στο 
λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου η οποία είναι στις 20.20. 
Φτάνουμε στον Πειραιά το βράδυ στις 22.25. Αν καθυστερήσει το πλοίο 
(που δεν είναι πολύ σπάνιο κατά την υψηλή περίοδο) μην ανησυχείτε 
γιατί το λεωφορείο θα φύγει στις 23.15. Βρείτε το “Happy Bus” με τον 
συνοδό, αφήστε τις αποσκευές σας και αν υπάρχει χρόνος, μια βόλτα 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι καλή ιδέα. Μην αργήσετε όμως 
γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη μας.



53Εκδρομές Καλοκαίρι 2021

HAPPY BUS | Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 6ήμερη οδική εκδρομή με το HAPPY BUS στη Σέριφο

• Αν είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, πολύτεκνος ή ΑΜΕΑ έχεις έκπτωση 60€ στις παραπάνω τιμές.

• Αν δεν επιθυμείς μεταφορά με το λεωφορείο προς / από το λιμάνι οι τιμές μειώνονται 45€.

• Ενοικίαση για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χιλιόμετρα: ΙΧ 1000cc - 235€, Μοτοσυκλέτα 125cc - 145€, ATV (γουρούνα) - 200€.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών 
και περιλαμβάνουν:

• Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά
(βλ.πίνακα αναχωρήσεων λεωφορείων).

• Συνοδό του γραφείου (για να μη χαθεί κανείς!).
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με τα πλοία της SEA JETS.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο που επιλέξατε.
• Αντίστοιχη διατροφή.
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Δεν περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται στην
υποδοχή του ξενοδοχείου. Για τα studio είναι 0,50€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση
ενώ για τα ξενοδοχεία 1,5€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

ΣΕΡΙΦΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ (4 Διαν.)
13, 19, 23, 27/7 

&
 2, 6, 10, 16, 20, 24, 27, 31/8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο
Τιμή σε 

τετράκλινο

ALBATROS HOTEL 2*
Λιβάδι

- 285 259 245

 Σημειώσεις: 
• Για τυχόν διαφοροποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των πλοίων το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.
• Τα τρίκλινα & τετράκλινα δωμάτια συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον κρεβάτι (πτυσσόμενο extra bed).
• Με την οριστικοποίηση της κράτησης αποδέχεστε τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής

(βρείτε τους στο athoshellas.gr ή ζητήστε τους από το κατάστημά μας).
• Για την ενοικίαση αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας - A.T.V., είναι απαραίτητη η κατοχή πιστωτικής κάρτας

& η συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας (η παραλαβή & η παράδοση πρέπει να γίνει την ίδια ώρα).
• Δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων κατόπιν ζήτησης.



ΟΔΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καλοκαίρι 2021
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5ήμερη οδική εκδρομή 
στην Κέρκυρα

1η ημέρα: Αναχώρηση για την Αρχόντισσα 
των Ιόνιων νησιών, την πανέμορφη Κέρκυρα 
Αναχώρηση το πρωί με εξαιρετική διάθεση γιατι πρόκειται να γνωρίσουμε 
μια «άλλη Κέρκυρα» λιγότερο γνωστή αλλά σίγουρα αρχοντική και πα-
νέμορφη. Θα κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις για τον καφέ μας και θα 
καταλήξουμε το μεσημέρι στο «νησί των Φαιάκων» Τακτοποιούμαστε στο 
ξενοδοχείο μας και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο! Η κερκυραϊκή ομορφιά 
μας περιμένει να την γνωρίσουμε και να μας εντυπωσιάσει. Μια βόλτα στην 
πόλη είναι σαν ένα ταξίδι στον χρόνο. Λαμπρά οικοδομήματα, μνημεία 
και ανάκτορα, σπίτια με ζηλευτές κεραμοσκεπές και σοφίτες, αλλά και 
πλατείες, όπως η Σπιανάδα, ή ο πεζόδρομος Λιστόν. Θα περιηγηθούμε 
στο Παλιό και Νέο Φρούριο, στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωρ-
γίου, στο ανάκτορο Αχίλλειον και φυσικά στο περίφημο ανάκτορο Μον 
Ρεπό . Για την συνέχεια τι άλλο !! Γεύμα σε ταβέρνα στην παλια πόλη 
και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε την τοπική σπεσιαλιτε «Μπουρδέτο» ( 
ψάρι, σε σάλτσα κοκκινοπίπερου, συνοδεία πατάτας.) η το εξίσου γνωστό 
«Σοφρίτο» (μοσχάρι ο σε φέτες και τηγανίζεται αλευρωμένο σε λάδι 
ενώ στη συνέχεια σιγομαγειρεύεται με (ξύδι, σκόρδο και μαϊντανό)). 
Θα ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο μας για ανακτήσουμε δυνάμεις και 
το απόγευμα βόλτα στο πιο αναγνωρισιμο αξιοθέατο του νησιού , το 
περίφημο Ποντικονήσι και στην συνέχεια στην γραφική Γαρίτσα.Η άλ-
λοτε φτωχική γειτονιά, που στέγαζε κυρίως εργάτες και πρόσφυγες της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, άρχισε να παίρνει αξία με την ανάπτυξη 
του τουρισμού και δίπλα στα χαμηλά σπίτια χτίστηκαν ξενοδοχεία και 
ταβέρνες, κυρίως πάνω στην παραλία.

