


Περιεχόμενα

Σε όλες τις οδικές εκδρομές 
οι αναχωρήσεις γίνονται από 
Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, 
Κατερίνη, Καβάλα, Σέρρες.

Είμαστε εδώ, υγιείς, ανανεωμένοι και έτοιμοι να 
δημιουργήσουμε νέες μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες!

Είμαστε ανοιχτά και στη διάθεσή σας :  
- Στα γραφεία μας τηρώντας “σχολαστικά” όλα τα υγειονομικά μέτρα 
- Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 
- Στα Social Media, Facebook & Instagram 
  
Οι προτάσεις μας για φέτος έχουν περάσει από μια σειρά προσαρμογών 
για να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπέροχα ταξίδια με ασφάλεια και 
άνεση. 
- Επιλέγουμε προορισμούς στην Ελλάδα 
- Επιλέγουμε διαμονή σε ξενοδοχεία, δωμάτια που τηρούν προσεκτικά 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
- Τα οργανωμένα ταξίδια γίνονται πλέον με περιορισμένο αριθμό ατόμων
- Στις μετακινήσεις με λεωφορεία χρησιμοποιούμε τον προβλεπόμενο 
αριθμό των συνολικών θέσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με τη  νομοθεσία.
- Σε κάθε λεωφορείο τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα βάσει της 
επίσημης οδηγίας.
- Το προσωπικό, οι συνοδοί των εκδρομών και οι οδηγοί μας είναι 
ενημερωμένοι για τις υγειονομικές οδηγίες του εκάστοτε προορισμού, 
την αναγνώριση συμπτωμάτων και την διαδικασία σε περίπτωση ύποπτου 
κρούσματος.  
- Προσπαθούμε να τηρούνται όλοι οι κανόνες χωρίς να δημιουργείται 
αρνητική ψυχολογία στον ταξιδιώτη.
 
Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να σας προτείνουμε για αυτό το Φθινώπορο : 
- Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα  
- Κρατήσεις σε ξενοδοχεία, δωμάτια σε ανταγωνιστικές τιμές  
-Εξωτικά ταξίδια στα μέτρα σας (customized trips)
- Γαμήλια ταξίδια - Honeymoon vacations 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών 
(εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται 
διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο 
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ). 
Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε 
τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την 
προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας 
κατηγορίας. 5. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι 
επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των 
πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Δεν περιλαμβάνονται οι νέοι δημοτικοί φόροι πόλεων, οι οποίοι αναγράφονται στο ενημερωτικό 
της εκδρομής και πληρώνονται στην υποδοχή των ξενοδοχείων. 8. Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1 αποσκευή 
για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο. 9. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην 
τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων ή στο www.athoshellas.gr.

04   Καστοριά - Πρέσπες - Αρκτούρος 2 ημέρες
05   Ευρυτανία - Καρπενήσι - Μονή Προύσου 3 ημέρες
06   Θράκη - Αλεξανδρούπολη - Δέλτα Έβρου 3 ημέρες
08   Εύβοια - Χαλκίδα - Ερέτρια 3 ημέρες
09   Γύρος Εύβοιας 4 ημέρες
10    Γύρος Πηλίου 3 ημέρες
11     Βόλος - Πήλιο 2 ημέρες
12    Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 3 ημέρες
13    Ναύπλιο - Ύδρα 4 ημέρες
14    Γύρος Πελοποννήσου 5 ημέρες
16    Δελφοί - Αράχωβα - Ναυπακτία 3 ημέρες



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 
30ε ανά άτομο (!) η οποία θα επιστραφεί εξ 
ολοκλήρου εφόσον δεν γίνει το ταξίδι 
- Δυνατότητα ακύρωσης έως και 7 ημέρες 
πριν την αναχώρηση, με πλήρης επιστροφή 
χρημάτων εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες 
του προορισμού δεν θα επιτρέψουν το ταξίδι 
- Σε περίπτωση που προσβληθείτε από τον 
Covid 19 πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, 
αναλαμβάνουμε εμείς κάθε χρέωση και 
μεταφέρουμε το ποσό σας εξ ολοκλήρου σε 
επόμενο ταξίδι

Θέλεις να κλείσεις ταξίδι 
αλλά διστάζεις;

NO STRESS

Κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα
Ταξιδέψτε με το δικό σας μεταφορικό μέσο και κάντε κράτηση ξενοδοχείου με τιμές group

Οδικά προγράμματα εκδρομών
Περιλαμβάνονται:
1. Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία, 2.  Διαμονή στο ξενοδοχείο / studio της επιλογής σας, 3. Αντίστοιχη διατροφή, 
4. Ξεναγήσεις – περιηγήσεις (στα προγράμματα εκδρομών), 5. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 6. Συνοδό του γραφείου,  
7.  Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνονται: Προαιρετικές επισκέψεις και είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία.

- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18  δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη.   
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

Δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής:

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

3

Υγειονομικά μέτρα εντός του λεωφορείου

Στο λεωφορείο τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (μάσκες-αποστάσεις-αντισηπτικά κλπ) 
η πληρότητα επιβατών είναι 65% 
θερμομέτρηση από τον οδηγό κατά την επιβίβαση 
Το λεωφορειο απολυμαίνεται πριν από κάθε αναχώρηση και ο οδηγός φροντίζει καθημερινά τον αερισμό και την καθαριότητα της καμπίνας 
επιβατών.
Ο συνοδός της εκδρομής και ο οδηγός είναι εκπαιδευμένοι στην αναγνώριση συμπτωμάτων του Covid 19 και γνωρίζουν την διαδικασία σε 
περίπτωση εντοπισμού κάποιου από αυτά.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΥΜΦΑΙΟ - ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» - ΔΙΣΠΗΛΙΟ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
Θα ξεκινήσουμε το πρωί για να έχουμε ικανό χρόνο στην διάθεση μας να απολαύσουμε τα μέρη που έχουμε προγραμματίσει να επισκεφτούμε 
και είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσουν. Καλό μας ταξίδι !! Πρώτος σταθμός το πανέμορφο Νυμφαίο το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τους 
ταξιδιωτικούς οδηγούς ως ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης. Η ορεινή αυτή «αποκάλυψη» στα 1.350 μέτρα αποτελεί έναν ιδανικό 
προορισμό για το φθινόπωρο, αλλά και κάθε εποχή του χρόνου γιατί έχει κάτι ξεχωριστό να προσφέρει. Το γραφικό χωριό ξεχωρίζει επίσης για 
τα αρχοντικά του που έχουν ανακαινιστεί και μετατραπεί σε παραδοσιακούς ξενώνες, φιλόξενα στέκια και καταστήματα με τοπικά προϊόντα. Δεν 
θα μπορούσαμε να μην εκμεταλλευτούμε την παρουσία μας στο Νυμφαίο και να επισκεφτούμε το περιβαντολογικό κέντρο «Αρκτούρος» καθώς 
επίσης να κάνουμε βόλτα στο επιβλητικό Πάρκο Άγριας Φύσης διανύοντας για περίπου δέκα με δεκαπέντε λεπτά ένα πέτρινο μονοπάτι στο οποίο 
οι αντικριστές οξιές που γέρνουν για να αγκαλιάσουν η μία την άλλη δημιουργούν ένα φυσικό χρυσαφί από τις αχτίδες του ήλιου τούνελ, ένα 
ρομαντικό μονοπάτι που δεν θες να τελειώσει ποτέ. Μετά την επίσκεψή μας στο Νυμφαίο, κατευθυνόμαστε στην Καστοριά με επόμενη στάση τον 
προϊστορικό λιμναίο οικισμό στο Δισπηλιό (μόλις 8 χλμ από την Καστοριά), ο οποίος βρίσκεται στη θέση «Νησί», στη νότια όχθη της Ορεστιάδας 
λίμνης. Στο αρχαιολογικό πάρκο έχει δημιουργηθεί μια πιστή αναπαράσταση ενός προϊστορικού λιμναίου οικισμού με οκτώ φυσικού μεγέθους 
καλύβες πάνω σε πασσαλόπηκτες πλατφόρμες, πλάι στη λίμνη. Ο επισκέπτης που διαβαίνει την πύλη του πάρκου έχει μπροστά του μία εικόνα της 
ζωής την νεολιθική εποχή σε πραγματικές διαστάσεις και ταυτόχρονα την αίσθηση ότι το ρολόι του χρόνου γύρισε 7.500 χρόνια πίσω . Έπειτα από τη 
μικρή περιήγησή μας στο Δισπηλιό, πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καστοριάς, τακτοποιούμε τα πράγματα μας 
και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ όπως οι σαρμάδες με λάχανο τουρσί, οι κεφτέδες με μακάλο (σάλτσα με αλεύρι, ντομάτα και 
σκόρδο) και φυσικά ολόφρεσκο γριβάδι. Ζητήστε νουγκατίνα και πουτίγκα, θα σας ενθουσιάσουν !!!

2η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΏΤΙΣΣΑ - ΝΤΟΛΤΣΟ - ΜΙΚΡΗ / ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο στο ξενοδοχείο και μια ακόμη ωραία ημέρα αρχίζει..Πρώτη μας στάση στο περίφημο σπήλαιο του 
Δράκου, ένα από τα ωραιότερα της Ευρώπης σύμφωνα με τους επισκέπτες του. Στο εσωτερικό του υπάρχουν λίμνες, σήραγγες και σταλακτίτες 
εξαιρετικής ομορφιάς. Πήρε το όνομα του από οστά που βρέθηκαν και ανήκαν στην «αρκούδα των σπηλαίων» ένα μοναδικό είδος που εξαφανίστηκε 
πριν από 10.000 χρόνια !! Θα συνεχίσουμε την βόλτα μας με την Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας ή Μεσονησιώτισσας, που είναι αφιερωμένη 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ιδρύθηκε πιθανότατα τον 11ο αιώνα και αναφέρεται ως Μονή της Παναγίας της Μεσονησιώτισσας σε έγγραφα που 
χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα. Έπειτα το λεωφορείο θα μας αφήσει στην περιοχή Ντολτσό, όπου θα συνεχιστεί η περιήγηση μας μας με τα 
πόδια. Η περιοχή αποτελείται από στενά πλακόστρωτα καλντερίμια και αν κάποιος δεν είναι γνώστης της, μπορεί να εγκλωβιστεί σε κάποιο αδιέξοδο 
που φτάνει στην αυλόπορτα κάποιου αρχοντικού. Η περιοχή Ντoλτσό βρίσκεται στη νότια πλευρά της πόλης, τα παραδοσιακά καστοριανά σπίτια 
βρίσκονται πάνω στον δρόμο σε οδηγούν εύκολα σε αυτή. Τα μεγαλόπρεπα αρχοντικά σε ταξιδεύουν στο παρελθόν, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα 
πλακόστρωτα καλντερίμια, τα πολύχρωμα βιτρώ στα παράθυρα των οντάδων, οι ξύλινες σαρακοφαγωμένες πόρτες, η μυρωδιά των σπιτιών και 
της λίμνης, συνθέτουν μία πολυδιάστατη εικόνα, που εκτός από χρώματα και σχήματα, περιέχει αρώματα και οσμές. Μετά από μια βόλτα μικρής 
διάρκειας διασχιζοντας την παλιά πόλη, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και αναχωρούμε για τις μαγευτικές Πρέσπες! Φτάνοντας στη Μικρή Πρέσπα, 
διασχίζοντας μία πλωτή πεζογέφυρα μήκους 650 μ, θα περιηγηθούμε στον Αγιο Αχίλλειο το ακριτικό νησάκι, όπου δεσπόζει το μνημείο-σύμβολο 
των Πρεσπών, η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Η λίμνη Μικρή Πρέσπα είναι ένα υγρότοπος διεθνούς σημασίας και τόπος ιδιαίτερης σπουδαιότητας 
για τις αποικίες αργυροπελεκάνων, καθώς και τόπος αναπαραγωγής άλλων υδρόβιων πτηνών, όπως ερωδιών και κορμοράνων. Σε μικρή απόσταση 
από τον οικισμό βρίσκεται ο ναός του Αγίου Αχιλλείου, μία από τις μεγαλύτερες βασιλικές της Ελλάδας που έδωσε το όνομα στο νησί, καθώς και ο 
τάφος του Αγίου Αχιλλείου. Κατόπιν θα συνεχίσουμε την πορεία μας για τη Μεγάλη Πρέσπα όπου θα επισκεφτούμε το γραφικό παραλίμνιο χωριό 
Ψαράδες, στο οποίο διαδραματίστηκε μια από τις τελευταίες πράξεις του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Εκεί συνήλθε το 2ο συνέδριο του ΝΟΦ 
(Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο). Στους Ψαράδες θα δούμε την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου του 19ου αιώνα. Και προαιρετικά μπορούμε να 
κάνουμε και μια βόλτα με βάρκα για να δούμε από κοντά τα ασκηταριά της περιοχής καθώς και τις εκπληκτικές τοιχογραφίες που βρίσκονται πάνω 
στους βράχους. Και επειδή η βόλτα ανοίγει και την όρεξη, εφόσον φάμε και πάρουμε δυνάμεις θα πάρουμε και το δρόμο της επιστροφής.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

24/10 
& 

26/10
ESPEROS PALACE LUXURY & SPA 4* Πρωινό 85 75 40 199

solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 80ε

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ-ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

2 ΗΜΕΡΕΣ

Ένα υπέροχο διήμερο σε μέρη που γνωρίζεις και θέλεις να επισκεφτείς είτε το έχεις ξανακάνει είτε όχι. Τελικός προορισμός η Καστοριά. Περισσότερο 
από κάθε άλλη, αυτή η πόλη είναι συνδεδεμένη με τη λίμνη Ορεστιάδα και το υγρό στοιχείο. Μια λίμνη που κάθε εποχή, κάθε μέρα, μέχρι και κάθε 
στιγμή, συνιστά ένα διαφορετικό κάδρο, έτσι όπως καθρεφτίζονται οι οξιές, τα πλατάνια και οι κορυφές από τα βουνά πάνω στη γυάλινη επιφάνειά 
της… δεν είναι μόνο τα εντυπωσιακά αρχοντικά στις γραφικές συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι που μαγεύουν, δεν είναι αποκλειστικά η θέα και 
οι ατελείωτες βόλτες γύρω και κατά μήκος της λίμνης… Είναι μια συνολικά πρωτόγνωρη εμπειρία που ξεκινάει με μια γνήσια «καλημέρα» από 
τα στόματα των χιλιάδων φιλικών και αυθεντικών κατοίκων αυτής της πόλης και καταλήγει σε ένα υψηλό επίπεδο ζωής που χαρακτηρίζεται από 
χαλαρούς ρυθμούς και γνήσια φιλοξενία.

