
 
   ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ          3 ημέρες   

 
Εκεί που γεννιέται ο Αμβρακικός απλώνεται η πολιτεία του ιστορικού Κραβασαρά. 
ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ -ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ( το ομορφότερο ψαροχώρι της 
Ελλάδος που «επιπλέει» στο νερό ) 

 
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  
(381 χλμ)                                 

 Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00 δια μέσου Γρεβενών (στάση για 
καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στην Πρέβεζα. Χρόνος ελεύθερος για μια 
περιήγηση στην πόλη και γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για τη Βόνιτσα, με τα 
γραφικά σοκάκια της που καταλήγουν στο υπέροχο Βενετσιάνικο κάστρο της 
και καταλήγουμε στην Αμφιλοχία, όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση 
και ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα στην όμορφη παραλία της πόλης. 
Διανυκτέρευση. 
 2η ημέρα : ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (180 χλμ) 
 Πρωινό και αναχώρηση για μια διαδρομή απείρου φυσικού κάλλους. Θα 
περάσουμε από όμορφα γραφικά χωριά μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη 
Κρεμαστών, ένα πραγματικά  αξιοθαύμαστο τοπίο με το γαλάζιο της λίμνης να 
συμπληρώνει αρμονικά τα ολοπράσινα βουνά που την περιβάλλουν. Η θέα 
της Λίμνης Κρεμαστών ή Λίμνη «Παύλου Μπακογιάννη» έρχεται αναπάντεχα 
και μας εντυπωσιάζει  άλλοτε με την απεραντοσύνη της κι άλλοτε με το 
μακρόστενο σχήμα της, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα  μικρά νησάκια που 
ξεπροβάλλουν δειλά από τα νερά της. Εκεί, θα δούμε τη σύγχρονη γέφυρα της 
Τατάρνας που διασχίζοντας την κάποιος θα νιώσει πως αιωρείται πάνω από 
τη λίμνη. Πάνω από το δρόμο στο ύψος της γέφυρας δεσπόζει ένας γιγάντιος 
σταυρός στην "Τρύπα της Τατάρνας", μια άβυσσος που έγινε ο τάφος για 
απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων του εμφυλίου πολέμου. Χρόνος ελεύθερος για 
να απολαύσουμε το τοπίο και να γευματίσουμε εξ’ ιδίων με τις αυθεντικές 
γεύσεις της περιοχής. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση.         
3η ημέρα:  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(440 χλμ) 
 Πρωινό και κάνοντας το γύρο του Αμβρακικού φθάνουμε στο ομορφότερο 
ψαροχώρι της Ελλάδας που επιπλέει στο νερό. Το νησάκι Κορωνησία, μέσα 
στον Αμβρακικό. Το πλούσιο σε βλάστηση περιβάλλον, οι ιδιαίτερες 
ψαρόβαρκες (πριάρια), οι κατάφυτες νησίδες, το φυσικό ανάγλυφο της 
περιοχής, και το ήπιο κλίμα δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Χρόνος 
ελεύθερος για γνωριμία με το νησάκι των 167 κατοίκων, και γεύμα εξ’ ιδίων. 
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στα Γιάννενα για καφέ και 
ξεκούραση, και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε στη πόλη 
μας. 
 
 
 

 
Αναχωρήσεις στις 
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Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  
AMVRAKIA 2*,  

Αμφιλοχία 
 

129€κατ άτομο  

 

Με πρωινό  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+35€   

 
 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις  στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



ΚΕΡΚΥΡΑ                      3 ημέρες   

 
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΑΝΟΝΙ – 
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ   
  Συγκέντρωση στο γραφείο μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την 
Ηγουμενίτσα. Μετά από τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή φτάνουμε 
στο λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το όμορφο νησί της 
Κέρκυρας. Άφιξη στο Νησί των Φαιάκων και ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  και το απόγευμα επίσκεψη στο 
φημισμένο Κανόνι. Εδώ θα θαυμάσουμε το εκκλησάκι της Παναγίας των 
Βλαχερνών και το ξακουστό Ποντικονήσι. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ ξενάγηση πόλης - ΑΧΙΛΛΕΙΟ 

  Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα ξεναγηθούμε σε μια 
από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, το ξακουστό 
Αχίλλειο. Συνεχίζοντας την ξενάγηση της πόλης θα επισκεφθούμε την 
Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα – Πολιούχου της Κέρκυρας, το Παλιό και 
το Νέο Φρούριο και την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, την πλατεία 
Σπιανάδα, με τον περίφημο πεζόδρομο ‘Λιστόν’. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και  το βράδυ βόλτα στην πόλη. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
   Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη Παλαιοκαστρίτσα. Το 
παραλιακό χωριό βρίσκεται Βορειοδυτικά της πόλης και νότια του 
Βυζαντινού Κάστρου του Αγγελοκάστρου. Μελετητές ισχυρίζονται πως 
εδώ ήταν η πρωτεύουσα των Φαιάκων, όπου η Ναυσικά βρήκε τον 
Οδυσσέα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της 
Παλαιοκαστρίτσας που βρίσκεται στους υπερυψωμένους κήπους στην 
άκρη του ακρωτηρίου. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Κέρκυρας και 
αναχώρηση για το λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την 
Ηγουμενίτσα. Στάση για καφέ στα Γιάννενα και άφιξη το βράδυ στη 
Θεσσαλονίκη. 

 

 
 
 
 

Τιμή συμμετοχής :  

Αναχωρήσεις στις 
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Hotel  
BENITSES BAY VIEW 3*, 

Μπενίτσες  
 

149€ 
 κατ άτομο, με πρωινό  

 
Επιβάρυνση μονόκλινου +50 €  

 
 
 

Hotel  
HELLINIS 3*, Κανόνι  

179€ 
 κατ άτομο, με ημιδιατροφή   

 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +60€   
 

 
 
 

Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Τα εισιτήρια του F/B 
για Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – 
Ηγουμενίτσα Περιηγήσεις που  
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας και ξεναγό. 
Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Διατροφή. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 

πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής 

 
 



ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 
ΑΙΔΗΨΟΣ                            3 ημέρες   

 
  
  
1η μέρα  : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΕΥΚΙ -  ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ – 
ΩΡΕΟΙ - ΑΙΔΗΨΟΣ (340χλμ.) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30 για Εύβοια. Δια μέσου Λάρισας 
(στάση για καφέ), άφιξη στη Γλύφα από όπου θα πάρουμε το F/B για τον 
Αγιόκαμπο της Εύβοιας. Φτάνοντας στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της 
Ελλάδας και περνώντας από την Ιστιαία, το μεγάλο εμπορικό και 
οικονομικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας, φτάνουμε στο πολυσύχναστο 
τουριστικό κέντρο, το Πευκί. Θα έχουμε χρόνο προαιρετικά για φαγητό. 
Έπειτα θα επισκεφτούμε την Παναγία Ντινιούς, ένα μικρό εκκλησάκι όπου 
υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς. Συνεχίζουμε για τον 
πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό Ωρεοί. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. 
Αναχώρηση και άφιξη στην Αιδηψό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ξεκούραση. Το απόγευμα μπορείτε να γνωρίσετε την πανέμορφη 
κωμόπολη, γνωστή παγκοσμίως για τα ιαματικά λουτρά της. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΩΣΣΟΣ (160χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις 
Ροβιές. Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι σε επιβλητικό τοπίο, 
που ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον Όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 
1877. Το μοναστήρι έχει μέσα κι έξω βρύσες με κρυστάλλινο νερό. 
Συνεχίζοντας και μετά από μια πραγματικά υπέροχη διαδρομή ανάμεσα στο 
κατάμεστο από βλάστηση περιβάλλον φτάνουμε στους καταρράκτες του 
Δρυμώνα, που συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το 
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι φυλάσσεται το 
σκήνωμα του αγίου, το οποίο έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της 
Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους 
εκδρομείς για προσκύνημα και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3ημέρα : ΑΙΔΗΨΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (320χλμ.) 
 Πρωινό, ελεύθερος χρόνος στη Αιδηψό και αναχώρηση μέσω Αγιόκαμπου, 
απ’ όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για τη Γλύφα. Άφιξη και αναχώρηση 
για Βόλο. Ελεύθερος χρόνος στα ξακουστά ουζερί της όμορφης παραλίας 
της πόλης για γεύμα εξ ιδίων. Μετά το γεύμα αναχώρηση για τη 
Θεσσαλονίκη, άφιξη στην πόλη μας. 
 