2η ημέρα: Απολαμβάνουμε τις ομορφιές 
της νότιας Κέρκυρας, Κυνοπιάστες, Χλωμός, 
Λευκίμη, Μπενίτσες 
Καλό πρωινό και αναχώρηση για τον νότο του νησιού. Χωριά με σπίτια 
σε όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου -από απαλό ροζ μέχρι σκούρο 
κεραμιδί- υψώνονται σε ένα δαίδαλο σοκακιών, με σεντόνια απλω-
μένα στα παράθυρα και καλόκαρδες γυναίκες να ξεπροβάλλουν στο 
κατώφλι. Στους απέραντους ελαιώνες το πράσινο γίνεται σύμβολο της 
ανόθευτης φύσης: αμμόλοφοι σπαρμένοι με κρίνους από τη Μινωική 
εποχή συναντούν λίμνες με φλαμίνγκο, ενώ ατέλειωτες παραλίες με 
χρυσή άμμο, κεδροδάση και αμμοθίνες με ορχιδέες ζωγραφίζουν ένα 
ανεπανάληπτο τοπίο. Η Κέρκυρα είναι το νησί μου και ο Νότος της ένας 

τόπος που συγκρατεί το χρόνο με την ευγένεια και την αβροφροσύνη 
άλλων εποχών.H περιήγησή μας ξεκινά από το Μουσείο της Ελιάς στο 
χωριό Κυνοπιάστες. Μέχρι τη δεκαετία του 1970 ο χώρος λειτουργούσε 
ως ελαιοτριβείο και ήταν μέρος του αγροκτήματος με εκατοντάδες 
ελαιόδεντρα Μέσα στο παλιό «λουτρουβιό», τυλιγμένοι σε ένα δίχτυ από 
οσμές, μούργα, παλιό λάδι και ελαιοπολτό από τα σακιά, μαθαίνουμε τη 
διαδικασία παραγωγής και θαυμάζουμε την πλούσια συλλογή εργαλείων 
και φωτογραφιών από την αγροτική ζωή του περασμένου αιώνα. Αφού 
περάσουμε τη γέφυρα Κάιζερ -ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα που 
χτίστηκε από τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Γουλιέλμο Β παίρνουμε 
τον δρόμο που θα μας βγάλει στο γραφικό χωρίο Χλωμός ένα από τα πιο 
όμορφα και παλιά χωριά του νησιού- με προορισμό τον εξώστη με την 
εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ και την απίστευτη θέα.Επόμενη μας στάση 
, η Λευκίμη η μικρή διώρυγα που διασχίζει το κέντρο της είναι ιδανικό 
σημείο για μια ρομαντική βόλτα. Στα γραφικά καντούνια με τα νησιωτικής 
αρχιτεκτονικής σπίτια κυκλοφορούν ακόμα γιαγιάδες με την αγροτική 
φορεσιά. Αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος !! Τελευταίος μας σταθμός 
για σήμερα οι Μπενίτσες. ένα από τα πιο γνωστά παραθαλάσσια χωριά 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα παλιό παραδοσιακό χωριό που ασκούσε 
και εξακολουθεί να ασκεί μια περίεργη έλξη στους επισκέπτες, ίσως 
λόγω της θέσης του ανάμεσα στα καταπράσινα βουνά και τη θάλασσα, 
ίσως λόγω της έντονης προτίμησης που έδειχναν σε αυτό διάσημοι 
από όλο τον κόσμο. Εδώ θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε το μπάνιο 
μας αλλά και τις τοπικές λιχουδιές,. Το απόγευμα παίρνουμε τον δρόμο 
της επιστροφής Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα γραφικά 
καντούνια (στενά σοκάκια) της παλιάς πόλης. Η καλύτερη ώρα για να 
περπατήσετε στα καντούνια είναι αργά, μετά τις 22.00 Έτσι, θα νιώσετε 
χωρίς πολύ κόσμο την ατμόσφαιρα της Παλιάς Πόλης. Είναι επίσης η 
ώρα που τα περισσότερα μαγαζιά μαζεύουν την πραμάτεια τους και 
αποκαλύπτονται οι καμάρες στη Νικηφόρου Θεοτόκη, τα παλιά κτίρια 
στην πλατεία Λεμονιάς και οι λεπτομέρειες στο βενετσιάνικο πηγάδι 
στην πλατεία Κρεμαστής.