Ελάτε μαζί μας γιατί….
Σας υποσχόμαστε ότι με το πρόγραμμα που ετοιμάσαμε για εσάς σε δυο ημέρες θα γνωρίσετε, θα θαυμάσετε, κυριολεκτικά θα ζήσετε, ένα ταξίδι 
που ξεκινάει από τα προϊστορικά χρόνια και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας μέσα από μια απίστευτη εναλλαγή εικόνων, γεύσεων αλλά και μυρωδιάς 
από την αύρα της λίμνης που περιβάλλει την πανέμορφη πόλη.

Διαμονή:
H διαμονή μας θα γίνει στο πολυτελές ESPEROS PALACE LUXURY & SPA 4* plus το οποίο συνδυάζει την άνεση με την ποιότητα και το εκλεπτυσμένο 
στυλ με την πολυτέλεια. Κυρίαρχη θέση κατέχει το γκρι μάρμαρο που χρησιμοποιείται στους κοινόχρηστους χώρους και το Spa, αλλά και τα δρύινα 
πατώματα που υπάρχουν σε όλα τα δωμάτια, συνδυασμένα με πολυτελή έπιπλα σε μια απόλυτη χρωματική αρμονία.
Στο ξενοδοχείο θα βρείτε άνετα και πολυτελή δωμάτια, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα προσεγμένη διακόσμηση, δημιουργώντας έτσι μια φιλόξενη 
ατμόσφαιρα. Όλα τα δωμάτια παρέχουν σύγχρονες ανέσεις, όπως αυτόνομο κλιματισμό/θέρμανση, ανατομικά στρώματα, δορυφορική τηλεόραση 
καθώς και όλα τα απαραίτητα για μια άνετη και ταυτόχρονα πολυτελή διαμονή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου επισκέπτη. 
Αξιοποιήστε τον ελεύθερο σας χρόνο στους χώρους του ξενοδοχείου που περιλαμβάνουν Beauty & Health Spa, γυμναστήριο και εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα.



1η ημέρα: Αναχώρηση για τους Κορυσχάδες και Καρπενήσι 
Θα ξεκινήσουμε πρωί με θετική διάθεση γιατί πρόκειται να απολαύσουμε φθινοπωρινές εικόνες εξαιρετικής ομορφιάς. Μετά την απαραίτητη στάση 
για γρήγορο καφέ, πρώτη μας σημαντική στάση το χωριό Κορυσχάδες, ένα πανέμορφο χωριό που πραγματικά δεν έχει αγγίξει ο χρόνος. Το τοπίο 
είναι μοναδικό. Μεγαλοπρεπή βουνά, γάργαρα νερά, έλατα και πλατάνια, ταβέρνες με τοπικές λιχουδιές. Στο χωριό συνήλθε κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ύστερα από πανελλήνιες μυστικές εκλογές, το Εθνικό Συμβούλιο. Στις εκλογές έλαβαν μέρος περισσότεροι από 
ένα εκατομμύριο Έλληνες και εκλέχθηκαν 250 εθνοσύμβουλοι. Στην πλατεία θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου του 1865 και το 
ιστορικό δημοτικό σχολείο του 1901, όπου στεγάζεται το ενδιαφέρον Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Συνεχίζουμε για το Καρπενήσι. Αγαπημένος 
προορισμός η «Ελβετία» της Ελλάδας όλων όσων θέλουν να συνδυάσουν ρομαντικές βόλτες, στιγμές θαλπωρής και γαστρονομικές απολαύσεις. 
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια σας προτείνουμε να δοκιμάσετε κοντοσούβλι, κοκορέτσι και τσαλαφούτι (τοπική σπεσιαλιτέ 
από γιαούρτι, κρέμα και βούτυρο μαζί).

2η ημέρα: Μικρό Χωριό - Μονή Προυσού - Ποταμιά 
Καλό πρωινό και πρώτη μας στάση στο ιστορικό στολίδι της Ευρυτανίας, το πανέμορφο Μικρό χωριό που έχει όμως μεγάλη ιστορία. Χτισμένο μέσα 
σε πυκνό ελατοδάσος σε υψόμετρο 950 μέτρων στις πλαγιές του όρους Χελιδόνα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ έπλυναν το νεκρό σώμα του 
Μάρκου Μπότσαρη μετά τη μάχη στο Κεφαλόβρυσο. Στην περίοδο της Κατοχής λειτούργησε το πρώτο τυπογραφείο της Αντίστασης. Επόμενη μας 
στάση το «μοναστήρι που κρέμεται από τα βράχια» η περίφημη μονή Προυσού γνωστή για τη θαυματουργή εικόνα, έργο του ευαγγελιστή Λουκά, 
η οποία φυγαδεύτηκε από έναν νεαρό άντρα το 829 µ.Χ. από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα µε την παράδοση, η εικόνα εξαφανίστηκε 
κάπου στη Θράκη και βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, όπου και φανερώθηκε σε ένα βοσκό στις 23 Αυγούστου, ημέρα που εορτάζεται. Η ώρα 
όμως πέρασε και στην επόμενη μας στάση στο χωρίο Ποταμιά εκτός από τις εξαιρετικές πίτες θα δοκιμάσουμε τις υπόλοιπες τοπικές σπεσιαλιτέ.

3η ημέρα: Μονή Αγάθωνος - Υπάτη και επιστροφή στην πόλη μας 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για την ιερά μονή Αγάθωνος κοντά στην Υπάτη. Μια διαφορετική Μονή, Η παράδοση θέλει πως 
το παλιό Μοναστήρι, που ασκήτεψε ο Όσιος Αγάθωνας και βρισκόταν στα όρια των γειτονικών χωριών Λυχνού και Καστανιάς, υπέστη καθίζηση 
με αποτέλεσμα η εικόνα της Παναγίας να εξαφανιστεί, για να βρεθεί σε φωτόλουστη σπηλιά και εκεί, κοντά στη σημερινή του θέση να χτιστεί το 
επιβλητικό μοναστήρι. Παγώνια, φασιανοί, πέρδικες και πάπιες συνθέτουν το σημερινό τοπίο μαγείας που μαζί με τα ελάφια και τα αγριοπρόβατα σου 
μαρτυρούν την εξέλιξη του τότε, του τώρα, αλλά και της ζωής που συνεχίζεται... Επόμενος μας σταθμός η Υπάτη. Όταν φτάσεις μαγεύεσαι από τη 
φυσική ομορφιά, τις βυζαντινές Εκκλησίες, τις κρήνες, τα τρεχούμενα νερά, τους καταρράκτες της.. Το μάτι σου χάνεται στα πλανεμένα μονοπάτια, 
όπου οι μάγισσες και οι νεράιδες σε προσκαλούν. Το Πάρκο των Ηρώων με τις προτομές του, είναι εκεί για να σου υπενθυμίζει ότι αυτός ο τόπος 
εκτός των άλλων είναι τόπος ηρώων.. Θα έχουμε φυσικά χρόνο στην διάθεση μας να απολαύσουμε αυτήν την ομορφιά πριν να πάρουμε τον δρόμο 
της επιστροφής.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ

3 ΗΜΕΡΕΣ

Φθινόπωρο στην Ελβετία της Ελλάδας
Στην καρδιά της Ελλάδας, σκαρφαλωμένο στα 960 μέτρα στις πλαγιές του όρους Βελούχι και περιτριγυρισμένο από έλατα, το Καρπενήσι χαρίζει 
στους επισκέπτες του εικόνες απαράμιλλης, αυθεντικής φυσικής ομορφιάς.
Το Φθινόπωρο τα βουνά μεταμορφώνονται! Χρυσοκόκκινες και καφεκίτρινες πινελιές, θυμίζουν πίνακα του Βανγκόγκ, ενώ η φύση ετοιμάζεται για 
το μακρύ χειμώνα. Το τοπίο είναι τόσο εξωπραγματικά όμορφο που ο επισκέπτης θα αναγκαστεί να σταματήσει πολλές φορές για να το θαυμάσει…

Ελάτε μαζί μας γιατί…
Το φθινόπωρο είναι η πιο ρομαντική εποχή του χρόνου. Αγαπάμε τη φύση με τα πανέμορφα χρώματα που μας δίνει σαν αποχαιρετιστήρια δώρα 
και μπορούμε ακόμη να την απολαύσουμε πριν το κρύο μας εμποδίσει. Ετοιμάσαμε για εσάς λοιπόν, μια εκδρομή που κυριολεκτικά «ζει και 
αναπνέει« μέσα στην φύση , από τη πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Ας ξεχάσουμε λοιπόν την καθημερινότητά μας και ας ζήσουμε για λίγο την 
ασύγκριτη άγρια ομορφιά της Ευρυτανίας.

Διαμονή:
H διαμονή μας θα γίνει στο πολυτελές AVARIS HTL & SPA 5* στο μαγευτικό Καρπενήσι.
Η ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων και η πολυτέλεια των χώρων του, συνθέτουν έναν ιδανικό συνδυασμό για όσους αναζητούν μια πραγματική 
απόδραση από την καθημερινότητα. Μια βόλτα στο Spa του Avaris θα σας χαρίσει στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας. Οι δεκάδες παροχές του 
ξενοδοχείου θα σας κάνουν να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Συνήθως η διαμονή σε αυτό το ξενοδοχείο είναι ιδιαίτερα ακριβή, όμως φέτος καταφέραμε 
να εξασφαλίσουμε για εσάς μια τιμή πακέτου που δύσκολα θα συναντήσουμε ξανά στο μέλλον.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

24/10 
& 

26/10
AVARIS HTL & SPA 5* Πρωινό 125 115 75 170

solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 120ε
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Ο προορισμός των μεγάλων εκπλήξεων
Δεν γίνεται να βρίσκεσαι τόσο κοντά σε αυτά τα μέρη που επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο και να μην τα έχεις γνωρίσει. Βέβαια 
ακόμα και αν τα έχεις δει, μια φορά δεν είναι αρκετή, άλλωστε δεν είναι το ίδιο όταν έχεις ένα έτοιμο, μελετημένο πρόγραμμα. Φυσικά μην ξεχνάμε 
την καλή παρέα που πάντα δημιουργούμε για να περάσουμε ένα όμορφο 3ήμερο. Θα μείνουμε στην Αλεξανδρούπολη στο πολυτελέστατο RAMADA 
PLAZA 5* με μια πολύ ειδική τιμή που δύσκολα θα καταφέρουμε πάλι στο μέλλον. Μια πόλη όμορφη και σύγχρονη ιδανική για όλες τις εποχές, που 
έμαθε να μοιράζεται και να ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους και σε δύο πολιτισμούς. ιδανική αφετηρία και ορμητήριο για αποδράσεις μοναδικές όπως 
θα δείτε στο πρόγραμμά μας..εσείς απλά χαλαρώστε στη θέση σας και απολαύστε..

Ελάτε μαζί μας γιατί…
Στην ταξιδιωτική μας «παλέτα» ανακατεύουμε χρώματα του φθινοπώρου βάζοντας την μυσταγωγία στο Πόρτο Λάγος, την Ξάνθη που συνδυάζει την 
δύση με την Ανατολή, τις μοναδικές ομορφιές στο δέλτα του Έβρου, το περίφημο δάσος της Δαδιάς και λίγο χρώμα από μετάξι που συναντήσαμε 
στο Σουφλί. Ο πίνακας που δημιουργούμε είναι ιδιαίτερος και είναι στη διάθεσή σας.

Διαμονή:
Η διαμονή μας θα είναι στο καινούριο πολυτελές ξενοδοχείο RAMADA PLAZA 5* το οποίο βρίσκεται σε μια ιδιωτική παραλία στο δυτικό άκρο της 
Αλεξανδρούπολης. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις γιατί πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα της 
Θράκης. Διαθέτει 2 εξωτερικές πισίνες καθώς και πολυτελές SPA για επισκέπτες άνω των 16 ετών.
Όλα τα δωμάτια έχουν καλαίσθητη διακόσμηση και ευρύχωρο μπαλκόνι με θέα στις πισίνες και στο Αιγαίο Πέλαγος. Περιλαμβάνονται κλιματισμός, 
δωρεάν internet και τηλεόραση LED 32 ιντσών με video on-demand. Κατά την άφιξη, παρέχονται 2 μπουκάλια νερό και φρούτα.

Το Thalasso & Wellness Spa απευθύνεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών και αποτελείται από 14 αίθουσες περιποιήσεων, 4 πισίνες 
υδροθεραπείας και χώρο χαλάρωσης με health bar. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και να 
συμμετάσχετε σε πλήθος υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων.

Στο εστιατόριο Allegro με την υπέροχη βεράντα σερβίρεται καθημερινά πλούσιος μπουφές πρωινού. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να 
απολαύσετε παραδοσιακή θρακιώτικη κουζίνα και άλλα διεθνή πιάτα. Για καφέδες ή κοκτέιλ, επισκεφτείτε το Avra Pool Bar ή το piano bar Thalassa.

ΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

3 ΗΜΕΡΕΣ

Αλεξανδρούπολη



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Aναχώρηση νωρίς το πρωί για να μπορέσουμε με άνεση χρόνου να απολαύσουμε την ημέρα που ξεκινάει. Πρώτη μας στάση το ψαροχώρι του 
Πόρτο Λάγος με το μοναστικό συγκρότημα στα νησάκια μέσα στη λιμνοθάλασσα και την υπέροχη θέα προς το θρακικό πέλαγος. Το μοναστήρι του 
Αγίου Νικολάου είναι μετόχι της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους. Το συγκρότημα είναι χτισμένο πάνω σε δύο μικρά νησάκια 
στη λιμνοθάλασσα και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών – προσκυνητών. Μια ξύλινη γέφυρα πεζών τα συνδέει μεταξύ τους και μια δεύτερη τα 
συνδέει με τη στεριά. Μια βόλτα σε αυτήν την ομορφιά θα μας εξασφαλίσει έστω μια μικρή δόση ηρεμίας και χαλάρωσης που όλοι χρειαζόμαστε. 
Αποχαιρετούμε την μαγική λιμνοθάλασσα και κατευθυνόμαστε στην «αρχόντισσα της Θράκης» την πανέμορφη Ξάνθη. Η Παλιά Πόλη θεωρείται 
ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο, μεταφέροντας τον ταξιδιώτη από το σήμερα στο χθες. Εκεί βρίσκεται και το σπίτι του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη 
Μάνου Χατζιδάκι, το οποίο σήμερα είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης. Πλακόστρωτα σοκάκια και παραδοσιακά σπίτια, ιστορικά νεοκλασικά και 
μικροί κήποι μας ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή. Το 1976 ανακηρύχθηκε προστατευόμενος οικισμός και διατήρησε την παραδοσιακή μορφή της. Στην 
συνέχεια θα πάρουμε μια γεύση από το ιστορικό παρελθόν της πόλης και θα εντυπωσιαστούμε από το τo «κονάκι του Μουζαφέρ Μπέη» ένα από τα 
παλαιότερα κτίρια της Παλιάς Πόλης. Τώρα όμως ήρθε η ώρα που πολλοί περιμέναμε αλλά δεν το λέγαμε..φαγητό !! Η παρουσία στην ελληνική πόλη, 
πολλών εθνοτήτων (Τούρκοι, Ποµάκοι, Ροµά, Μικρασιάτες, Αρμένιοι, Πόντιοι, Καππαδόκες) έχουν αφήσει το στίγμα τους και έχουν συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της γαστρονομίας, γεγονός που αντανακλάται στις γεύσεις και τα αρώματα της τοπικής κουζίνας. Καλή μας όρεξη και μην ξεχάσετε 
φεύγοντας να πάρετε τις περίφημες καριόκες! Αναχωρούμε για τον τελικό μας προορισμό την Αλεξανδρούπολη, σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. 
Κάθε πόλη έχει το σήμα κατατεθέν της. Η Αλεξανδρούπολη έχει τον επιβλητικό φάρο στο λιμάνι, ο οποίος, αναγνωρίστηκε ως μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς το 2013. Ο φάρος δεσπόζει στο λιμάνι από την 1η Ιουνίου 1880 και σίγουρα θα κερδίσει την προσοχή σας, ειδικά όταν θα πιούμε 
τον απογευματινό μας καφέ στον παραλιακό δρόμο. Η βόλτα όμως θα κλείσει με τα τρία κυριότερα αξιοθέατα στην πλατεία της Μητρόπολης, τον 
μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου, τον οποίο έχτισαν οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης που ήταν ναυτικοί, το παλιό Γυμνάσιο (η Λεονταρίδειος 
Σχολή) που ως το 1972 λειτουργούσε ως Γυμνάσιο, ενώ σήμερα στεγάζει το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως 
στο νεοκλασικό του, και το δημοτικό, όπου δίδαξαν μεγάλοι διδάσκαλοι του τόπου. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης όπου θα 
έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε και στην συνέχεια με την βοήθεια του συνοδού μας θα γνωρίσουμε και την νυχτερινή όψη της όμορφης πόλης.

2η ημέρα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ - ΦΕΡΡΕΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
 Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας και θα αναχωρήσουμε. Η ημέρα μας προβλέπεται γεμάτη από εξαιρετικές εικόνες και εμπειρίες. 
Πρώτη μας στάση το δέλτα του Έβρου όπου οι υπεύθυνοι του εθνικού κέντρου μας περιμένουν. Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου σχηματίζεται στις 
εκβολές του ποταμού Έβρου και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης. Φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία πουλιών και ζώων, 
μοναδική στον ευρωπαϊκό χώρο. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 316 είδη πουλιών από τα οποία ξεχωρίζουν ο ροδοπελεκάνος, 
η χαλκόκοτα, η χουλιαρομύτα, ο αργυροπελεκάνος, ο νανόγλαρος, και το μαυρογλάρονο, με πιο σημαντική τη παρουσία της λεπτομύτας, ενός 
από τα πιο σπάνια είδη πουλιών στον κόσμο. Η βυζαντινή πόλη των Φερών είναι η επόμενη μας στάση, μια πόλη που αξίζει να σημειωθεί ότι 
οφείλει την δημιουργία της στην μονή της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας την οποία ίδρυσε ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Κομνηνός. Συνεχίζουμε 
με ένα από σημαντικότερα εθνικά πάρκα όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το εθνικό πάρκο της Δαδιάς αποτελεί ένα μωσαϊκό 
τοπίων που διαμορφώνεται από δάση πεύκης και δρυός, τα οποία διακόπτονται από ξέφωτα, βοσκοτόπια και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Στο Εθνικό 
Πάρκο συναντώνται τρία από τα τέσσερα είδη γύπα της Ευρώπης (Μαυρόγυπας, Όρνιο και Ασπροπάρης), ενώ φιλοξενεί τη μοναδική αποικία 
Μαυρόγυπα στα Βαλκάνια. Τελευταίος μας σταθμός για σήμερα η «πόλη του μεταξιού» το γραφικό Σουφλί. Στο μουσείο μεταξιού που στεγάζεται σε 
ένα πανέμορφο νεοκλασικό αρχοντικό, με την βοήθεια του υπευθύνου του μουσείου, θα πάρουμε μια σημαντική γεύση από τα στάδια παραγωγής 
του μεταξιού από την επεξεργασία μέχρι και την ύφανση. Ήρθε η ώρα όμως για φαγητό. Επιβάλλεται εκτός των άλλων να δοκιμάσουμε τον περίφημο 
«καβουρμά». Προέρχεται από ολόκληρα κομμάτια κρέατος (βοδινό, πρόβειο, βουβαλίσιο, χοιρινό ή ανάμεικτο) που σιγοβράζουν για πολλές ώρες 
μαζί με αλάτι, μυρωδικά και καρυκεύματα, τα οποία στη συνέχεια καβουρδίζονται σε χαμηλή φωτιά !! Είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε και μαζί μας !! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
Αποχαιρετιστήριο αλλά πλούσιο πρωινό και αναχώρηση. Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη στην Κομοτηνή, καφέ στην κεντρική πλατεία και βόλτα στην 
παλιά πόλη με την παραδοσιακή αγορά. Δείτε πως σε μια πόλη χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν, για δεκαετίες τώρα, εναρμονισμένα. Συνεχίζουμε 
με την όμορφη και αγέρωχη Δράμα. Το όνομά της προέκυψε από το «Υδράμα»-«Δύραμα» και προέρχεται από τα άφθονα νερά που αναβλύζουν στην 
περιοχή. Θα περπατήσουμε στο δημοτικό πάρκο στο κέντρο της πόλης που βρίσκεται το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και το άγαλμα της Ελευθερίας. 
Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας θα πάρουμε μια καλή γεύση από τον πλούτο της περιοχής σε νερά και χρώματα, με τις λίμνες και τους καταρράκτες 
να ομορφαίνουν το τοπίο κάτω από τον ίσκιο αιωνόβιων δέντρων. Εδώ θα δούμε και τους παραδοσιακούς νερόμυλους, από τους οποίους ξεχωρίζει 
ο παλιός μουσουλμανικός «Μύλος των Ζώνκε», ενώ στη βόρεια πλευρά του πάρκου σώζεται και η καπναποθήκη του Ελβετοεβραίου καπνεμπόρου 
Έρμαν Σπήρερ από το 1925. Ακριβώς μπροστά της βρίσκονται τα ερείπια της καπναποθήκης του Γιοσέφ Φαρατζή, όπου κλείστηκαν οι Εβραίοι της 
Δράμας το 1943 πριν από το τραγικό τέλος τους στα πολωνικά στρατόπεδα εξόντωσης. Θα τιμήσουμε την τοπική κουζίνα και θα πάρουμε τον δρόμο 
της επιστροφής για την πόλη μας.
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Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

24/10 
& 

26/10
RAMADA PLAZA BY WYNDHAM 5* Πρωινό 135 125 45 180

solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 125ε

Δάσος Δαδιάς Πόρτο Λάγος



Χαλκίδα

«Το νησί με τα 1000 πρόσωπα»
Η Εύβοια έχει να δείξει κάτι σε όλους και επιπλέον το προνόμιο να είναι ένα από τα δύο νησιά χωρίς ακτοπλοϊκή μετάβαση (το άλλο είναι η 
Λευκάδα). Το δύσκολο εδώ είναι να διαλέξεις ανάμεσα σε βορρά, κέντρο και νότο: Βορρά για το κουκλίστικο παραθαλάσσιο χωριό που λέγεται 
Λίμνη, τα φαράγγια και τους καταρράκτες της, τις απίστευτες παραλίες της Λιχάδας. Κεντρική Εύβοια για την εκπληκτική παραλία της Χιλιαδούς με 
το μικρό της φαράγγι, τη Στενή με το βουνό της Δίρφης για φόντο (και για καταπράσινες πεζοπορίες). Ή μήπως Νότο, για το καταπράσινο φαράγγι 
του Δημοσάρη και τις παραλίες στο Κλιμάκι; Εμείς προτείνουμε να τα δείτε όλα...

Διαμονή:
H διαμονή μας θα γίνει στο πολυτελές Αmaronda Resort & Spa 4*. Συνήθως η διαμονή σε αυτό το ξενοδοχείο είναι ιδιαίτερα ακριβή, όμως φέτος 
καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για εσάς μια τιμή πακέτου που δύσκολα θα συναντήσουμε ξανά στο μέλλον. Όμορφα και πλήρως εξοπλισμένα 
δωμάτια καθώς και κοινόχρηστοι χώροι με πισίνα, γυμναστήριο, καφέ και εστιατόριο με τοπικές γεύσεις. H διαμονή μας περιλαμβάνει πλούσιο 
πρωινό σε μπουφέ καθώς και δείπνο καθημερινά.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΡΕΤΡΙΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη της Χαλκίδας. Την πρωτεύουσα 
και κύριο λιμένα του νομού Εύβοιας, η οποία είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου με το ένα κομμάτι της να βρίσκεται στην νήσο 
Εύβοια και το άλλο της στην Στερεά Ελλάδα. Στην ηπειρωτική πλευρά της στον λόφο της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του Καράμπαμπα 
που μαζί με την γέφυρα του Ευρίπου και το μοναδικό φαινόμενο αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και ενδιάμεσα μίας ώρας 
στασιμότητας αποτελούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της. Από τα αναρίθμητα αξιοθέατά της θα δούμε τη νέα εντυπωσιακή 
Καλωδιακή (κρεμαστή) Γέφυρα στην είσοδό της, ένα σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα, η οποία συμβάλλει στην ευκολότερη προσέγγιση της 
πόλης. Θα δούμε επίσης το Δημαρχείο το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο Κότσικα στην παραλία της πόλης με την όμορφη αρχιτεκτονική του και τη 
θαυμαστή ισορροπία των όγκων. Το Τουρκικό Τζαμί του Εμίρ Ζαδέ, το μόνο από τα τρία Οθωμανικά τεμένη της Χαλκίδας που διασώζεται σήμερα. Το 
Φρούριο του Βελή-Μπαμπά, το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο και την Μαρμαρένια Βρύση. Θα συνεχίσουμε και θα καταλήξουμε στην Ερέτρια, μια από τις 
αρχαιότερες πόλεις. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας το πολυτελές ΑΜΑRONDA RESORT 4* όπου θα απολαύσουμε ένα ωραίο δείπνο. Στη 
συνέχεια θα μαζευτούμε δίπλα από την πισίνα για να γνωριστούμε καλύτερα και να πιούμε ένα ποτήρι κρασί.

2η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - CASTELLO ROSSO - ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα περάσουμε από το χωριό Αλιβέρι όπου θα δούμε τον Θολωτό Τάφο, το Σπήλαιο ανατολικά του Αλιβερίου, δίπλα 
στο ποτάμι με πολύ χαμηλή είσοδο, τον Πύργο στον χαμηλό βραχώδη λόφο Ρίφι, το Ύψωμα Πλάτωμα όπου παλαιότερα είχαν εντοπιστεί λείψανα 
προϊστορικής κατοίκησης και το Αρχαίο λατομείο μαρμάρου. Θα συνεχίσουμε για την πόλη της Καρύστου. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε είναι 
το Μπούρτζι, στο ανατολικό άκρο του λιμανιού. Πρόκειται για έναν επιλιμένιο προμαχώνα, δημιούργημα των Ενετών. Απέναντι από το Μπούρτζι, 
βρίσκεται το Γιοκάλειο Πνευματικό Ίδρυμα, όπου στεγάζεται η Bιβλιοθήκη και το Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα από την προϊστορική ως τη 
ρωμαϊκή εποχή της Καρύστου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα εκθέματα από τα δρακόσπιτα της Καρύστου και των Στύρων. Στο κέντρο της πόλης, το 
αρχοντικό της οικογένειας Μοσχονά, καθώς και το Καρυστινό Σπίτι”, στο οποίο υπάρχουν τοπικές ενδυμασίες, υφαντά, παλιά αντικείμενα αλλά και 
φωτογραφίες από μια άλλη εποχή. Στη διαδρομή μας θα δούμε όσα με το λεωφορείο μπορούμε να προσεγγίσουμε. Στο δρόμο μεταξύ Μύλων και 
Γραμπιάς, βόρεια της πόλης, βρίσκεται το Castello Rosso, το λεγόμενο Κοκκινόκαστρο, που χτίστηκε από τους Λομβαρδούς το 1205 μ.Χ. Το όνομά 
του προήλθε από το κεραμιδί χρώμα της τοιχοποιίας του. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα Δρακόσπιτα που βρίσκονται στο όρος Όχη, σε υψόμετρο 
1400 μέτρων. Πρόκειται για κατασκευές από πέτρα που εντυπωσιάζουν με τις αναλογίες τους και τη στατικότητά τους. Μία από τις επικρατέστερες 
απόψεις για τη χρησιμότητα των μνημείων αυτών, είναι ότι ήταν ναοί στους οποίους τελούνταν θυσίες. Στα Καλύβια της Καρύστου, στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, το δρακόσπιτο της Όχης προβάλλεται με τη χρήση σύγχρονων πολυμέσων. Στον Πλατανιστό, το μεγαλύτερο από τα 
χωριά του Κάβο Ντόρο θα σας εντυπωσιάσει το πέτρινο γεφύρι, ο παραδοσιακός νερόμυλος και τα ερείπια του αρχαίου οικισμού του 8ου αιώνα στη 
θέση Ελληνικό. Τέλος, το σπήλαιο της Αγίας Τριάδας. Η Ελλάδα είναι ένας μικρός παράδεισος για τους σπηλαιολόγους και η Εύβοια είναι από τις 
πλούσιες σε σπήλαια περιοχές της. Οι διαδρομές μέσα σε αυτό είναι μοναδική εμπειρία. επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ – ΓΛΥΦΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι, ένα από τα πιο φημισμένα και μεγαλύτερα χωριά της Εύβοιας, στην βόρειο-κεντρική πλευρά του νησιού. 
Η μοναδική ομορφιά της περιοχής, και το προσκύνημα στο σκήνωμα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου (που έφεραν οι πρόσφυγες από την Μικρά 
Ασία), κάνουν την επίσκεψη ξεχωριστή. Μοναδικό επίσης και το πλατανόδασος δεξιά και αριστερά στην κοίτη του ποταμού Κηρέα, μια τοποθεσία 
που μοιάζει σαν μικρογραφία της κοιλάδας των Τεμπών στην Θεσσαλία. Έξω από το Προκόπι στην τοποθεσία Παρασκευόρεμα, κοντά στην κοίτη 
του ποταμού βρίσκεται ο Μεγάλος Πλάτανος, (η ηλικία του υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 2000 χρόνια), ο οποίος θεωρείται σαν ένα από τα 
μεγαλύτερα δέντρα της Ευρώπης. Θα ανηφορίσουμε στη συνέχεια και εφόσον το επιτρέπει ο καιρός και η διαδρομή προς τους καταρράκτες του 
Δρυμώνα, οι οποίοι συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. Σε υψόμετρο 620 μέτρων και 4 μόλις χιλιόμετρα μετά το Μοναστήρι 
του Οσίου Δαυίδ, η διαδρομή γίνεται ανάμεσα στο κατάμεστο από βλάστηση περιβάλλον. Δύο είναι οι εκδοχές για το πώς πήρε η περιοχή το όνομά 
της: Είτε από το πυκνό δάσος από δρυς (βελανιδιές) που την περιβάλλει, είτε από το δριμύ ψύχος που επικρατεί στη περιοχή τους χειμερινούς 
μήνες. Το Δασαρχείο της περιοχής έχει δημιουργήσει με πολύ προσοχή και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ένα ξύλινο περίπτερο με μια μικρή 
έκθεση τοπικών φυτών καθώς και απολιθωμάτων που έχουν βρεθεί στη περιοχή. Επίσης, έχει κατασκευάσει με φυσικά υλικά, κορμούς δέντρων και 
σχοινιά, γέφυρες και στηρίγματα, προκειμένου να απολαύσει ο περιηγητής τις ανεπανάληπτες υδατοπτώσεις μέσα από μια σύντομη οδοιπορική 
διαδρομή. Ο ποταμός Σηπιάς δημιουργεί ένα μαγευτικό θέαμα διασκορπίζοντας το νερό του στους ονειρεμένους καταρράκτες. Η κατάφυτη αυτή 
λίμνη είναι μεγάλης οικολογικής αξίας λόγω του πυκνού ελατοδάσους που την περιβάλλει και συνδυάζεται με τα σπάνιας ομορφιάς μαύρα πεύκα. 
Αφού περάσουμε από την γνωστή λουτρόπολη της Αιδηψού, θα καταλήξουμε στον Αγιόκαμπο από όπου και θα πάρουμε το πλοίο για να περάσουμε 
στη Γλύφα. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