 
 
 
 
 
 

Αναχωρήσεις στις  
 

11/6 
 

Τιμές συμμετοχής :  
 

Hotel  

THALASSA 3*  

 

129€ κατ άτομο  

Με ημιδιατροφή 

 
Επιβάρυνση μονόκλινου 

 +35€  
 

 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια του F/B Γλύφα - 
Αγιόκαμπο – Γλύφα   
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης 
Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



ΜΕΤΕΩΡΑ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
ΤΡΙΚΑΛΑ                         3 ημέρες   

 
 Ελάτη – Περτούλι – Λίμνη Πλαστήρα 
 
 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ –ΤΡΙΚΑΛΑ 
(250 χλμ) 
   Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 για Καλαμπάκα, όπου θα 
επισκεφτούμε τον Ιερό Βράχο των Μετεώρων. Θα δούμε τα μοναστήρια 
Μονή Βαρλαάμ και Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια γεύμα εξ’ ιδίων στην 
Καλαμπάκα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το απόγευμα 
βόλτα στα Τρίκαλα. Μια πόλη με δέντρα, φύση και το φυσικό στολίδι της 
(τον ποταμό Ληθαίο) γεμίζουν τον επισκέπτη από την πρώτη ματιά. 
Επιστροφή στην Καλαμπάκα. Διανυκτέρευση.  

 
2η μέρα : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΠΥΛΗ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ (150 χλμ) 

 Πρωινό και αναχώρηση, πρώτη µας στάση στο πανέμορφο πέτρινο 
γεφύρι που έχει κτιστεί το 1514 από τον Άγιο Βησσαρίωνα και βρίσκεται 
στην είσοδο του χωριού Πύλη Τρικάλων. Συνεχίζουμε για το γραφικό 
Περτούλι, μια πανέμορφη περιοχή της ανατολικής Πίνδου κτισμένη σε 
υψόμετρο 1200 μέτρων και συνεχίζουμε για την Ελάτη, γραφικό χωριό σε 
υψόμετρο 950 μέτρων, χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Το απόγευμα 
επίσκεψη στο μουσείο φυσικής ιστορίας και μανιταριών. Αφιξη στο 
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διαν/ση.  

 

3η μέρα : ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ (400 χλμ) 
 Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη του Νικόλαου Πλαστήρα που 

βρίσκεται 25 χλμ. δυτικά της Καρδίτσας. Μια πανέμορφη λίμνη 
αγκαλιασμένη από τα καταπράσινα βουνά που καθρεπτίζονται στα νερά 
της και τους αρκετούς χείμαρρους με τα κρυστάλλινα νερά που καταλήγουν 
σ’ αυτήν. Συνεχίζουμε, πίνοντας τον καφέ μας στο Αγνάντι και το μεσημέρι 
γεύμα εξ’ ιδίων με ψάρι στα κάρβουνα στην πλαζ Λαμπερού, που βρίσκεται 
δίπλα στη Λίμνη. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στην πλατεία της 
Καρδίτσας. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη και άφιξη νωρίς το βράδυ στην 
πόλη μας.  

 
 
 
 
 

Τιμή   
Αναχώρηση στις 
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Hotel REX 3*,  

119€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+35€ 

 
Hotel ORFEAS 3*,  

129€ 
 κατ άτομο , με πρωινό 

 
Επιβάρυνση μονόκλινου 

+40€   
 

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Διατροφή. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνει: 

Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΛΑΜΙΑ 
ΠΑΥΛΙΑΝΗ- ΑΜΦΙΣΣΑ    3 ημέρες   

 

 
1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΛΑΜΙΑ ( 450χλμ ) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 για την γραφική Παύλιανη με  
το φυσικό πάρκο αναψυχής στις πηγές του Ασωπού. Αιώρες, ξυλοκρέβατα, 
φωλιές, τελεφερίκ πάνω από το ποτάμι, γέφυρες, τούνελ και μυστικά 
μονοπάτια με ευφάνταστες πινακίδες  καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, 
μας καλούν να ζήσουμε  μια μοναδική εμπειρία, και να απολαύουμε τον 
καφέ μας και γεύμα εξ ιδίων μέσα στη φύση. Αναχώρηση για Λαμία όπου 
βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.       
                                                     