3η ημέρα: Εκδρομή στις Βορειοδυτικές ακτές 
του νησιού, Κοντόκαλι, Αφιώνας, Παλαιοκαστρίτσα 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε γιατί οι όμορφες γωνιές 
του νησιού είναι ανεξάντλητες και μας περιμένουν !! Περνάμε από το 
κοσμοπολίτικο Κοντόκαλι και παίρνουμε τον δρόμο για τα Βόρεια και 
δυτικά του νησιού Πρώτος μας σταθμός το πανέμορφο χωριό Αφιώνας 
.Χτισμένο σε εξαιρετική τοποθεσία σε υψόμετρο 150 μετρων, προσφέ-

Διακοπές στο νησί των Φαιάκων
Βενετσιάνικα καντούνια, πανέμορφη βλάστηση, ήρεμοι κολπισκοι και αμμώδεις ακτές, πρωτόγνωρες γεύσεις και τοπία που συγκινούν: το καλοκαίρι 
στην Κέρκυρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Φοράει τα καλοκαιρινά της και μας υποδέχεται στα χωριά, στα αρχοντικά και στη μαγευτική της φύση.

Κέρκυρα

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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ρει εξαιρετική θέα στον όρμο του Αγίου Γεωργίου και στα Διαπόντια 
νησιά Οθωνοί και Ερεικούσσα Το γραφικό χωριό είναι από τα πιό παλιά 
του νησιού με παραδοσιακά καλντερίμια που οδηγούν σε χρωματιστά 
σπίτια και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 1636 Θα τραβήξουμε 
φωτογραφίες , θα γεμίσουμε αξέχαστες εικόνες και θα συνεχίσουμε 
για την Παλαιοκαστρίτσα Το παραλιακό χωρίο από τα πιό φημισμένα και 
αναγνωρλισμια της Ελλάδας , χάρη στο μαγευτικό τοπίο , τους ορμισκους 
και τα κρυστάλλινα νερά της Βρίσκεται στα νότια του κάστρου του Αγγε-
λόκαστρου ενώ ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι ήταν η πρωτεύουσα 
του βασιλείου των Φαιάκων , Θα απολαύσουμε το μπάνιο μας αλλά και 
το γεύμα και το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής Το 
βράδυ προτείνουμε ποτό στην Παλιά πόλη Κάτω ακριβώς από το Νέο 
Φρούριο συγκεντρώνεται η εναλλακτική βραδινή διασκέδαση Ανεβείτε 
τα σκαλάκια της οδού Σχολεμβούργου και θα δείτε διαδοχικά καλοφτιαγ-
μένα μαγαζιά με επιλεγμένη μουσική να απλώνουν τα τραπεζάκια τους 
στα διαφορετικά επίπεδα.

4η ημέρα: Εκδρομή στην «Άλλη Κέρκυρα» 
Αμμόλοφοι και φλαμίνγκο, μπάνιο στην Παραλία 
Χαλικούνα και βόλτα στη λίμνη Κορισσίων, Πέλεκας 
για φαγητό 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για μια λιγότερο αλλά 
εξίσου αν όχι πιό όμορφη πλευρά του νησιού. Πρώτη μας στάση η λίμνη 
Κορισσίων Με έκταση που ξεπερνά τα έξι χιλιάδες στρέμματα, η προστα-
τευμένη από τη συνθήκη Natura λιμνοθάλασσα των Κορισσίων είναι ένας 
υδροβιότοπος για περισσότερα από 120 διαφορετικά είδη πουλιών -κορ-
μοράνους, αργυροτσικνιάδες, φλαμίνγκο, πάπιες- αλλά και για χιλιάδες 
πεταλούδες. Ο δρόμος που περνά ανάμεσα στη λίμνη και την παραλία 
καταλήγει σε μια καλύβα. Πρόκειται για τις αλιευτικές εγκαταστάσεις των 
ψαράδων της λιμνοθάλασσας, οι οποίοι καθημερινά με τα κορίτο τους 