24/10 
& 

26/10

ΑMARONDA RESORT  
& SPA 4*

Ημιδιατροφή

θέα βουνό

145
θέα θάλασσα

165
Bungalow

180

θέα βουνό

135
θέα θάλασσα

155
Bungalow

170

50

θέα βουνό

225
θέα θάλασσα

245
Bungalow

260

solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 140ε

ΕΥΒΟΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ



9

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

25/10
ΑMARONDA RESORT  

& SPA 4*
Ημιδιατροφή

θέα βουνό

195

θέα θάλασσα

210

Bungalow

225

θέα βουνό

180

θέα θάλασσα

195

Bungalow

210

60

θέα βουνό

315

θέα θάλασσα

330

Bungalow

345

solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 190ε

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΡΕΤΡΙΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη της Χαλκίδας. Την πρωτεύουσα 
και κύριο λιμένα του νομού Εύβοιας, η οποία είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου με το ένα κομμάτι της να βρίσκεται στην νήσο 
Εύβοια και το άλλο της στην Στερεά Ελλάδα. Στην ηπειρωτική πλευρά της στον λόφο της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του Καράμπαμπα 
που μαζί με την γέφυρα του Ευρίπου και το μοναδικό φαινόμενο αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και ενδιάμεσα μίας ώρας 
στασιμότητας αποτελούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της. Από τα αναρίθμητα αξιοθέατά της θα δούμε τη νέα εντυπωσιακή 
Καλωδιακή (κρεμαστή) Γέφυρα στην είσοδό της, ένα σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα, η οποία συμβάλλει στην ευκολότερη προσέγγιση της 
πόλης. Θα δούμε επίσης το Δημαρχείο το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο Κότσικα στην παραλία της πόλης με την όμορφη αρχιτεκτονική του και τη 
θαυμαστή ισορροπία των όγκων. Το Τουρκικό Τζαμί του Εμίρ Ζαδέ, το μόνο από τα τρία Οθωμανικά τεμένη της Χαλκίδας που διασώζεται σήμερα. Το 
Φρούριο του Βελή-Μπαμπά, το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο και την Μαρμαρένια Βρύση. Θα συνεχίσουμε και θα καταλήξουμε στην Ερέτρια, μια από τις 
αρχαιότερες πόλεις. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας το πολυτελές ΑΜΑRONDA RESORT 4* όπου θα απολαύσουμε ένα ωραίο δείπνο. Στη 
συνέχεια θα μαζευτούμε δίπλα από την πισίνα για να γνωριστούμε καλύτερα και να πιούμε ένα ποτήρι κρασί.

2η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - CASTELLO ROSSO - ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα περάσουμε από το χωριό Αλιβέρι όπου θα δούμε τον Θολωτό Τάφο, το Σπήλαιο ανατολικά του Αλιβερίου, δίπλα 
στο ποτάμι με πολύ χαμηλή είσοδο, τον Πύργο στον χαμηλό βραχώδη λόφο Ρίφι, το Ύψωμα Πλάτωμα όπου παλαιότερα είχαν εντοπιστεί λείψανα 
προϊστορικής κατοίκησης και το Αρχαίο λατομείο μαρμάρου. Θα συνεχίσουμε για την πόλη της Καρύστου. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε είναι 
το Μπούρτζι, στο ανατολικό άκρο του λιμανιού. Πρόκειται για έναν επιλιμένιο προμαχώνα, δημιούργημα των Ενετών. Απέναντι από το Μπούρτζι, 
βρίσκεται το Γιοκάλειο Πνευματικό Ίδρυμα, όπου στεγάζεται η Bιβλιοθήκη και το Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα από την προϊστορική ως τη 
ρωμαϊκή εποχή της Καρύστου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα εκθέματα από τα δρακόσπιτα της Καρύστου και των Στύρων. Στο κέντρο της πόλης, το 
αρχοντικό της οικογένειας Μοσχονά, καθώς και το Καρυστινό Σπίτι”, στο οποίο υπάρχουν τοπικές ενδυμασίες, υφαντά, παλιά αντικείμενα αλλά και 
φωτογραφίες από μια άλλη εποχή. Στη διαδρομή μας θα δούμε όσα με το λεωφορείο μπορούμε να προσεγγίσουμε. Στο δρόμο μεταξύ Μύλων και 
Γραμπιάς, βόρεια της πόλης, βρίσκεται το Castello Rosso, το λεγόμενο Κοκκινόκαστρο, που χτίστηκε από τους Λομβαρδούς το 1205 μ.Χ. Το όνομά 
του προήλθε από το κεραμιδί χρώμα της τοιχοποιίας του. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα Δρακόσπιτα που βρίσκονται στο όρος Όχη, σε υψόμετρο 
1400 μέτρων. Πρόκειται για κατασκευές από πέτρα που εντυπωσιάζουν με τις αναλογίες τους και τη στατικότητά τους. Μία από τις επικρατέστερες 
απόψεις για τη χρησιμότητα των μνημείων αυτών, είναι ότι ήταν ναοί στους οποίους τελούνταν θυσίες. Στα Καλύβια της Καρύστου, στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, το δρακόσπιτο της Όχης προβάλλεται με τη χρήση σύγχρονων πολυμέσων. Στον Πλατανιστό, το μεγαλύτερο από τα 
χωριά του Κάβο Ντόρο θα σας εντυπωσιάσει το πέτρινο γεφύρι, ο παραδοσιακός νερόμυλος και τα ερείπια του αρχαίου οικισμού του 8ου αιώνα στη 
θέση Ελληνικό. Τέλος, το σπήλαιο της Αγίας Τριάδας. Η Ελλάδα είναι ένας μικρός παράδεισος για τους σπηλαιολόγους και η Εύβοια είναι από τις 
πλούσιες σε σπήλαια περιοχές της. Οι διαδρομές μέσα σε αυτό είναι μοναδική εμπειρία. επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ 
Το πρωινό, θα είναι χαλαρό για να έχουμε χρόνο για λίγο παραπάνω ύπνο. Μετά το πρωινό μας θα έχουμε περιήγηση στην περιοχή της Ερέτριας. 
θα θαυμάσουμε τους ναούς του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, του Διονύσου, της Δήμητρας, της Ίσιδος κ.ά., την «οικία των ψηφιδωτών», τον αρχαίο 
θόλο και τον μακεδονικό τάφο. Τη Δυτική Πύλη, που ήταν η κύρια πύλη της αρχαίας Ερέτριας. τον πύργο με τα αγάλματα στην παραλία, που 
φέρει τη χαρακτηριστική επιγραφή «Aμαρυνθίας Aρτέμιδος» και ανήκει στην οικογένεια Κανάρη. Το νεοκλασικό σπίτι της οικογένειας Κανάρη. Ο 
Ψαριανός πυρπολητής Kων/νος Kανάρης έζησε στην Eρέτρια από το 1847 ως το 1864. Το πευκόφυτο Πεζονήσι ή Nησί των Oνείρων, που συνδέεται 
με την Ερέτρια με γέφυρα και τον Γέροντα, μικρό οικισμό στο όρος Όλυμπος. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Μετά το δείπνο θα 
επισκεφθούμε την πόλη της Χαλκίδας. Θα περπατήσουμε, θα πιούμε καφέ και θα γοητευθούμε από τις ομορφιές της πόλης.

4η ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ – ΓΛΥΦΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι, ένα από τα πιο φημισμένα και μεγαλύτερα χωριά της Εύβοιας, στην βόρειο-κεντρική πλευρά του νησιού. 
Η μοναδική ομορφιά της περιοχής, και το προσκύνημα στο σκήνωμα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου (που έφεραν οι πρόσφυγες από την Μικρά 
Ασία), κάνουν την επίσκεψη ξεχωριστή. Μοναδικό επίσης και το πλατανόδασος δεξιά και αριστερά στην κοίτη του ποταμού Κηρέα, μια τοποθεσία 
που μοιάζει σαν μικρογραφία της κοιλάδας των Τεμπών στην Θεσσαλία. Έξω από το Προκόπι στην τοποθεσία Παρασκευόρεμα, κοντά στην κοίτη 
του ποταμού βρίσκεται ο Μεγάλος Πλάτανος, (η ηλικία του υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 2000 χρόνια), ο οποίος θεωρείται σαν ένα από τα 
μεγαλύτερα δέντρα της Ευρώπης. Θα ανηφορίσουμε στη συνέχεια και εφόσον το επιτρέπει ο καιρός και η διαδρομή προς τους καταρράκτες του 
Δρυμώνα, οι οποίοι συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. Σε υψόμετρο 620 μέτρων και 4 μόλις χιλιόμετρα μετά το Μοναστήρι 
του Οσίου Δαυίδ, η διαδρομή γίνεται ανάμεσα στο κατάμεστο από βλάστηση περιβάλλον. Δύο είναι οι εκδοχές για το πώς πήρε η περιοχή το όνομά 
της: Είτε από το πυκνό δάσος από δρυς (βελανιδιές) που την περιβάλλει, είτε από το δριμύ ψύχος που επικρατεί στη περιοχή τους χειμερινούς 
μήνες. Το Δασαρχείο της περιοχής έχει δημιουργήσει με πολύ προσοχή και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ένα ξύλινο περίπτερο με μια μικρή 
έκθεση τοπικών φυτών καθώς και απολιθωμάτων που έχουν βρεθεί στη περιοχή. Επίσης, έχει κατασκευάσει με φυσικά υλικά, κορμούς δέντρων και 
σχοινιά, γέφυρες και στηρίγματα, προκειμένου να απολαύσει ο περιηγητής τις ανεπανάληπτες υδατοπτώσεις μέσα από μια σύντομη οδοιπορική 
διαδρομή. Ο ποταμός Σηπιάς δημιουργεί ένα μαγευτικό θέαμα διασκορπίζοντας το νερό του στους ονειρεμένους καταρράκτες. Η κατάφυτη αυτή 
λίμνη είναι μεγάλης οικολογικής αξίας λόγω του πυκνού ελατοδάσους που την περιβάλλει και συνδυάζεται με τα σπάνιας ομορφιάς μαύρα πεύκα. 
Αφού περάσουμε από την γνωστή λουτρόπολη της Αιδηψού, θα καταλήξουμε στον Αγιόκαμπο από όπου και θα πάρουμε το πλοίο για να περάσουμε 
στη Γλύφα. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε το βράδυ στην πόλη μας.

ΓΥΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ - ΚΑΤΩΧΩΡΙ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ 
Είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε για μια θαυμάσια εκδρομή στο «Βουνό των Κενταύρων», στο μαγευτικό Πήλιο. Αφού περάσουμε τον Βόλο θα 
κάνουμε πρώτη στάση στο παραδοσιακό Κατοχώρι το οποίο απέχει περίπου 20 λεπτά από τον Βόλο. Ένα γραφικό χωριό πνιγμένο στο πράσινο, 
διατηρηµένο στην παραδοσιακή του µορφή. Η φυσική του ομορφιά και τα τρεχούµενα νερά θα μας µαγέψουν. Θα κάνουμε ένα μεγάλο περίπατο, 
να απολαύσουμε τη φύση και θα συνεχίσουμε από εκεί για την Πορταριά που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, µόλις 1 χλµ. µακριά, περίπου 3 
λεπτά. Το «Κεφαλοχώρι» του Πηλίου, µε τα παραδοσιακά χρώματα και την αξιόλογη τουριστική υποδομή, το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, τα 
πετρόχτιστα αρχοντικά, τα γραφικά καλντερίµια, τις βρύσες µε τα τρεχούµενα νερά, αλλά και την µοναδική θέα στη γειτονική Μακρινίτσα, το Βόλο 
και τον Παγασητικό κόλπο, θα μαγέψουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Εκεί θα μας δοθεί χρόνος να απολαύσουμε τον καφέ μας στην πλατεία 
σήµα κατατεθέν του χωριού, µε τα εντυπωσιακά πλατάνια. Οι πρώτες εικόνες μας έχουν προετοιμάσει για την ομορφιά που μας περιμένει στην 
συνέχεια, στον τελικό μας προορισμό, τα Χάνια. Ένας μικρός οικισμός, σε ένα από τα υψηλότερα σηµεία του Πηλίου, χτισµένος σε υψόµετρο 1.200 
µέτρων, περικυκλωµένος από δάση οξιάς, ελάτων και καστανιάς. Στο παρελθόν, ήταν σταθμός ανάπαυλας και ανεφοδιασμού των εμπόρων και των 
ταξιδιωτών, οι οποίοι έβρισκαν κατάλυμα στα Χάνια που υπήρχαν στο χωριό, απ’ όπου προήλθε και το όνοµα του . Τακτοποίηση στο παραδοσιακό μας 
ξενοδοχείο και φυσικά ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα για την οποία φημίζεται η περιοχή. Για το απόγευμα σας έχουμε μια έκπληξη 
!! Ηλιοβασίλεμα στο Πήλιο . Την χρυσή ώρα του ηλιοβασιλέματος θα βρεθούμε στην Μακρυνίτσα και την περίφημη πλατεία της, το ωραιότερο 
μπαλκόνι του Πηλίου . Θα απολαύσουμε την μοναδική θέα στον Παγασητικό κόλπο και το λιμάνι του Βόλου. Όσοι ήταν τυχεροί και έχουν ζήσει αυτή 
την θαυμάσια εμπειρία μιλούν για ομορφιά εφάμιλλη με αυτή που προσφέρει το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Καμία απόλαυση δεν ολοκληρώνεται 
αν δεν συνοδεύεται από έναν καλό ελληνικό καφέ. Εμείς θα πιούμε τον δικό μας στο περίφημο καφενείο του Θεόφιλου. Υπάρχει εκεί από το 1910 
και στο εσωτερικό του θα δούμε μια τοιχογραφία του Κατσαντώνη, που φιλοτέχνησε ο λαϊκός ζωγράφος. Η μέρα μας τελειώνει με την υπόσχεση ότι 
η επόμενη που θα είναι ακόμη πιο πλούσια σε εικόνες και εμπειρίες. To βράδυ για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, θα μαζευτούμε για ένα κρασί στο 
μπαρ του ξενοδοχείου δίπλα από το τζάκι.

2η ημέρα: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ» - ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε. Σήμερα θα κάνουμε την περίφημη βόλτα στο χρόνο με τον φημισμένο «Μουτζούρη». Το τραινάκι 
του Πηλίου σφυρίζει δίνοντας το σύνθημα μιας αξέχαστης διαδρομής. Η ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές ξεκινά! Μια 
από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τραινάκι 
του Πηλίου, για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές η διαδρομή είναι 
ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Μέχρι το ιστορικό κεφαλοχώρι των Μηλεών, η 
διαδρομή γεμίζει με εικόνες πλούσιας φύσης και αρχιτεκτονικής με παλιές, αλλά περίτεχνες κατασκευές λαξευτής μαρμαρόπετρας και γκρίζου 
ασβεστόλιθου που διαμόρφωσαν τις αντιστηρίξεις, τα τοξωτά γεφύρια, τις καμάρες και τα στόμια των σηράγγων. Ξεχωριστό δείγμα, η λίθινη 
πεντάτοξη γέφυρα Καλόρεμα, στην περιοχή του Μαλακίου. Πλησιάζοντας στις Μηλιές, το τοπίο αποκτά μια άγρια ομορφιά, ιδιαίτερα στο πέρασμα 
της μεγάλης μεταλλικής γέφυρας του Ταξιάρχη ή Ντε Κίρικο, από το όνομα του σχεδιαστή και πατέρα του μεγάλου ζωγράφου. Στο σημείο αυτό, το 
τραίνο θα κυλήσει σε καμπύλη γραμμή, ενώ η γέφυρα στην οποία βρίσκεται είναι ευθεία. Ο σταθμός Μηλεών είναι και το τέρμα της διαδρομής και με 
αυτές τις μοναδικές εικόνες συνεχίζουμε με το πιο διάσημο ίσως χωριό του Πηλίου, την Τσαγκαράδα. Όμορφα αρχοντικά, παραδοσιακά νεοκλασικά 
και πετρόχτιστα καλντερίμια, λουλουδιασμένες αυλές, αιωνόβια πλατάνια και καστανιές δημιουργούν ιδανικό σκηνικό χαλάρωσης. Το χωριό είναι 
αραιοχτισμένο και δίνει την εντύπωση πολλών οικισμών που ενώνονται μεταξύ τους με καλντερίμια και μονοπάτια. Οι όμορφες εκκλησίες πάνω σε 
τέσσερις κεντρικές πλατείες έδωσαν το όνομα τους στις βασικές συνοικίες της Τσαγκαράδας. Θα κάνουμε μια βόλτα στα γραφικά στενά και θα 
πιούμε τον καφέ μας κάτω από σκιά του χιλιόχρονου πλάτανου. Ο κορμός του έχει 14 μέτρα διάμετρο, ενώ τα κλαδιά του καλύπτουν σχεδόν όλη την 
πλατεία. Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε και πάλι τις τοπικές σπεσιαλιτέ . Δοκιμάστε πεντανόστιμες πίτες με σπιτικό φύλλο, σπετζοφάι, κεφτεδάκια, 
χοιρινό με κάρδαμο και μοσχαράκι με κάστανα και ολοκληρώστε το γεύμα σας με ντόπιο τσίπουρο ή κρασί.

3η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
Μετά το πρωινό, μας περιμένει ο Βόλος. Θα αφιερώσουμε χρόνο μέχρι το μεσημέρι στην υπέροχη παραλία του Βόλου. Η θάλασσα δημιουργεί ένα 
υπέροχο παραλιακό μέτωπο με γραφικά μαγαζιά, ανάμεσά τους και τα περίφημα τσιπουράδικα, όπου θα απολαύσουμε το παραδοσιακό τσίπουρο 
και ξεχωριστούς θαλασσινούς μεζέδες. Η πεζοδρομημένη παραλιακή λεωφόρος Αργοναυτών και το επιβατικό λιμάνι στο δυτικό άκρο της, με την 
εκπληκτική θέα προς το πέλαγος, είναι το δημοφιλέστερα σημεία συνάντησης και περιπάτου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. 
Γεμάτοι από όμορφες εικόνες παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής

Απόδραση στο βουνό των Κενταύρων & βόλτα με τον θρυλικό «μουτζούρη»
Δώρο το εισιτήριο για την υπέροχη διαδρομή με το “τρένο του Πηλίου”

Συνδυάζει πανέμορφα χωριά, διαδρομές μέσα από υπέροχη φύση και γευστική τοπική κουζίνα .Φτιαγμένο από μια παλέτα χρωμάτων μέσα στο 
δάσος που ντύνεται με τα φθινοπωρινά του, από κρυφά μονοπάτια και ιστορικά γεφύρια. Και μυρωδιές που σε ενώνουν με τη φύση, σαν τη μυρωδιά 
των φύλλων μετά τη βροχή ή εκείνη του ξύλου ή των βοτάνων. Και τις γραφικές πλατείες που σε φέρνουν πιο κοντά με την παράδοση και τους 
ανθρώπους. Τι καλύτερο από έναν ελληνικό καφέ κάτω από έναν πελώριο πλάτανο με μοναδική θέα? Το αγαπημένο μας κινηματογραφικό σκηνικό 
έχει απαράμιλλη ομορφιά, μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.Πολλοί το αποκαλούν “Βουνό των Κενταύρων” μα για εμάς είναι με μια λέξη: το Πήλιο. 
Ένα μοναδικό μωσαϊκό εικόνων και εμπειριών που θυμίζει μικρογραφία της Ελλάδας, το Πήλιο έχει τόσα διαφορετικά πρόσωπα που δεν μπορείς να 
πεις ποτέ ότι το έχεις εξαντλήσει.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

24/10 
& 

26/10
ΜΑΝΤHOS 4*/ Χάνια Πρωινό 125 115 75 170

solo traveller (σε δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 110ε

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 3 ΗΜΕΡΕΣ

Τρενάκι Πηλίου Βόλος
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Απόδραση στο βουνό των Κενταύρων & βόλτα με τον θρυλικό «μουτζούρη»
Δώρο το εισιτήριο για την υπέροχη διαδρομή με το “τρένο του Πηλίου”

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ - ΚΑΤΩΧΩΡΙ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ 
Είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε για μια θαυμάσια εκδρομή στο «Βουνό των Κενταύρων», στο μαγευτικό Πήλιο. Αφού περάσουμε τον Βόλο θα 
κάνουμε πρώτη στάση στο παραδοσιακό Κατοχώρι το οποίο απέχει περίπου 20 λεπτά από τον Βόλο. Ένα γραφικό χωριό πνιγμένο στο πράσινο, 
διατηρηµένο στην παραδοσιακή του µορφή. Η φυσική του ομορφιά και τα τρεχούµενα νερά θα μας µαγέψουν. Θα κάνουμε ένα μεγάλο περίπατο, 
να απολαύσουμε τη φύση και θα συνεχίσουμε από εκεί για την Πορταριά που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, µόλις 1 χλµ. µακριά, περίπου 3 
λεπτά. Το «Κεφαλοχώρι» του Πηλίου, µε τα παραδοσιακά χρώματα και την αξιόλογη τουριστική υποδομή, το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, τα 
πετρόχτιστα αρχοντικά, τα γραφικά καλντερίµια, τις βρύσες µε τα τρεχούµενα νερά, αλλά και την µοναδική θέα στη γειτονική Μακρινίτσα, το Βόλο 
και τον Παγασητικό κόλπο, θα μαγέψουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Εκεί θα μας δοθεί χρόνος να απολαύσουμε τον καφέ μας στην πλατεία 
σήµα κατατεθέν του χωριού, µε τα εντυπωσιακά πλατάνια. Οι πρώτες εικόνες μας έχουν προετοιμάσει για την ομορφιά που μας περιμένει στην 
συνέχεια, στον τελικό μας προορισμό, τα Χάνια. Ένας μικρός οικισμός, σε ένα από τα υψηλότερα σηµεία του Πηλίου, χτισµένος σε υψόµετρο 1.200 
µέτρων, περικυκλωµένος από δάση οξιάς, ελάτων και καστανιάς. Στο παρελθόν, ήταν σταθμός ανάπαυλας και ανεφοδιασμού των εμπόρων και των 
ταξιδιωτών, οι οποίοι έβρισκαν κατάλυμα στα Χάνια που υπήρχαν στο χωριό, απ’ όπου προήλθε και το όνοµα του . Τακτοποίηση στο παραδοσιακό μας 
ξενοδοχείο και φυσικά ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα για την οποία φημίζεται η περιοχή. Για το απόγευμα σας έχουμε μια έκπληξη 
!! Ηλιοβασίλεμα στο Πήλιο . Την χρυσή ώρα του ηλιοβασιλέματος θα βρεθούμε στην Μακρυνίτσα και την περίφημη πλατεία της, το ωραιότερο 
μπαλκόνι του Πηλίου . Θα απολαύσουμε την μοναδική θέα στον Παγασητικό κόλπο και το λιμάνι του Βόλου. Όσοι ήταν τυχεροί και έχουν ζήσει αυτή 
την θαυμάσια εμπειρία μιλούν για ομορφιά εφάμιλλη με αυτή που προσφέρει το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Καμία απόλαυση δεν ολοκληρώνεται 
αν δεν συνοδεύεται από έναν καλό ελληνικό καφέ. Εμείς θα πιούμε τον δικό μας στο περίφημο καφενείο του Θεόφιλου. Υπάρχει εκεί από το 1910 
και στο εσωτερικό του θα δούμε μια τοιχογραφία του Κατσαντώνη, που φιλοτέχνησε ο λαϊκός ζωγράφος. Η μέρα μας τελειώνει με την υπόσχεση ότι 
η επόμενη που θα είναι ακόμη πιο πλούσια σε εικόνες και εμπειρίες. To βράδυ για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, θα μαζευτούμε για ένα κρασί στο 
μπαρ του ξενοδοχείου δίπλα από το τζάκι.

2η ημέρα: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ» - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΒΟΛΟΣ 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε. Σήμερα θα κάνουμε την περίφημη βόλτα στο χρόνο με τον φημισμένο «Μουτζούρη». Το τραινάκι 
του Πηλίου σφυρίζει δίνοντας το σύνθημα μιας αξέχαστης διαδρομής. Η ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές ξεκινά! Μια από 
τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τραινάκι του 
Πηλίου, για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές η διαδρομή είναι ορεινή, 
διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Μέχρι το ιστορικό κεφαλοχώρι των Μηλεών, η διαδρομή 
γεμίζει με εικόνες πλούσιας φύσης και αρχιτεκτονικής με παλιές, αλλά περίτεχνες κατασκευές λαξευτής μαρμαρόπετρας και γκρίζου ασβεστόλιθου 
που διαμόρφωσαν τις αντιστηρίξεις, τα τοξωτά γεφύρια, τις καμάρες και τα στόμια των σηράγγων. Ξεχωριστό δείγμα, η λίθινη πεντάτοξη γέφυρα 
Καλόρεμα, στην περιοχή του Μαλακίου. Πλησιάζοντας στις Μηλιές, το τοπίο αποκτά μια άγρια ομορφιά, ιδιαίτερα στο πέρασμα της μεγάλης 
μεταλλικής γέφυρας του Ταξιάρχη ή Ντε Κίρικο, από το όνομα του σχεδιαστή και πατέρα του μεγάλου ζωγράφου. Στο σημείο αυτό, το τραίνο θα 
κυλήσει σε καμπύλη γραμμή, ενώ η γέφυρα στην οποία βρίσκεται είναι ευθεία. Ο σταθμός Μηλεών είναι και το τέρμα της διαδρομής και με αυτές τις 
μοναδικές εικόνες συνεχίζουμε για το διπλανό χωριό Βυζίτσα, ένα πανέμορφο χωριό που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισμός, με εντυπωσιακά 
αρχοντόσπιτα του 18ου – 19ου αιώνα δείγματα παλαιότερου πλούτου. Κατηφορίζουμε για την υπέροχη παραλία του Βόλου. Η θάλασσα δημιουργεί 
ένα υπέροχο παραλιακό μέτωπο με γραφικά μαγαζιά, ανάμεσά τους και τα περίφημα τσιπουράδικα, όπου θα απολαύσουμε το παραδοσιακό τσίπουρο 
και ξεχωριστούς θαλασσινούς μεζέδες. Η πεζοδρομημένη παραλιακή λεωφόρος Αργοναυτών και το επιβατικό λιμάνι στο δυτικό άκρο της, με την 
εκπληκτική θέα προς το πέλαγος, είναι το δημοφιλέστερα σημεία συνάντησης και περιπάτου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. 
Γεμάτοι από όμορφες εικόνες παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής

Ελάτε μαζί μας γιατί…
Ετοιμάσαμε για εσάς ένα πρόγραμμα που δεν περιλαμβάνει απλές περιηγήσεις αλλά ταξιδιωτικές εμπειρίες. Διαλέξαμε - με μεγάλη δυσκολία - τα πιο 
χαρακτηριστικά μέρη για να έχετε την ομορφότερη εικόνα μετά το τέλος της εκδρομής . Με την βοήθεια του έμπειρου συνοδού μας, θα γνωρίσετε 
μέρη, θα μάθετε για την ιστορία τους, τις τοπικές παραδόσεις αλλά και τους θρύλους που κυκλοφορούν για το «βουνό των Κενταύρων». Ο οδηγός 
μας τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής θα φροντίσει να έχετε ένα άνετο και πάνω από όλα ασφαλές ταξίδι. Τα ξενοδοχείο που επιλέξαμε για 
εσάς, σας εξασφαλίζει άνετη διαμονή στα γραφικά Χάνια, προσαρμοσμένη στους κανόνες που επιτάσσουν οι τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες.