2η μέρα: ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ( 150χλμ ) 

Πρωινό και αναχώρηση  για το όμορφο  Καρπενήσι. Άφιξη στην ιστορική 
πόλη. Αξίζει να κάνουμε βόλτα γύρω από την πλατεία, για να δούμε τα 
μνημεία, τους ανδριάντες του Αντώνη Κατσαντώνη και του Μάρκου 
Μπότσαρη –ηρώων της επανάστασης του 1821-, την παλιά εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας, τα πλατάνια με τη βρύση. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια 
μετάβαση στην Μονή Προυσιώτισσα, χτισμένη σε απότομο βράχο, το 829 
μ.χ. από τους μοναχούς Διονύσιο και Τιμόθεο. Οι οποίοι έφεραν την εικόνα 
της Παναγίας από την Προύσα της Μικράς Ασίας, που σώθηκε από θαύμα 
στην περίοδο των εικονομαχιών. Προσκύνημα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα: ΛΑΜΙΑ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 χλμ)  

 Πρωινό και αναχώρηση για το νοµό Φωκίδος µε στάση στους ∆ελφούς τον 
Οµφαλό της γης, για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο, τόπος γνωστός 
από το 1400 π.χ. µε µεγάλο αρχαιολογικό, ιστορικό και τουριστικό 
ενδιαφέρον. Αναχώρηση για Αράχωβα, χτισµένη στους πρόποδες του 
Παρνασσού, µε πέτρινα σπίτια, γραφικά στενά δροµάκια και υπέροχη θέα 
στον κάµπο. Θα µας δοθεί η ευκαιρία να δούµε τα υπέροχα χρωµατιστά 
υφαντά της και θα πιούµε το καφεδάκι µας στα καφενεία της πλατείας. 
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

 
Αναχωρήσεις στις 
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Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  
ELENA 3*, Λαμία 

 

125€κατ άτομο  

 

Με πρωινό  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+30€ 

 
 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις  στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ           3 ημέρες  
 
 
 
1η µέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΡΡΑΚΟ – Μ. ΚΗΠΙΝΑΣ - ΑΡΤΑ (400 χλµ.)  
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.30. Μέσω Εγνατίας 
φτάνουμε  στην Ιερά Μονή Κηπίνας, ίσως το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι 
της Ηπείρου, κοντά στο χωριό Καλαρρύτες. Πιθανότατα το όνομα της 
οφείλεται στους κήπους τους οποίους καλλιεργούσαν οι μοναχοί και είναι 
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Το εντυπωσιακό είναι ότι 
βρίσκεται χτισμένο μέσα σε ένα βράχο. Μεταβαίνουμε στο εκπληκτικό 
Συρράκο, Γαντζωμένο, απότομο στην πλαγιά, πετρόκτιστο και επιβλητικό. 
Συνεχίζουμε για το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, που καθηλώνει ακόμη τους 
επισκέπτες. Καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια, 
ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος για  βόλτα. Διανυκτέρευση. 
 
2η µέρα : ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ ( 176 χλμ.) 

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε κάνοντας την πρώτη µας στάση σε ένα 
από τα ορεινά χωριά της περιοχής, τη Ροδαυγή. Με την περίφηµη 
πλακοσκέπαστη εκκλησία της Αγ. Παρασκευής µε το πέτρινο 
κωδωνοστάσιο. Συνεχίζοντας τη διαδρομή µας περνάµε από την Πλάκα 
όπου θα δούµε το αναστηλωμένο πλέον  ιστορικό πέτρινο µονότοξο γεφύρι 
της. Συνεχίζουμε για τα Άγναντα, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά των 
Τζουμέρκων με πληθυσμό 283 κατοίκους και υψόμετρο 650μ. Λίγα 
χιλιόµετρα βορειότερα τα Πράµαντα και το σπήλαιο Ανεµότρυπα, µε τα τρία 
επίπεδα και τον θάλαµο της Κόκκινης λίµνης που θα επισκεφτούμε. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα:  ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(380 χλμ) 
 Πρωινό και αναχώρηση για το ομορφότερο ψαροχώρι της Ελλάδας που 
επιπλέει στο νερό. Το νησάκι Κορωνησία, μέσα στον Αμβρακικό. Το 
πλούσιο σε βλάστηση περιβάλλον, οι ιδιαίτερες ψαρόβαρκες (πριάρια), οι 
κατάφυτες νησίδες, το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής και το ήπιο κλίμα 
δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με το 
νησάκι των 167 κατοίκων. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα σταματήσουμε 
στα Γιάννενα για γεύμα εξ ιδίων, καφέ και ξεκούραση. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε στη πόλη μας. 
 