-τις χαρακτηριστικές βάρκες- ψαρεύουν χέλια, λαβράκια, κεφάλους και 
γαριδούλες γύρω από τους καλαμιώνες. Εδώ βρίσκεται το Τάγιο, όπως 
το λένε οι ντόπιοι, δηλαδή το σημείο όπου η λίμνη Κορισσίων ενώνεται 
με τη θάλασσα μέσω ενός στενού διαύλου νερού. Διασχίζοντας το ξύλινο 
γεφυράκι, βρισκόμαστε κατευθείαν σ’ ένα μαγευτικό κεδροδάσος με 
αμμοθίνες, το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά τα 15 μέτρα. Οι ατέλειωτοι 
αμμόλοφοι με τα λευκά κρινάκια που ξεφυτρώνουν πάνω τους φέρνουν 
στο νου την απεραντοσύνη της Σαχάρας. Φοράμε τα μαγιό μας μας και 
απολαμβάνουμε την απίστευτης ομορφιάς ,παραλία του Χαλικούνα: 10 
χιλιόμετρα χρυσής αμμουδιάς με αμμόλοφους και ρηχά κρυστάλλινα 
νερά, Τελικός μας προορισμός , το χωριό Πέλεκας που έγινε διάσημο 
εξαιτίας του θρόνου του Καιζερ από όπου μπορείτε να θαυμάσουμε την 
εντυπωσιακή θέα σε 360 μοίρες στην υποκείμενη πεδιάδα. Το απόγευμα 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Αρχοντική Σιάτιστα, επίσκεψη σε τοπικό 
οινοποιίο και επιστροφή στην πόλη μας 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό και θα αναχωρήσουμε. Πρώτος μας σταθ-
μός για σήμερα η Σιάτιστα. θα δούμε μια σειρά από πανέμορφα αρχοντι-
κά, ενώ οι λάτρεις του κρασιού θα ξετρελαθουνε με τα διάσημα γλυκά 
κρασιά της. θα επισκευθούμε ένα τοπικό οινοποιείο όπου θα μας δοθεί 
η δυνατότητα να πληροφορηθούμε για την διαδικασία παραγωγής του 
κρασιού σε όλα τα στάδια και να δοκιμάσουμε φυσικά τοπικά εξαιρετικά 
κρασιά. Η γραφική πόλη  απλώνει τις δυο γειτονιές της Χώρα και Γεράνεια 
γύρω από το λόφο του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 900 - 950 μέτρων. 
Λιθόστρωτα καλντερίμια διασχίζουν τις γειτονιές όπου κυριαρχούν τα 
μεγαλόπρεπα σπιτικά των πλούσιων εμπόρων και οινοποιών. Ανάμεσα 
στα επώνυμα αρχοντικά του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα που εντυπωσιά-
ζουν τόσο με το παρουσιαστικό τους όσο και με τον πλούσιο εσωτερικό 
του διάκοσμο, Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ μας και να 
βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες , Αναχωρούμε για την πόλη μας.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 5ήμερη οδική εκδρομή στην Κέρκυρα

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Περιηγήσεις του προγράμματος.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων, είσοδοι αρχαιολογικών χώρων

και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

5ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Moνοκλ.

7, 14, 21/7

HOTEL HELLINIS 3* Πρωινό

207 187 99 279

28/7 
4, 11, 18, 25/8

227 193 95 287

7, 14, 21, 28/7 
4, 8, 11, 
18, 25/8

ΑQUA LAND 4* Ημιδιατροφή 399 303 99 -

14, 21, 28/7 
4, 11, 18, 25/8

ROYΑL GRAND Πρωινό 299 199 89 479

7,14,21 /7

ARITI 4* Πρωινό

299 199 89 479

28/07 
4, 11, 18, 28/8  

1/9
339 219 89 549

Προαιρετικές εκδρομές

Εκδρομή Τιμή ενήλικα Τιμή παιδιού Παρατηρήσεις

Μον Ρεπό 4 2 -

Αχίλλειον 6 6 -
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5ήμερη οδική εκδρομή 
στο Ναύπλιο & στο Πόρτο Χέλι

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μυκήνες - Τολό 
Γεμάτοι προσμονή για το ωραίο ταξίδι που πρόκειται να ακολουθήσει 
αναχωρούμε στις 06.00 το πρωί και μετά από κάποιες στάσεις για το 
απαραίτητο ξεμούδιασμα, φτάνουμε στις Μυκήνες, τις «Πολύχρυσες» 
σύμφωνα με τον Όμηρο. Επί πολλούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι 
το επίθετο πολύχρυσες ήταν απλώς καλλωπιστικό. Μέχρι που ο Ερρί-
κος Σλήμαν με το πείσμα που τον διέκρινε, ανακάλυψε σε λακκοειδείς 
τάφους στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, αμύθητους θησαυρούς 
από χρυσά κοσμήματα και έδωσε στο επίθετο “Πολύχρυσες”, το πραγ-
ματικό του περιεχόμενο. Πολλά από τα κοσμήματα που βρέθηκαν στους 
βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, φιλοξενούνται σήμερα στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο της Αθήνας.  Στην ξενάγηση μας (και όχι σε μια απλή 
περιήγηση) θα δώσουμε την σημασία που πρέπει σε μια από τις από 
τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις.  Μετά την παρακμή της Κρήτης, οι 
Μυκήνες έγιναν το σπουδαιότερο κέντρο της Ελλάδας. Η μεγαλύτερη 
ακμή της πόλης τοποθετείται χρονολογικά από το 1600 έως το 1100 
π.Χ., γι’ αυτό και η περίοδος αυτή λέγεται Μυκηναϊκή. Εντυπωσιασμένοι 
αλλά και περήφανοι για την καταγωγή και την ιστορίας μας,  αναχω-
ρούμε για το γραφικό Τολό. Θα τακτοποιηθούμε στο  ξενοδοχείο μας 
και το βράδυ θα  κάνουμε βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης για να 
απολαύσουμε τοπικούς μεζέδες.