Διαμονή:
H διαμονή μας θα γίνει στο πολυτελές ΗΟΤΕL MANTHOS 4* το οποίο λειτούργησε αρχικά το 1910! Συνήθως η διαμονή σε αυτό το ξενοδοχείο 
είναι ιδιαίτερα ακριβή, όμως φέτος καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για εσάς μια τιμή πακέτου που δύσκολα θα συναντήσουμε ξανά στο μέλλον. 
Όμορφα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια καθώς και κοινόχρηστοι χώροι με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο, καφέ δίπλα 
στο τζάκι και εστιατόριο με τοπικές γεύσεις.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

24/10 
& 

27/10
ΜΑΝΤHOS 4*/ Χάνια Πρωινό 90 80 60 115

solo traveller (σε δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 85ε

ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ 2 ΗΜΕΡΕΣ

Τσαγκαράδα



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Πρωινή αναχώρηση με εξαιρετική διάθεση και έτοιμοι να απολαύσουμε τις φθινοπωρινές ομορφιές της πατρίδας μας. Πρώτη μας ουσιαστική στάση 
στο περίφημο σπήλαιο στο Πέραμα μήκους 1.100 μέτρων με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Είναι το πρώτο σπήλαιο στην Ελλάδα που αξιοποιήθηκε 
τουριστικά, και παραμένει πρώτο στις εντυπώσεις, για το μέγεθος και την σπανιότητα του. Συνεχίζουμε για τον τελικό μας προορισμό τα πανέμορφα 
και ιστορικά Γιάννενα. Σημείο αναφοράς για την περιήγηση μας αλλά και για την πόλη, το κάστρο (528 µ.Χ). Είναι μια μικρή ζωντανή πόλη που το 
παρελθόν, η παράδοση και ο θρύλος την έχουν γεμίσει ιστορίες, πολλές εκ των οποίων γραμμένες με μελανά χρώματα. Θα περπατήσουμε στα 
στενά λιθόστρωτα δρομάκια, θα αγναντέψουμε τη θέα στη λίμνη Παμβώτιδα από τις δύο ακροπόλεις του και θα το αφήσουμε να «ξετυλίξει» τόσο 
την ιστορία όσο και την καθημερινότητα των «Καστρινών», όπως ονομάζονται οι κάτοικοί του. Συνεχίζουμε με το «νησί χωρίς όνομα». Πρόκειται 
για το νησάκι μέσα στη λίμνη Παμβώτιδα και παίρνοντας το καραβάκι από τον μώλο της λίμνης θα βρεθούμε σε λίγα λεπτά, στην κυριολεξία σε 
έναν άλλο κόσμο που μοιάζει να έχει ξεχαστεί από το χρόνο !! Θα ξεχωρίσουμε το εξαιρετικό μουσείο του Αλή Πασά και την μονή Φιλανθρωπηνών, 
εξαιρετικό δείγμα βυζαντινής τέχνης. Ήρθε η ώρα να τιμήσουμε την τοπική κουζίνα, με διάφορες πίτες και εκλεκτούς μεζέδες όπως, λαγός στιφάδο 
και αγριογούρουνο. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας το πολυτελές Essence 4* για λίγη ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα και ποτό στην περιοχή 
«Σκάλα» η «ναυτάκια» και ξεκούραση γιατί η επόμενη μέρα θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

2η ημέρα: ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
Τα Ζαγοροχώρια είναι χωριά µε ζωή, µε σύµµαχο την ηρεμία, γραφικά, µε θέα που κόβει την ανάσα ή κρυµµένα μέσα στην αγκαλιά της φύσης… 
Δεν είναι ένα αλλά 46, τόσο όμοια και την ίδια στιγμή τόσο διαφορετικά. Πρώτος σταθμός η Αρίστη, το κύριο κεφαλοχώρι που θα συναντήσουμε 
εξερευνώντας το Δυτικό Ζαγόρι. Θα εντυπωσιαστείτε από την επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια, 
την παλιά βρύση και τα παραδοσιακά καφενεία στην κεντρική πλατεία του χωριού. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας στο Πάπιγκο. Θα θαυμάσουμε 
τα περίφημα παραδοσιακά σπίτια με τις πέτρινες σκεπές, τα καλντερίμια, τις βρύσες που έφτιαξαν οι ντόπιοι τεχνίτες της πέτρας, θα δούμε τον 
αρχοντικό ναό του Αγίου Βλασίου, τον Άγιο Γεώργιο με σπάνιες εικόνες και ευαγγέλια, την Αγία Παρασκευή, από τις παλαιότερες στο Πάπιγκο, 
τη μικρή εκκλησία της Παναγίας, τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την εκκλησία των Ταξιαρχών με το περίτεχνο τέμπλο που είναι η μοναδική στο Μικρό 
Πάπιγκο. Από τα πάνω από 100 γεφύρια του Ζαγορίου, δύο πέτρινα γεφύρια θα δούμε στο Πάπιγκο: το μεγαλύτερο βρίσκεται ανάμεσα στο Μικρό και 
το Μεγάλο Πάπιγκο, στη θέση Λάκκος. Είναι μονότοξο και συνδέει τους δύο οικισμούς με το παλιό μονοπάτι. Το άλλο γεφύρι, στη Μπουλουγούνσα, 
είναι πολύ μικρότερο και βρίσκεται δίπλα από τον ασφαλτόδρομο πριν τη στροφή του Μεγάλου Πάπιγκου. Ανηφορίζοντας για το Μονοδένδρι, στο 
κεντρικό Ζαγόρι, διασχίζουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Ζαγοριού, τη Βίτσα. Φτάνοντας στο Μονοδένδρι θα επισκεφτούμε πεζοί 
σε μια πανέμορφη πορεία, το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο φαράγγι του Βίκου (βαθύτερο φαράγγι του κόσμου Guiness 1997). Από το 
μπαλκόνι της Μονής θα έχουμε μια καταπληκτική θέα στο φαράγγι – πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Ο καθαρός αέρας μας άνοιξε την 
όρεξη και οι ταβέρνες του χωριού μας περιμένουν να απολαύσουμε τα τοπικά πιάτα. Επιστροφή στα Γιάννενα αργά το απόγευμα.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΒΡΕΛΛΗ, ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και ξεκινάμε την τελευταία μας μέρα με επίσκεψη στο φημισμένο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων. Είναι έργο ενός 
και μόνο ανθρώπου, του Παύλου Βρέλλη, που εργάστηκε ακατάπαυστα για αυτό το έργο. Σκοπός του ήταν να αναπαραστήσει ιστορικά γεγονότα 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε φυσικό μέγεθος μέσα στο μουσείο. Έτσι θα μπορούσε να παρουσιάσει τους ήρωες και τον ρόλο που 
διαδραμάτισαν, στους αντίστοιχους χώρους. Με δικές του ιδέες, μελέτες και πολλή προσωπική εργασία, έφτιαξε χώρους και ανθρώπους, για να 
βοηθήσει τον θεατή να βιώσει γεγονότα του παρελθόντος. Το μεσημέρι θα μας βρει στο «χωριό της αρκούδας» το γραφικό Μέτσοβο. Από τα σλαβικά 
«μέτσκα» που σημαίνει αρκούδα και «όβο» που σημαίνει χωριό, το Μέτσοβο έχει πολλά να προσφέρει σε έναν ταξιδιώτη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
του φθινοπώρου. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά και θα έχουμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Φυσικά τα 
περίφημα ταβερνάκια είναι εκεί και μας περιμένουν. Το απόγευμα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

24/10 
& 

26/10
ESSENCE 4* Πρωινό 125 115 70 170

solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 115ε

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ

«Ζωντανή καστροπολιτεία» - σκηνικό από άλλη εποχή
Αν υπάρχει µόνο ένα µέρος στην Ελλάδα που συνδυάζει, σε κοντινή απόσταση, βουνό και θάλασσα, λίµνες και ποτάµια, γραφικά χωριά και 
σπουδαία αξιοθέατα, έντονη ζωή και εναλλακτικές δραστηριότητες, δεν µπορεί να είναι άλλο από τα Γιάννενα. Εξαιρετικά κοντά στις παραµυθένιες 
πέτρινες «πολιτείες» του Ζαγορίου σηµείο εκκίνησης για όλη την Ήπειρο….
Ελάτε μαζί μας γιατί….

Σε ένα πρόγραμμα τριών ημερών καταφέρνουμε να σας δώσουμε μια εικόνα από την γραφικότητα του κάστρου της πόλης, της άχλης που 
μελαγχολικά σκεπάζει την λίμνη, αλλά και του ελεύθερου πνεύματος που θα διακρίνετε στα περήφανα Ζαγοροχώρια. Δεν παραλείπουμε φυσικά 
τις επισκέψεις στο σπήλαιο του Περάματος και στο μουσείο Βρέλλη. Την επίσκεψη στο Μέτσοβο την κάνουμε στην επιστροφή ώστε να είμαστε εκεί 
μεσημέρι, γιατί σίγουρα έχετε ακούσει για τα υπέροχα ταβερνάκια!

Η διαμονή μας θα είναι στο καινούριο πολυτελές ξενοδοχείο Essence 4* με βαθμολογία booking 9.1! Mοντέρνα δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα και 
εστιατόριο, design bar, γυμναστήριο και ένα υπέροχο περιβάλλον.

Ιωάννινα Βίκος
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟ 
Γεμάτοι προσμονή για το ωραίο ταξίδι που πρόκειται να ακολουθήσει αναχωρούμε το πρωί και μετά από κάποιες στάσεις για το απαραίτητο 
ξεμούδιασμα, φτάνουμε στις «Πολύχρυσές» σύμφωνα με τον Όμηρο, Μυκήνες. Επί πολλούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι το επίθετο πολύχρυσες 
ήταν απλώς καλλωπιστικό, μέχρι που ο Ερρίκος 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 πραγματικό του περιεχόμενο. Πολλά από τα 
κοσμήματα που βρέθηκαν στους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, φιλοξενούνται σήμερα στο Αρχαιολογικό 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, αναχωρούμε για 
το Ναύπλιο, ή αλλιώς Ανάπλι. Η πρωτεύουσα του νοµού Αργολίδας συναρπάζει κάθε επισκέπτη το ίδιο έντονα είτε είναι η πρώτη είτε η νιοστή φορά 
που εισέρχεσαι στα… εδάφη του! Τόσο στα στενά σοκάκια που φέρουν ονόματα από βασιλείς όσο και στις µεγαλοπρεπείς πλατείες και στις γραφικές 
συνοικίες µε τα υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά, οι οποίες φέρνουν έναν αέρα Ιταλίας, θα ανακαλύψουμε πολλούς θησαυρούς! Τακτοποιούμαστε 
στο ξενοδοχείο και γρήγορα για φαγητό !! Αν δεχτούμε ότι οι «ντόπιοι ξέρουν καλύτερα» θα σας προτείνουμε εκτός από παλιά πόλη να προτιμήσετε 
και τη νέα πόλη με τα εξαιρετικά μεζεδοπωλεία.

2η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΙΣΩΣ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !! 
Καλό πρωινό και ξεκινάμε! Η περιήγησή μας ξεκινάει από την Πύλη της ξηράς, η οποία αποτελούσε την είσοδο της πόλης από την ξηρά όταν το 
Ναύπλιο ήταν τειχισμένη καστροπολιτεία. Διασχίζοντας την οδό Παπανικολάου/Καποδιστρίου, η οποία την ίδια περίοδο ένωνε την πύλη της ξηράς 
με την πύλη της θάλασσας κατευθυνόμαστε στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Στην είσοδο της εκκλησίας δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης 
του ελληνικού κράτους Ιωάννης Καποδίστριας το 1831. Στη συνέχεια της βόλτας μας βρίσκεται το Βουλευτικό, το οποίο χτίστηκε ως τζαμί και 
απέκτησε τη σημερινή του ονομασία επειδή εντός του συνεδρίαζε η βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Δίπλα στο βουλευτικό 
βρίσκεται η Πλατεία Συντάγματος, το κέντρο της πόλης του Ναυπλίου, η οποία είναι γεμάτη με σημαντικά κτίρια όπως το Τριανόν, το οποίο σήμερα 
χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά είχε χτιστεί ως τζαμί τον 16ο αιώνα, το ενετικό κτίριο που σήμερα στεγάζει το αρχαιολογικό 
μουσείο και τα εξαίρετα νεοκλασικά κτίρια. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την πλατεία Φιλελλήνων για να δούμε το παραλιακό μέτωπο και να 
θαυμάσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία του Ναυπλίου, το Μπούρτζι, φρούριο χτισμένο στο νησάκι που ελέγχει την είσοδο του λιμανιού 
της πόλης. Διασχίζοντας τα στενά του κάτω τμήματος της παλιάς πόλης κατευθυνόμαστε προς το Δημαρχείο του Ναυπλίου, ένα όμορφο νεοκλασικό 
κτίριο και η περιήγησή μας τελειώνει εκεί που ξεκινήσαμε, στην Πύλη της ξηράς. Μετά την περιήγησή μας στην παλιά πόλη μεταφερόμαστε στο 
φρούριο του Παλαμηδίου, το αριστούργημα της βενετικής οχυρωματικής τέχνης του πρώιμου 18ου αιώνα. Οι Βενετοί με την κατασκευή του θέλησαν 
να εξασφαλίσουν μόνιμα την κατοχή του Ναυπλίου, κάτι που δεν κατάφεραν καθώς λίγο μετά την κατασκευή του έπεσε στα χέρια των Οθωμανών 
Τούρκων. Το Παλαμήδι εκτός από τους υπέροχους προμαχώνες, προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης του Ναυπλίου, της αργολικής πεδιάδας και 
του αργολικού κόλπου. Γνωρίζουμε πλέον την πόλη και θα είναι εύκολο και διασκεδαστικό να κάνουμε μια βόλτα στα γραφικά στενά.