 
 

 

 
 
 

 

Αναχώρηση στις 
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Τιμή συμμετοχής:  

 
Hotel CRONOS 3*  

139€ 
Με πρωινό 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+40€ 

 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διαμονής. 

 
 



ΛΕΥΚΑΔΑ                         3  ημέρες   

 
  
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – 
ΛΕΥΚΑΔΑ (430χλμ) 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τις 
πηγές του Αχέροντα στη Γλυκή. Σύμφωνα με το θρύλο, σε μια πηγή 
στον ποταμό Αχέροντα στη Γλυκή ζούσε ένα στοιχειό που δηλητηρίαζε 
τα νερά του ποταμού καθιστώντας το νερό θανατηφόρο για τους 
ανθρώπους και τα ζώα της περιοχής. Ο Άγιος Δονάτος, σκότωσε το 
δράκο, ξόρκισε το κακό και έκτοτε τα νερά του ποταμού έγιναν 
γλυκά,  εξού και η ονομασία Γλυκή του ομώνυμου χωριού. Χρόνος 
ελεύθερος να απολαύσουμε την άγρια εντυπωσιακή βλάστηση. 
Κρυστάλλινα τρεχούμενα νερά, καλαμώνες, αρμυρίκια, φτέρες και 
θεόρατα πλατάνια, βαθύσκιωτα δάση, νερόλακκοι και λιμνούλες να 
σχηματίζονται κατά μήκος του ποταμού. Προορισμός family -friendly με 
πολλές δραστηριότητες για μικρά και μεγάλα παιδιά. Από βαρκάδα με 
πλαστική βάρκα στα ρηχά νερά και πεζοπορία, μέχρι βόλτα με άλογο 
στο ποτάμι. Στη συνέχεια στις εκβολές του Αχέροντα για φαγητό ή 
ελεύθεροι στη περιοχή. Αναχώρηση για την όμορφη πόλη της 
Πρέβεζας, μια πόλη με ατμόσφαιρα νησιού, γραφική, με αξιοθέατα που 
μαρτυρούν ιστορία αιώνων. Ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για 
Λευκάδα  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα  : ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - κρουαζιέρα ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ – 
ΙΘΑΚΗ -  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ(40χλμ) 

 Πρωινό και αναχώρηση για το  Νυδρί, απ ’όπου θα πάρουμε το 
καραβάκι για την προαιρετική κρουαζιέρα μας στο Σκορπιό, το νησί του 
Ωνάση, στη Σπηλιά του Παπανικολή και στη Μαδουρή το νησί του 
Βαλαωρίτη  (Πριγκιπονήσια) και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες η  κρουαζιέρα μας θα γίνει μεγαλύτερη και θα φτάσουμε 
μέχρι και το γραφικό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της Λευκάδος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα : ΛΕΥΚΑΔΑ – ΠΑΡΓΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (490χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για να πραγματοποιήσουμε την επίσκεψή μας 
στην κυρά της Λευκάδας, την Παναγιά Φανερωμένη, που είναι 
πολιούχος και προστάτιδα του νησιού. Συνεχίζοντας και αφού 
περάσουμε το παραδοσιακό παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Νικήτα, 
φτάνουμε στο Καλαµίτσι µε τη φημισμένη παραλία «κάθισμα», όπου 
και θα απολαύσουμε τον καφέ µας έχοντας καταπληκτική θέα. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε τη «ριβιέρα της Ηπείρου», τη  γραφική 
κωμόπολη και τουριστικό θέρετρο της περιοχής την πόλη της Πάργας. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό.  Επιστροφή στην πόλη μας το 
βράδυ.  
 