2η ημέρα: Τολό - Πόρτο Χέλι - Ύδρα - Σπέτσες 
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 διατηρημέ-
νη 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: Τολό - Ναύπλιο (περιηγηση πολης) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε 
ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκο-
τρώνη και των Γάλλων φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το 
Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από 
την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανε-
βαίνοντας με αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και 
ρομαντικοί φτάνουν στην κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε 
την περίοδο 1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο 
στον οποίο βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, 
κατά τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το 
κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της 
Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και 
αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που 
θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύτηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους 
το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προ-
μαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμο-
ποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε 
το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι 
του Αποστόλου Ανδρέα, χτισμένο από την εποχή των Ενετών. Μπορείτε 
στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ 
ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), 
ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για 
πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω 
από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς 
Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε 

«Η …. Κόπα Καμπάνα της Ελλάδας»
Η «Νάπολη της Ανατολής» των Ενετών, η πρώτη επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας παραμένει αρχοντική. Ίσως η πιο γοητευτική πόλη της Πελοπον-
νήσου κι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς για  όλες τις εποχές του χρόνου. Το κυνήγι θησαυρού στη ρομαντική Παλιά Πόλη του Ναυπλί-
ου - μία από τις ωραιότερες της Ελλάδας - επιφυλάσσει πανέμορφα νεοκλασικά και βενετσιάνικα κτίρια, μπαλκόνια με ολάνθιστες βουκαμβίλιες, 
επιβλητικές εκκλησίες και τουρκικές κρήνες. Μια βόλτα στο Ναύπλιο είναι πάντα εμπειρία ομορφιάς και μια selfie στα δρομάκια του, μετατρέπεται 
σε πίνακα ζωγραφικής και σε ανάμνηση ζωής. Ρομαντική και υπέροχη, δονείται ασταμάτητα σε ένα χαρούμενο πηγαινέλα. Το Τολό, ένα πρώην 
ψαροχώρι θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του καθώς και τη θέα που σας δίνει το λιμάνι του με τις ψαρόβαρκες και τα εκδρομικά σκάφη που 
ατενίζουν δύο μικρά νησάκια, το Κορωνήσι και τη Ρόμβη. Η εικόνα στα μάτια σας είναι γραφική, ρομαντική και ταυτόχρονα ειδυλλιακή.

Ναύπλιο
Πόρτο Χέλι

Οδικές εκδρομές εσωτερικού
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μια βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Το βράδυ θα 
ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Τολό - Μονεμβασιά 
Πρωινό και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην όμορφη Μο-
νεμβασιά, τη βυζαντινή Μαλβάζια. Θα επισκεφθούμε την Μητρόπολη 
του Χριστού, την εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτεσσας και θα 
έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια που παραπέ-
μπουν στην εποχή του Μεσαίωνα. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο για 
καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Ασίνη - Επίδαυρος - Λουτράκι - 

επιστροφή 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης, 
«παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι 
κάτοικοί του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην 
κορυφή του βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Επίσης, μπορού-
με να θαυμάσουμε την Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους 
στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα 
συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, χτι-
σμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα 
επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα 
συνεχίσουμε για το Λουτράκι. Ύστερα από μια στάση για ξεκούραση, 
καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής 
για την πόλη μας.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 5ήμερη οδική εκδρομή στο Ναύπλιο & στο Πόρτο Χέλι

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με υπερυψωμένα λεωφορεία.
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός -  συνοδός του γραφείου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα

ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το Τολό, λόγω της θέσης του προσφέρεται για μια πλειάδα θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως scuba diving, παρά πέντε, καταδύσεις. Επίσης, πραγ-
ματοποιούνται αρκετά φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις και χορευτικές εκδηλώσεις. Όλα όσα μπορείτε να δείτε ή να κάνετε στο ελεύθερο χρόνο 
σας! Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάστε τα φρέσκα ψάρια ή την ψαρόσουπά του και νόστιμα θαλασσινά προϊόντα του.

5ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ & ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

Εκδρομή Ημ Αναχ.
Ξενοδοχείo/  
Τοποθεσία

Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή      
παιδιού

Τιμή Moνοκλ.

ΝΑΥΠΛΙΟ - 
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

5
13,20, 27/07 & 
03, 10, 17, 24, 

31/08

Sofia / Pitsakis - 
Τολό

Ημιδιατροφή 215 90 285
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6ήμερη οδική εκδρομή 
στην Πελοπόννησο