3η ημέρα: ΥΔΡΑ - Η “ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ” ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Aφού πάρουμε το πρωινό μας, τι καλύτερο από μια κοντινή εκδρομή στην κοσμοπολιτική Ύδρα! Το νησί των καπεταναίων και των καλλιτεχνών θα 
το λατρέψουμε για την κοσμοπολίτικη αύρα, την αρχιτεκτονική, την αρτίστικη ψυχή και την πλούσια ιστορία του. Στα αξιοθέατά της συγκαταλέγονται 
το Αρχοντικό του Τοµπάζη (στεγάζει τη Σχολή Καλών Τεχνών), το Ιστορικό Αρχείο - Mουσείο ανατολικά του λιµανιού και η Ακαδηµία Εµπορικού 
Ναυτικού. Εννοείται ότι δεν θα παραλείψουμε να εξερευνήσετε και τη δεξιά πλευρά του λιµανιού µε τα Κανόνια και να βγάλετε φωτογραφία 
µπροστά στον ανεµόµυλο (γνωστός και ως «Μύλος της Λόρεν») και το άγαλµα µε απεικόνιση του θέµατος της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι». Θα 
έχουμε χρόνο στην διάθεση μας για καφέ και φαγητό και θα επιστρέψουμε το απόγευμα στο Ναύπλιο.

4η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε. θα κάνουμε την πιο σημαντική μας στάση στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος είναι ο σημαντικότερος 
αρχαίος τόπος λατρείας του θεού Ασκληπιού. Το όνομα της δόθηκε από τον τρίτο κατά σειρά άρχοντά της, που ήταν και ήρωας της Επιδαύρου, τον 
Επίδαυρο, γιο του Άργους και της Ευάδνης. Ξακουστή σ’ 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 !!! Οι περισσότεροι επισκέπτες φεύγουν από την Επίδαυρο 
έχοντας δει μόνο το θέατρο. Εμείς όμως θα κάνουμε μια συναρπαστική βόλτα στο διεθνώς φημισμένο ιατρικό κέντρο της αρχαιότητας. Θα δούμε 
το Καταγώγιο, το μεγαλύτερο οικοδόμημα του Ασκληπιείου και θα φανταστούμε ένα αρχαίο πεντάστερο ξενοδοχείο με 160 διαμερίσματα, όπου 
διέμεναν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους. Θα περιηγηθούμε στο Εστιατόριο, στα Λουτρά –στα οποία διακρίνονται ακόμη οι αρχαίοι νιπτήρες– και στη 
Θόλο, τον μυστηριακό χώρο λατρείας που στέγαζε την υπόγεια κατοικία του Ασκληπιού και μέχρι σήμερα θεωρείται το τελειότερο κυκλικό οικοδόμημα 
της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής. Με εξαιρετικές εντυπώσεις από ένα μοναδικό χώρο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και ιστορικής σημασίας. 
Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής για να φτάσουμε με ενδιάμεσες στάσεις στην πόλη μας.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Μονόκλ.

25/10  AGAMEMNON 3* Πρωινό 165 149
75 ( Έως 10 ετ.)

120 (10-16 ετ.)
225

solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 165ε

Γιατί να επιλέξετε το Ναύπλιο
Η «Νάπολη της Ανατολής» των Ενετών, η πρώτη επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας παραμένει αρχοντική Ίσως η πιο γοητευτική πόλη της 
Πελοποννήσου, ένας από τους αγαπημένους προορισμούς για όλες τις εποχές του χρόνου. Το κυνήγι θησαυρού στη ρομαντική Παλιά Πόλη 
του Ναυπλίου -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.
 Ελάτε μαζί μας γιατί..
Ετοιμάσαμε για εσάς ένα εκδρομικό πρόγραμμα που πρώτα από όλα σέβεται τον προορισμό. Ήταν σημαντικό να περιλαμβάνει μια από τις 
σπουδαιότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου τις Μυκήνες και φυσικά την πρώτη πρωτεύουσα του κράτους, μια ιδιαίτερη πόλη, ρομαντική, ιστορική 
και γραφική ταυτόχρονα ,όπως είναι το μαγευτικό Ναύπλιο. Φροντίσαμε αυτό το πρόγραμμα να αφήσει στο τέλος όχι την στιφή γεύση του άνευρου 
μαθήματος αλλά εκείνη την γλυκιά γεύση της ευχαρίστησης, της νοσταλγίας και της υπόσχεσης ότι θα επιστρέψουμε.
Ο συνοδός μας έχει απόλυτη συναίσθηση της αποστολής του, να κάνει σε εσάς οικίες και γοητευτικές όλες τις πληροφορίες που με ευχαρίστηση 
θα σας δώσει.
Ο οδηγός τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής θα φροντίσει να έχετε ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι. Τα ξενοδοχεία που επιλέξαμε για εσάς, 
προσφέρουν άνετη διαμονή προσαρμοσμένη στους κανόνες που επιτάσσουν οι τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες. Εσείς απλά χαλαρώστε και 
απολαύστε ένα υπέροχο 4ήμερο ταξίδι.. 
Διαμονή:
Επιλέξαμε το ξενοδοχείο Agamemnon 3* επειδή είναι πρόσφατα ανακαινισμένο και βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία στο λιμάνι της παλιάς πόλης, 
ακριβώς απέναντι από το Μπούρτζι. Είτε έχεις θέα στο γραφικό δρομάκι είτε στη θάλασσα, το δωμάτιο δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΥΔΡΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Ναύπλιο

Ύδρα



Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις Φθινοπωρινές συνθήκες
- Διαμονή στο Ναύπλιο, στο κέντρο της πόλης
- Επιπλέον ξενάγηση στην Επίδαυρο στο διεθνώς φημισμένο ιατρικό κέντρο της αρχαιότητας και όχι μόνο στο θέατρο
- Επιπλέον επίσκεψη με ξενάγηση στις Μυκήνες
- Επιπλέον επίσκεψη με ξενάγηση στην Αρχαία Ολυμπία
- Έμπειρος συνοδός γνώστης της ιστορίας και της ομορφιάς αυτου του ιδιαίτερου ταξιδιού

Ελάτε μαζί μας γιατί...
Έχουμε ταξιδέψει την μεγαλύτερη χερσόνησο της χώρας μας από άκρη σε άκρη και αυτό μας βοήθησε πολύ μέσα στον τεράστιο πλούτο από 
διαδρομές, πόλεις και περιοχές να ξεχωρίσουμε αυτά τα «διαμαντάκια» που τελικά επιλέξαμε για το πρόγραμμα, για το οποίο θα μας επιτρέψετε 
να είμαστε περήφανοι. Ξεχωρίσαμε πόλεις, μνημεία και άλλα ενδιαφέροντα επισκέψιμα μέρη και τα τοποθετήσαμε στην εκδρομή μας με χρονική 
και ιστορική αλληλουχία ώστε με την βοήθεια του ξεναγού όχι απλά να συμμετέχετε αλλά να ζείτε το πρόγραμμα κάθε στιγμή. Επιλέξαμε για εσάς 
εκείνα τα ξενοδοχεία που στο τέλος της ημέρας θα σας προσφέρουν άνετη και ξεκούραστη διαμονή και πρόσβαση στο κέντρο της κάθε πόλης. 
Ο οδηγός μας , φροντίζοντας το λεωφορείο με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που ορίζουν οι συνθήκες παράλληλα σας μεταδίδει σιγουριά 
για άνετο και ασφαλές ταξίδι.

Διαμονή:
Η διαμονή μας στις 3 πόλεις έχουν επιλεχθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Αξιολογήσαμε την τοποθεσία, σε σχέση με την ποιότητα του κάθε ξενοδοχείου 
και φυσικά την παρεχόμενη τιμή. Οπότε μην σας απασχολεί γιατί έχουμε καταφέρει ότι καλύτερο για τη διαμονή σας.

Οδοιπορικό στην ιστορία και την ομορφιά της πατρίδας μας
“Νέο ανανεωμένο Φθινοπωρινό πρόγραμμα”

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. 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.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟ 
Ξεκινάμε νωρίς το πρωί γιατί η μέρα μας θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρίν φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Μετά από κάποιες 
απαραίτητες στάσεις, θα κάνουμε την πιο σημαντική μας στάση στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος είναι ο σημαντικότερος αρχαίος τόπος λατρείας του 
θεού Ασκληπιού. Το όνομα της δόθηκε από τον τρίτο κατά σειρά άρχοντά της, που ήταν και ήρωας της Επιδαύρου, τον Επίδαυρο, γιο του Άργους 
και της Ευάδνης. Ξακουστή σ’ όλη την Ελλάδα την έκανε το Ασκληπιείο και το αρχαίο θέατρο, έργο του αρχιτέκτονα Πολύκλειτου, το οποίο σε 
ομορφιά και ακουστική, παραμένει αξεπέραστο μέχρι σήμερα. Είναι εκπληκτικό ότι ακόμη και η εκπνοή του ηθοποιού φτάνει μέχρι την τελευταία 
σειρά! Οι περισσότεροι επισκέπτες φεύγουν από την Επίδαυρο έχοντας δει μόνο το θέατρο. Εμείς όμως θα κάνουμε και μια συναρπαστική βόλτα 
στο διεθνώς φημισμένο ιατρικό κέντρο της αρχαιότητας. Θα δούμε το Καταγώγιο, το μεγαλύτερο οικοδόμημα του Ασκληπιείου, και θα φανταστούμε 
ένα αρχαίο πεντάστερο ξενοδοχείο με 160 διαμερίσματα, όπου διέμεναν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους. Θα περιηγηθούμε στο Εστιατόριο, στα 
Λουτρά –στα οποία διακρίνονται ακόμη οι αρχαίοι νιπτήρες– και στη Θόλο, τον μυστηριακό χώρο λατρείας που στέγαζε την υπόγεια κατοικία του 
Ασκληπιού και μέχρι σήμερα θεωρείται το τελειότερο κυκλικό οικοδόμημα της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής. Με εξαιρετικές εντυπώσεις από ένα 
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 δείς 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 !! Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και φυσικά το 
απόγευμα φαγητό και ποτό στον κεντρικό πεζόδρομο της Βασιλέως Κωνσταντίνου με τα αμέτρητα καταστήματα, στην οδό Σταϊκοπούλου με τα 
πολλά ταβερνάκια, στην παραλιακή περατζάδα 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..

2η ημέρα: ΜΥΚΗΝΕΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΣΠΑΡΤΗ 
Είμαστε σίγουροι ότι θέλατε να μείνουμε στο Ναύπλιο τουλάχιστον ακόμη …πολλές ημέρες. Υποσχόμαστε ότι θα έρθουμε πάλι. Καλό πρωινό να 
πάρουμε δυνάμεις και οι «Πολύχρυσες» Μυκήνες μας περιμένουν. Επί πολλούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι το επίθετο πολύχρυσες ήταν απλώς 
καλλωπιστικό. Μέχρι που ο Ερρίκος 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 πραγματικό του περιεχόμενο. Πολλά από τα κοσμήματα 
που βρέθηκαν στους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, φιλοξενούνται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Στην ξενάγηση μας (και 
όχι σε μια απλή περιήγηση) θα δώσουμε τη σημασία που πρέπει σε μια από τις αρχαιότερες και πιο σημαντικές πόλεις. Από τον χώρο της αρχαίας 
ιστορίας αναχωρούμε για τον χώρο της παράδοσης και των θρύλων. Πως αλλιώς να περιγράψεις την Μονεμβασιά, τo «πέτρινο καράβι» και τόπο 
καταγωγής μεγάλου ποιητή Ρίτσου. Πετρόχτιστα σπίτια, βυζαντινές εκκλησίες, πανέμορφα ενετικά αρχοντικά και λιθόκτιστα σοκάκια συνθέτουν ένα 
παραμυθένιο σκηνικό που θα μας ταξιδέψει στο χρόνο! Την πόθησαν πολλοί: ιππότες, πειρατές, σταυροφόροι και αυτοκράτορες… Ήρθε η ώρα να την 
ανακαλύψουμε και να παρασυρθούμε κι εμείς από τη γοητεία της! Με το σπίτι του Ρίτσου, την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού και το χαριτωμένο 
Αρχαιολογικό Μουσείο ως σημεία αναφοράς, οι βόλτες στα σοκάκια του κάστρου είναι σπαρμένες με τα χρώματα από το ηρωικό παρελθόν της 
περιοχής. Αφήνουμε λοιπόν την ονειρική καστροπολιτεία και κατευθυνόμαστε στην «πόλη των ηρώων» την Σπάρτη. Νεοκλασικά κτίρια, λεωφόροι, 
πλατείες, πεζόδρομοι και χώροι πρασίνου, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στολίζουν την Σπάρτη δημιουργώντας στον επισκέπτη την αίσθηση της 
λιτότητας και ευχαρίστησης . Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, στο κέντρο της πόλης και αφού ξεκουραστούμε ακολουθούμε πιστά την οδηγία των 
ντόπιων, να δοκιμάσουμε οπωσδήποτε σύγκλινο το οποίο αποτελείται από χοιρινό παστό, που καπνίζεται και ύστερα βράζεται με πορτοκάλι. Καλή 
ξεκούραση !!!

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ναύπλιο Μονεμβασιά
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3η ημέρα: ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΉΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ 
ΜΑΝΗ 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. 
Η καστροπολιτεία του Μυστρά μας περιμένει και «παραμονεύει» 
κυριολεκτικά αφού είναι πολύ κοντά, σχεδόν δίπλα στην Σπάρτη και μας 
μεταφέρει στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία… Πέτρινα καλντερίμια γεμάτα 
οχυρά, εκκλησίες, 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 ένα από τα κορυφαία σπήλαια 
του κόσμου με την ηλικία του να υπολογίζεται 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! Επόμενη επίσκεψη 
είναι η πόλη του αρχαίου θεού Άρη η Αρεόπολη. Είναι ένας παραλιακός 
παραδοσιακός οικισμός, με πέτρινους πύργους ο οποίος φημίζεται για 
τον ιστορικό ρόλο που έπαιξε στην επανάσταση του 21. Για το τέλος 
σας το κρατάμε «Μανιάτικο» και θα επισκεφθούμε το πανέμορφο πόλη-
λιμάνι, Γύθειο. Βόλτα στην προκυμαία, το απαραίτητο καφεδάκι και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετ.