     
 

Τιμή συμμετοχής :  

Αναχώρηση στις 

11/6  
Hotel  

NIRIKOS 2*, πόλη Λευκάδος  

 129€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +50€   
 
 

Hotel  
ΠΗΓΑΣΟΣ 2*, Νικιάνα  

159€ 
 κατ άτομο , με ημιδιατροφή   

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +70€  
 

Hotel  
IONION STAR 4*, πόλη 

Λευκάδος  

 159€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +80€   
 

 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας Δύο 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Διατροφή. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



 

ΘΑΣΟΣ                           3 ημέρες   

 
  
  

 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΑΣΟΣ (230 χλμ) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση για 
Κεραμωτή απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για το 
βορειότερο νησί του Αιγαίου την όμορφη Θάσο. Άφιξη στο 
καταπράσινο νησί και ξεκινάμε να το γνωρίσουμε από τον Λιμένα, 
την πρωτεύουσα του. Θα δούμε τα ερείπια του ναού του 
Ποσειδώνα, του ιερού του Διονύσου και της Αγοράς, το αρχαίο 
θέατρο, στο οποίο ακόμα και σήμερα δίνονται παραστάσεις, την 
Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας το 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση.  

 

2η μέρα : ΘΑΣΟΣ (70 χλμ.) 

Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τις υπόλοιπες ομορφιές του 
νησιού. Θα ξεκινήσουμε από το Μοναστήρι του Αρχάγγελου 
Μιχαήλ του προστάτη του νησιού και τις Αλυκές με τα αρχαία 
ορυχεία μαρμάρου. Συνεχίζουμε για την Παναγιά με τα σπίτια που 
διατηρούν τον παραδοσιακό Μακεδονικό ρυθμό και την αξιόλογη 
εκκλησία της Παναγίας. Θα γευματίσουμε εξ’ ιδίων και θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Νωρίς το 
απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το Θεολόγο, ένα όμορφο χωριό 
σε υψόμετρο 220μ. με παλιά αρχοντικά και πλακόστρωτα 
δρομάκια. Αποτελεί τουριστικό κέντρο και υπήρξε πρωτεύουσα του 
νησιού. Το βράδυ  θα κάνουμε μια βόλτα στα Λιμενάρια την 
όμορφη κωμόπολη στα νοτιοδυτικά του νησιού με καταπληκτικές 
καφετέριες, μπαρ, μαγαζιά και πάγκους με σουβενίρ. 
Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα : ΘΑΣΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (230 χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για το Λιμένα. Χρόνος για να χαλαρώσετε 
κάνοντας τα ψώνια σας μέχρι την ώρα αναχώρησης του πλοίου. 
Επιβίβαση στο πλοίο για Κεραμωτή. Στάση στην Καβάλα για 
βόλτα και καφέ. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη και άφιξη στην πόλη 
μας αργά το απόγευμα.   

 
 

 
 
 
 
 

Τιμή συμμετοχής :  

Αναχώρηση στις 
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Hotel  
FILIPPOS 3*, Σκάλα Ραχωνίου 

119€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Επιβάρυνση μονόκλινου +40€ 

 
Hotel  

POTOS 3*, Πότος 

135€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Επιβάρυνση μονόκλινου +50€ 

 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Διατροφή. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής. 

 
 



 

ΠΡΕΒΕΖΑ                           3  ημέρες   

 
  