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μυκήνες - Επίδαυρος - Τολό 
Ξεκινάμε νωρίς το πρωί γιατί η μέρα μας θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
πριν φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Μετά από κάποιες απαραίτητες 
στάσεις για να πιούμε ένα καφέ στα γρήγορα, θα κάνουμε την πιο σημαντική 
μας στάση στην Επίδαυρο, τον σημαντικότερο αρχαίο τόπο λατρείας του 
θεού Ασκληπιού. Ξακουστή σε όλη την Ελλάδα την έκανε το Ασκληπιείο 
της, ένα από τα σπουδαιότερα της αρχαιότητας και φυσικά το αρχαίο 
θέατρο, έργο του  αρχιτέκτονα Πολύκλειτου, το οποίο παραμένει ακόμη 
αξεπέραστο ακόμη και σήμερα σε ομορφιά και ακουστική. Είναι εκπληκτικό 
ότι ακόμη και η εκπνοή του ηθοποιού φτάνει μέχρι την τελευταία σειρά !!! 
Με εξαιρετικές εντυπώσεις από έναν μοναδικό χώρο, μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς αλλά και ιστορικής σημασίας αναχωρούμε για το πανέμορφο 
Ναύπλιο. Μια αρχοντική πόλη με βαθιά ιστορία που δεν γίνεται να μην 
αγαπήσεις. Ένα όμορφο σκηνικό που όσες φορές και να το δεις  πάντα 
σε  με σαγηνεύει. Θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως 
είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα (όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας), ο ναός του Αγίου Γεωργίου (με σημαντικές εικόνες και 
τοιχογραφίες, όπως το αντίγραφο του Μυστικού Δείπνου του Ντα Βίντσι), η 
Πλατεία Τριών Ναυάρχων με το Δημαρχείο, το Κυβερνείο ή Παλατάκι, καθώς 
και η Πλατεία Φιλελλήνων. Φυσικά θα έχουμε χρόνο να επισκεφθούμε 
και να θαυμάσουμε το Παλαμήδι ,φρούριο το οποίο κατασκευάστηκε το 
1687 από τους Ενετούς σε ύψος 216 μέτρων. Η ξενάγηση τελείωσε !! θα 
έχουμε χρόνο για φαγητό και ποτό στον κεντρικό πεζόδρομο της Βασιλέως 
Κωνσταντίνου με τα αμέτρητα καταστήματα, στην οδό Σταϊκοπούλου με 
τα πολλά ταβερνάκια, στην παραλιακή περαντζάδα της Μπουμπουλίνας, 
αλλά και στον Ψαρομαχαλά, την πιο παλιά συνοικία που κατοικείται από 
τις αρχές του 13ου αιώνα. Φιλική συμβουλή !! Αναζητήστε τον «Ιταλό» που 
προσφέρει χειροποίητο ιταλικό παγωτό και σορμπέ σε διάφορες γεύσεις 
φρούτων και αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν της πόλης. Μετάβαση και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: Πόρτο Χέλι - Ύδρα - Σπέτσες 
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, την «αρχόντισσα 
του Αργοσαρωνικού», 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: Τολό - Μονεμβασιά - Γύθειο - Σπάρτη 
Είμαστε σίγουροι ότι θέλατε να μείνουμε στο Ναύπλιο τουλάχιστον ακόμη 
…πολλές ημέρες. Υποσχόμαστε ότι θα έρθουμε πάλι. Καλό πρωινό  να
πάρουμε δυνάμεις  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 κτίρια και τις δομές στο κάστρο περιλαμβάνονται 
αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές βυ-
ζαντινές 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 και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Σπάρτη - Μυστράς - Σπήλαιο Δυρού - Μάνη 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Η 
καστροπολιτεία του Μυστρά μας περιμένει και «παραμονεύει » κυριολεκτικά 
μια που είναι πολύ κοντά, σχεδόν δίπλα στην Σπάρτη και  μας μεταφέρει 
στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία… Πέτρινα καλντερίμια γεμάτα οχυρά, εκ-
κλησίες, μονές, παλάτια και αρχοντικά μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Η 
περιήγηση στα πέτρινα καλντερίμια του είναι ένα ταξίδι στην ιστορία που 
δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Απαραίτητη η επίσκεψη στην Μητρόπολη που 
είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στέφθηκε αυτοκράτορας ο 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος , ο μοναδικός αυτοκράτορας που στέφθηκε 
σε περιοχή εκτός της Κων/πολης. Από την ηρωική εποχή και την εποποιία 
των Παλαιολόγων θα μεταφερθούμε σε ένα πραγματικό θαύμα της φύσης 
όπως είναι τα σπήλαια του Δυρού. Το σπήλαιο της Βλυχάδας, (ένα από τα 3 
σπήλαια συνολικά, τα άλλα δύο είναι η Αλεπότρυπα και το Καταφύγι) είναι 

Οδοιπορικό στην ιστορία και την ομορφιά της πατρίδας μας
Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωμένη σε έναν τόπο. Προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς, καθένας με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
πρόθυμοι να σας υποδεχτούν όλη τη διάρκεια του χρόνου: Μεσσηνία, Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, Πόρτο Χέλι, Καλάβρυτα, Ναύπλιο, εναλλάσσονται 
μπροστά μας και εμείς καθισμένοι αναπαυτικά στην θέση του  θεατή - ταξιδιώτη απολαμβάνουμε να περνάει μπροστά μας σας ταινία, η αρχαία και νεότερη 
ιστορία της πατρίδας μας.  Επισκεφθείτε την πατρίδα της ωραίας Ελένης και του γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών αγώνων, της ιερής ελιάς και της 
αρχαίας Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη και πολιτισμός – με φόντο έναν από τους ωραιότερους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας: την Πελοπόννησο.