Τιμή σε 
Μονόκλ.

24/10
AGAMEMNON / Ναύπλιο 

MENELAION / Σπάρτη 

ASTIR / Πάτρα

Πρωινό 225 210 140 310

solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 215ε

4η ημέρα: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΑΤΡΑ 
Το πρωινό είναι το καλύτερο γεύμα και εμείς θα το τιμήσουμε. 
Στην συνέχεια αναχωρούμε για την «κοιλάδα των θεών» όπως έχει 
χαρακτηριστεί η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Ένας από τους 
σημαντικότερους 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, 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 οικοδομήματα 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 
ωραία αίσθηση 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 Astir 4*, το 
οποίο βρίσκεται στο κέντρο και μας δίνει την δυνατότητα το απόγευμα να 
κάνουμε βόλτα στην περίφημη πλατεία «ψηλαλώνια» που μας σύστησαν 
οι φίλοι μας οι Πατρινοί, ως την πιο όμορφη της πόλης.

5η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Θα χρειαστούμε καλό πρωινό σήμερα γιατί είναι ημέρα επιστροφής 
και θα χρειαστούμε δυνάμεις. Ας μην μελαγχολήσουμε όμως γιατι θα 
επισκεφτούμε 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 αναχωρήσουμε 
για το Γαλαξίδι. Χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός από το 1978, 
το Γαλαξίδι 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, στο πιο κατάλληλο μέρος το περίφημο 
μαντείο των Δελφών !! 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. 
Για πολλούς αιώνες αποτελούσαν το πνευματικό-θρησκευτικό κέντρο 
και σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού. Εντυπωσιασμένοι 
από την μυστηριακή ατμόσφαιρα, πλουσιότεροι σε εικόνες και εμπειρίες 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Δελφοί Γαλαξίδι

Σπήλαιο Δυρού



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟ, ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με διάθεση εξαιρετική και εκδρομική !! Πρώτη στάση κάνουμε στο Ηρωικό Δίστομο που έμελλε να γίνει γνωστό και 
στα νεότερα χρόνια εξαιτίας της μεγάλης σφαγής από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 10 Ιουνίου 1944. Η σφαγή του Διστόμου έχει 
χαρακτηριστεί, ως η κορυφαία πράξη βαρβαρότητας των Γερμανών στην Παγκόσμια Ιστορία. Με ανάμεικτα συναισθήματα, επηρεασμένοι από 
το ιστορικό φορτίο της περιοχής αναχωρούμε για την Μονή του Οσίου Λουκά το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας του 11ου αιώνα 
!! Το μοναστήρι με τις δύο μεγάλες εκκλησίες (το ναό της Παναγίας και το Καθολικό), την Κρύπτη, το καμπαναριό, τα κελιά και τα άλλα κτίσματα, 
αφιερωμένο στον θαυματουργό τοπικό άγιο, απέκτησε σύντομα μοναδική ακτινοβολία και γιατί η μορφή της τέχνης του θεωρείται πρότυπο για τα 
βυζαντινά μνημεία σε όλη την Ελλάδα. Τελικός μας προορισμός η κοσμοπολίτισσα Αράχωβα και το πολυτελες ξενοδοχειο Anemolia 4* της γνωστης 
αλυσίδας Domotel. Για να γνωρίσουμε την αυθεντική Αράχωβα, αξίζει να… παραστρατήσουμε λίγο από τον κεντρικό δρόμο και να χαθούμε, χωρίς 
πυξίδα στα γραφικά καλντερίμια της (πολλά από τα οποία απέκτησαν πρόσφατα οδοσήµανση). Εκεί είναι που θα µυρίσουμε πιο έντονα τον καπνό 
από τις καμινάδες, το τσίπουρο από τα ρακοκάζανα και τις ευωδιές από τις λιχουδιές που ετοιμάζουν οι νοικοκυρές στα σπιτικά τους… Έτσι µόνο θα 
καταλάβουμε ότι, όσο κοσμοπολίτικη κι αν είναι η Αράχωβα, διατηρεί τη γνησιότητα ενός ελληνικού χωριού!

2η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΙΤΕΑ, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 
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 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 αναχωρήσουμε για το Γαλαξίδι. Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός 
από το 1978, το Γαλαξίδι 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. Επόμενη στάση η Ιτέα, το μεγαλύτερο λιμάνι του νομού 
Φωκίδος. Επιστρέφουμε το απόγευμα στην Αράχωβα για να απολαύσουμε τους χώρους του ξενοδοχείου μας και το φημισμένο χωριό.

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ, ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε. Πρώτη μας στάση οι Δελφοί με το περίφημο μαντείο. Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της 
γης, το σημείο που σύμφωνα με τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε ο Δίας από τα άκρα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο 
του κόσμου. Για πολλούς αιώνες αποτελούσαν πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο καθώς και σύμβολο της ενότητας του αρχαίου Ελληνισμού. 
Επόμενος μας σταθμός το Ηρωικό Χάνι της Γραβιάς. Στις 8 Μαΐου 1821, σε ένα μικρό πλινθόχτιστο κτίσμα, το θρυλικό Χάνι της Γραβιάς, οι Έλληνες 
επαναστάτες, με επικεφαλής τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, έγραψαν σελίδες ηρωισμού και δόξας, επιτυγχάνοντας την πρώτη ουσιαστική νίκη ελλήνων 
επί των τουρκικών δυνάμεων. Με αυτές τις εικόνες απαράμιλλου ηρωισμού των προγόνων μας, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Ταξίδι στην κοσμοπολίτισσα Αράχωβα, Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Δίστομο, Χάνι Γραβιάς και στην “ομφαλό της γης τους μυστηριώδεις Δελφούς

Είτε λευκή, είτε στα πράσινά της, είτε στα φθινοπωρινά, είτε κατάμεστη από κόσμο, είτε πιο ήσυχη, η Αράχωβα, δεν αποτελεί τυχαία πρώτη επιλογή 
όσων ξέρουν να απολαμβάνουν πραγματικά τις ολιγοήμερες αποδράσεις τους. Η Ναύπακτος και το Γαλαξίδι με ζωντανές τις μνήμες από το 
ναυτικό μας παρελθόν, η συγκίνηση στο Δίστομο, η περηφάνεια για τη φυλή μας στο Χάνι της Γραβιάς και οι Δελφοί τόπος λατρείας και μυστηρίου 
των αρχαίων Ελλήνων συντάσουν ένα ωραίο φθινοπωρινό ψηφιδωτό. Το 3ήμερο αυτό συνδυάζει υπέροχη φύση, αρχαία και νεότερη ιστορία, 
υπέροχες διαδρομές για τους λάτρεις των οδικών ταξιδιών, ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, μια ωραία παρέα και όλα αυτα σε τιμή covid!!

Διαμονή στην “ακριβή” Αράχωβα στο πολυτελές Domotel Anemolia Mountain Resort 4*
H διαμονή μας θα γίνει στο πολυτελές Domotel Anemolia Mountain Resort 4*. Συνήθως η διαμονή σε αυτό το ξενοδοχείο είναι ιδιαίτερα ακριβή, 
όμως φέτος καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για εσάς μια τιμή πακέτου που δύσκολα θα συναντήσουμε ξανά στο μέλλον. Όμορφα και πλήρως 
εξοπλισμένα δωμάτια  καθώς και κοινόχρηστοι χώροι με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο, καφέ δίπλα στο τζάκι και 
εστιατόριο με τοπικές γεύσεις.

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

παιδιού έως 
12 ετ.

Τιμή σε Μονόκλ.

24/10 
& 

26/10

DOMOTEL ANEMOLIA 
MOUNTAIN RESORT 4*

Πρωινό

θέα βουνό

125

θέα κοιλάδα Δελφων

140
Executive 

θέα κοιλάδα Δελφων

165

θέα βουνό

115

θέα κοιλάδα Δελφων

130
Executive 

θέα κοιλάδα Δελφων

155

60

θέα βουνό

185

θέα κοιλάδα Δελφων

199
Executive 

θέα κοιλάδα Δελφων

225

solo traveller  (σε δωμάτιο με θέα στην κοιλάδα των Δελφών με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 135ε

ΔΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ



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

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.

Οργάνωση: ATHOS HELLAS A.E.    ΜΗ.ΤΕ.  09.33.Ε.60.00.00656.00

- Στην περίπτωση που το Γραφείο είναι διοργανωτής, τότε είναι υπεύθυνο 
για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 
12 του ΠΔ 7/2018, και υποχρεούται να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης 
αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 7/2018.
- Ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης 
την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 7/2018.
- Σε περίπτωση που ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει 
σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος, 
το Γραφείο σας παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με 
τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο 
παραμονής του ανηλίκου.
- Για οποιαδήποτε καταναλωτική διαφορά υπεύθυνος είναι ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των 
καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο 
πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές του.

ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο 
των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων 
κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με 
την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από 
το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν 
και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση 
συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής 
ίσης με το 40 % της αξίας της εκδρομής, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερο 
ποσό ή προεξόφληση. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη 
ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει 
εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από 
την παρούσα σύμβαση. Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω 
άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα 
γίνονται από το τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα 
καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα 
διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και για την παροχή των 
ανάλογων νόμιμων παραστατικών. Η εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος 
της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε 
(15 ) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση 
το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του 
Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του 
Γ ραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση 
της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του 
παραδίδει ο διοργανωτής, πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ 
αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με 
το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει 
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, 
αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την 
διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για 
την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση 
του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή 
εγγράφως από το γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου 
τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται 
δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος 
έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο μας 
θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, 
τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 
10:00-17:00).

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί 
με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται 
στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με 
το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν 
κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το 
δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και 
αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο 
έχει το δικαίωνα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό 
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών.

2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter) 
επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια 
και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το 
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή 
προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση 
της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται 
στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις 
απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του συμμετέχοντα στην 
εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν 
σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες 
μετακινήσεις, τις η μέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση 
το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να 
περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις 
ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για 
τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον 
συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά 
αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά 
επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις 
τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, 
υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους 
διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας 
δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία 
φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές 
εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου 
δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή 
καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις 
του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας. 

3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: 
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα 
είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία 
ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη 
αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω

και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή 
κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. Φυσικά υποχρέωση του 
γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της 
άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, 
χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι 
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. 
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο 
μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο 
ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο 
ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη 
διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω 
ευθύνη ή υποχρέωση. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των 
ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 
το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων. 
Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή 
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με τ ο πρόγραμμα της 
κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.            

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του 
οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο 
νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που 
οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί 
των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι 
οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά 
λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, 
δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί 
να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις 
που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες 
από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και 
πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές 
τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών 
κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από 
κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές 
χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς 
συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του 
προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή 
απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική 
αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών 
αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε 
συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση 
της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το 
πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην 
περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και 
να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον αυτό 
είναι εφικτό (ήτοι εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί αεροπορικά εισιτήρια και 
ξενοδοχείο) και εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή 
της ημέρας αναχώρησης ή επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, 
αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα 
πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε 
άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων, 
αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι 
ή απόγευμα κ.ο.κ). Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής 
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν 
κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την 
καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα 
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν 
από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων 
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή 
αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε 
μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο 
ο δικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Στα μουσεία / 
θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των 
αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: 
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής 
συμμετοχής. Η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη είναι 20 ημέρες 
πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν 
περισσότερο από έξι ημέρες, επτά ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών, 
48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που 
διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να 
γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει 
σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της 
ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται 
το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή 
γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν 
λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, 
έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται 
στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, 
χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης 
επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. 

6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ: 
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή 
οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή 
του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την μέρα 
παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης 
που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά 
ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του 
εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το 
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση 
του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, 
αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες 
πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο από την 
δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας 
προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ) 2. Μετά 
το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες πριν την 
αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας

της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της εκδρομής 4. Αν η 
ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν την αναχώρηση 
παρακρατείται το 100 % της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν 
είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. 
Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (char-
ter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την 
αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%). Στην 
περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδρομής 
ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού 
εισιτηρίου, ή στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση 
και η έκδοση voucher, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης 
πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία 
του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται 
τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις 
αεροπορικές εταιρίες ή από το ξενοδοχείο. Οι επιστροφές των εν λόγω 
ποσών στον ταξιδιώτη πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και 
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία 
της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και 
για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που 
πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά 
μεμονωμένα ταξίδι α συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης 
σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών 
καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. 
Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών η καλλιτεχνικών γεγονότων 
οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα ποσοστά 
παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα Στην περίπτωση 
που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν 
σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα 
ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με 
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει 
τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει 
αναγκαστικά σε μονόκλινο.

7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Το γραφείο μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που 
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή 
τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, 
την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που 
είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, 
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμιά ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Όπως 
επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η είναι μικρότερη 
από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε 
περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ 
τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ 
από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα. Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες 
(αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα 
πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες 
αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το 
γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την 
χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν 
φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί 
και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει 
ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο 
σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε 
λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε 
ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που 
κατέβαλε προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο 
της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική 
ευθύνη του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η 
έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους 
και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης 
προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση 
του προ γράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) 
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας 
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωσης 
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει 
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. Οποιοσδήποτε 
συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή του σε άλλον 
αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την 
αναχώρηση, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό (δεν είναι εφικτό στις 
αεροπορικές πτήσεις της γραμμής). Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται 
αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα 
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και 
αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο εκδοχέας 
με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί 
με τους όρους συμμετοχής. 

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: 
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους 
Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της 
εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά 
του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για 
σωματικές βλάβες που προκύπτουν από τ ην μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου τα ξιδιού, περιορίζονται 
σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες 
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.1. Αεροπορική 
μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση 
Βέρνης 1974 3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή διαμονή: 
Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών 
βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην 
επιστροφή της αξίας τ ης παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του 
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία 
μη εκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του 
διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν 
δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής 
τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται 
από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν 
νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια 
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη

9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 7/2018 έχει ασφαλισθεί για τους 
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική 
εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο 
έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες 
να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή 
ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική. Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε 
ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνα, email κλπ) 
που μας έχετε δώσει οικιοθελώς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι 
πολύ σημαντική για εμάς και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη 
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις 
και σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.