Γύρος 
Πελοποννήσου
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ένα από τα κορυφαία σπήλαια του κόσμου με την ηλικία του να υπολογί-
ζεται στα 2 με 3 εκατομμύρια χρόνια! Κάτω από το λιτό τοπίο της Μάνης 
η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε ένα θαύμα πέρα από 
κάθε φαντασία… κατάλευκοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες, αστραφτεροί 
κρύσταλλοι στολίζουν κάθε γωνιά του, δημιουργώντας ένα απαράμιλλο 
θέαμα!  Για το τέλος σας το κρατάμε «Μανιάτικο» και θα επισκεφθούμε το 
πανέμορφο πόλη-λιμάνι, Γύθειο.  Βόλτα στην προκυμαία, το απαραίτητο 
καφεδάκι και επιστροφή στην Σπάρτη.

5η ημέρα: Σπάρτη - Ολυμπία - Πύργος - Πάτρα
Το πρωινό είναι το καλύτερο γεύμα και εμείς θα το τιμήσουμε. Στην 
συνέχεια  αναχωρούμε για την «κοιλάδα των Θέων» όπως έχει χαρα-
κτηριστεί η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Ένας από τους σημαντικότε-
ρους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου, που προσελκύει κάθε χρόνο 
χιλιάδες επισκέπτες. Βρίσκεται στην πανέμορφη κοιλάδα του ποταμού 
Αλφειού, εκεί όπου άνθισε το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, 
που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των θεών, τον Δία. Ο αρχαιολογικός 
χώρος περιλαμβάνει  εκτός από το Ιερό του Δία, με τους ναούς και τα 
κτίρια που σχετίζονταν άμεσα με τη λατρεία, και διάφορα οικοδομήματα 
που είχαν χτιστεί γύρω από αυτό, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών 
Αγώνων, βοηθητικά κτίρια, χρηστικά και διοικητικά, καθώς και οικοδομή-
ματα κοσμικού χαρακτήρα. Οι  εναλλαγές συνεχίζονται. Από το «αρχαίο 
πνεύμα, το αθάνατο» αναχωρούμε για την Πάτρα . Ζωντανή νεανική 
πόλη, πολύβουο λιμάνι και βασίλισσα του ελληνικού καρναβαλιού.  Η 
σωστή ρυμοτομία της, με μεγάλους κεντρικούς δρόμους παράλληλους 
στο λιμάνι, κάθετους πεζόδρομους και μεγάλες πλατείες, δημιουργούν 
αίσθηση άπλας και προσφέρονται για περπάτημα. Η Πλατεία Τριών 
Συμμάχων απέναντι από το λιμάνι είναι κλασικό σημείο συνάντησης με 
φόντο το Ρολόι και το –έρημο σήμερα– ιστορικό νεοκλασικό ξενοδοχείο 
«Ματζέστικ» που έχει φιλοξενήσει ιστορικές προσωπικότητες. Η βόλτα  
που οδηγεί στον αναστυλωμένο Φάρο –στα δυτικά του λιμανιού– είναι 
αγαπημένο σημείο για   το ηλιοβασίλεμα. Πίσω μας στέκει η εντυπωσιακή 
εκκλησία του πολιούχου Αγίου Ανδρέα, όπου όλοι δίνουν το «παρών» τη 
μέρα της γιορτής του. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας, που επειδή 
το επιλέξαμε κεντρικό έχουμε την δυνατότητα το απόγευμα να κάνουμε 
βόλτα στην περίφημη πλατεία «ψηλά αλώνια» που μας σύστησαν οι φίλοι 
μας οι Πατρινοί , ως την πιο όμορφη της πόλης. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Πάτρα - Ναύπακτος - Γαλαξίδι - Δελφοί - 
Θεσσαλονίκη 
Θα χρειαστούμε καλό πρωινό σήμερα γιατί είναι ημέρα επιστροφής 
και θα χρειαστούμε δυνάμεις. Ας μην μελαγχολήσουμε όμως γιατι θα 
επισκεφθούμε μια σειρά από πανέμορφα μέρη. Πρώτος μας σταθμός, η 
Ναύπακτος  μια πόλη γεμάτη ιστορία που ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον 
του επισκέπτη της αμείωτο. Από τη ζωή στο γραφικό ενετικό  λιμάνι 
της μέχρι τα στενά σοκάκια… Θα χαιρετήσουμε τον Μιγκέλ Θερβάντες 
(συγγραφέα του Δον Κιχώτη) που το άγαλμα του στο λιμάνι μας θυμίζει 
ότι συμμετείχε στην περίφημη ομώνυμη  ναυμαχία και θα αναχωρήσου-
με για το Γαλαξίδι. Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός από 
το 1978, έχει μια αρχοντική ομορφιά που σε ταξιδεύει. Το λιμάνι του 
κουβαλά ακόμη την αίγλη από τις εποχές που ήταν γεμάτο μπρατσέρες 
και  σκούνες.  Στενά σοκάκια ανηφορίζουν από το λιμάνι στο εσωτερικό 
της πόλης και βγάζουν σε καντούνια με φροντισμένα σπίτια, διατηρητέα 
αρχοντικά και εντυπωσιακά καπετανόσπιτα με περίτεχνες βοτσαλωτές 

αυλές. Με γλυκιά νοσταλγία για εποχές που πέρασαν ανεπιστρεπτί πάμε 
να μάθουμε το μέλλον μας, ποιο είναι πιο κατάλληλο μέρος από τους 
Δελφούς με το περίφημο μαντείο !! Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της γης, 
όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε 
ο Δίας από τα άκρα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο του κόσμου, 
και για πολλούς αιώνες αποτελούσαν το πνευματικό και θρησκευτικό 
κέντρο και το σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού. Εντυπω-
σιασμένοι από την μυστηριακή ατμόσφαιρα και πλουσιότεροι σε εικόνες 
και εμπειρίες παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Αξιοθέατα στην Πελοπόννησο: Ρομαντικά κάστρα, 
γραφικά χωριά και ιδιαίτερης ομορφιάς φύση
• Μονεμβάσια & Ναύπλιο: Η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς και το

Ναύπλιο με την Ακροναυπλία και το Μπούρτζι είναι από τους πλέον 
διάσημους, ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας.

• Καλάβρυτα: Τα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο.
• Φυσικοί θησαυροί: Το δάσος της Φολόης, τον βιότοπο της Γιάλοβας,

τα περίφημα Σπήλαια του Διρού, το φαράγγι του Λούσιου, ιδανικό
για πεζοπορία, αλλά και τη λίμνη Τσιβλού.

• Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Mια σχεδόν υπερφυσική παρέμβαση στο
φυσικό τοπίο και η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών
ανοιγμάτων παγκοσμίως. Το βράδυ, φωταγωγημένη, προσφέρει ένα
μεγαλειώδες θέαμα.

• Αρχαία Ολυμπία: Από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς
χώρους στην Ελλάδα, με το αρχαίο στάδιο, τους ναούς και διάφορα
οικοδομήματα σχετικά με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων.

• Αρχαία Μεσσήνη: Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ναούς,
οικίες, τείχη και δημόσια κτίρια, που σώζονται σε καλή κατάσταση.

• Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία
της αρχαίας Ελλάδας, το περίφημο θέατρο στο Ασκληπιείο της
Επιδαύρου. Συνδυάζει την τέλεια ακουστική, την κομψότητα και τις
συμμετρικές αναλογίες.

• Ναός Επικούρειου Απόλλωνα: Ο επιβλητικός ναός, έργο του
ξακουστού Ικτίνου, αρχιτέκτονα του Παρθενώνα, είναι το πρώτο
αρχαίο μνημείο στην Ελλάδα που περιλήφθηκε στη λίστα με τα
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986.

Μην παραλείψετε:
Φημισμένο σε όλο τον κόσμο είναι το λάδι και οι ελιές που θα βρείτε στην 
Πελοπόννησο, και ειδικότερα, της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Επίσης, 
τα κρασιά της Νεμέας και της Μαντινείας και η περίφημη Μαλβάζια, που 
άρχισε και πάλι να παράγεται στην Μονεμβασιά. Πεντανόστιμα είναι τα 
πορτοκάλια, που παράγονται στην περιοχή της Σπάρτης και στο Άργος. 
Στην Αρκαδία φτιάχνουν χειροποίητες χυλοπίτες και τραχανά, που πω-
λούνται σε καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα, ενώ ονομαστό είναι 
το μέλι της περιοχής, το κρασί, τα κάστανα και η περίφημη τσακώνικη 
μελιτζάνα. Στην περιοχή του Γυθείου και της Μεσσηνίας θα δοκιμάσετε 
τα λαλάγγια, στη Νεάπολη το τυρόψωμο, στη Μάνη την ελιοτυρόπιτα 
(λιοτύρι) και σε διάφορες περιοχές λαδόπιτες και λαδομουστοκούλου-
ρα. Αξίζει να γευτείτε παστό και λουκάνικα Μάνης και τις συνταγές με 
αγκινάρα, που έχει πολύ μεγάλη παραγωγή στον τόπο αυτό, όπως και τα 
φασόλια και τα χόρτα. Χαρακτηριστικά γλυκά της Πελοποννήσου είναι 
οι δίπλες, τα παστέλια, αλλά και τα ραφιόλια (ημισέληνοι γεμιστές με 
καρύδια). Στην Κορινθία θα δοκιμάσετε γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο 
και την περίφημη κορινθιακή σταφίδα.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 6ήμερη οδική εκδρομή στην Πελοπόννησο

 Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
• Περιηγήσεις του προγράμματος.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, μουσείων

και ότι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

6ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Moνοκλ.

11/07, 18/07, 
25/07, 01/08, 
08/08, 15/08, 
22/08, 29/08

Sofia - Pitsakis Club 3* / Τολό
Maniatis 3* / Σπάρτη

Mediterranee 4* / Πάτρα

Πρωινά & 
4 δείπνα

279 269 219 359



SUMMER FUN
NEVER ENDS
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