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – 
ΠΡΕΒΕΖΑ (410χλμ) 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό της 
πηγές του Αχέροντα στη Γλυκή. Σύμφωνα με το θρύλο, σε μια πηγή 
στον ποταμό Αχέροντα στη Γλυκή ζούσε ένα στοιχειό που δηλητηρίαζε 
τα νερά του ποταμού καθιστώντας το νερό θανατηφόρο για τους 
ανθρώπους και τα ζώα της περιοχής. Ο Άγιος Δονάτος, σκότωσε το 
δράκο, ξόρκισε το κακό και έκτοτε τα νερά του ποταμού έγιναν 
γλυκά,  εξού και η ονομασία Γλυκή του ομώνυμου χωριού. Χρόνος 
ελεύθερος να απολαύσουμε την άγρια εντυπωσιακή βλάστηση, 
κρυστάλλινα τρεχούμενα νερά, καλαμώνες, αρμυρίκια, φτέρες και 
θεόρατα πλατάνια, βαθύσκιωτα δάση, νερόλακκοι και λιμνούλες να 
σχηματίζονται κατά μήκος του ποταμού. Προορισμός family -friendly με 
πολλές δραστηριότητες για μικρά και μεγάλα παιδιά. Από βαρκάδα με 
πλαστική βάρκα στα ρηχά νερά και πεζοπορία, μέχρι βόλτα με άλογο 
στο ποτάμι. Στη συνέχεια στις εκβολές του Αχέροντα για φαγητό ή 
ελεύθεροι στη περιοχή. Αναχώρηση αργά το μεσημέρι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και το βράδυ νυχτερινή βόλτα στην πόλη 
της Πρέβεζας. Μια πόλη με ένα κουκλίστικο ιστορικό κέντρο, μια 
ατμοσφαιρική προκυμαία ιδανική για βόλτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα, 
και τόσα αξιοθέατα γύρω της που δεν φτάνει ένα τριήμερο να την 
γνωρίσεις . Μια πόλη για την ομορφιά της οποίας, παραδόξως, δεν 
έχουν ακούσει πολλοί. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - κρουαζιέρα Πριγκιπονήσια – 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ(160 χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για τη Λευκάδα. Άφιξη στο Νυδρί, απ ’όπου θα 
πάρουμε το καραβάκι για την προαιρετική κρουαζιέρα μας στο Σκορπιό, 
το νησί του Ωνάση, στη Σπηλιά του Παπανικολή και στη Μαδουρή το 
νησί του Βαλαωρίτη (Πριγκιπονήσια) και εφόσον το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα μας θα γίνει μεγαλύτερη και θα 
φθάσουμε μέχρι και το γραφικό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της Λευκάδος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση 

3η ημέρα : ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(410χλμ)  

Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική, νησιωτική Πάργα χτισμένη 
αμφιθεατρικά μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Θα ανηφορίσουμε να 
θαυμάσουμε τη θέα από το βενετσιάνικο κάστρο της και να 
περιπλανηθούμε στην πόλη με τα γραφικά σοκάκια της. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ. Συνεχίζουμε με βόλτα  στα γραφικά Σύβοτα. Επόμενη 
στάση η πόλη των Ιωαννίνων,  χρόνος ελεύθερος για βόλτα και γεύμα εξ 
ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

Τιμή συμμετοχής :  

Αναχώρηση στις 

11/6 
 

Hotel ΙΟΝΙΟΝ P, Λυγιά 
Πρεβέζης   

155€ 
 κατ άτομο , με ημιδιατροφή   

 
Επιβάρυνση μονόκλινου + 

50€  
 
 

 

Hotel MARGARONA 3*, 

Πρέβεζα   

169€ 
 κατ άτομο , με ημιδιατροφή   

 
Επιβάρυνση μονόκλινου + 

65€  
 
 

Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Ημιδιατροφή. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής 

 
 



 

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ   3 ημέρες   

 
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΓ.ΡΩΣΟ - ΑΜΑΡΥΝΘΟ (420χλμ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν θα επιβιβαστούμε στο πλοίο από τη Γλύφα με 
προορισμό τον Αγιόκαµπο της Εύβοιας. Μετά την άφιξη μας θα 
κατευθυνθούμε προς την Αιδηψό, όπου θα έχουμε χρόνο για γνωριμία με την 
φημισμένη λουτρόπολη. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για το µοναστήρι του Αϊ 
Γιάννη του Ρώσου στο Προκόπι, για να προσκυνήσουµε το σκήνωµα του 
Αγίου και θα συνεχίσουµε για την Αμάρυνθο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση και χρόνος για την πρώτη µας γνωριμία µε μια 
σύγχρονη τουριστική κωμόπολη, περιτριγυρισμένη από μια καταπράσινη 
περιοχή, έξοχης φυσικής ομορφιάς. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα : ΑΜΑΡΥΝΘΟ - ΧΑΛΚΙΔA - ΕΡΕΤΡΙΑ (80ΧΛΜ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για τη Χαλκίδα όπου θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα 
της πόλης και θα έχουμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε το μοναδικό 
φαινόμενο της παλίρροιας. Αυτό το παγκοσμίως σύνθετο φαινόμενο οφείλεται 
στην έλξη που ασκεί η Σελήνη, αλλά και στη διαφορά στάθμης μεταξύ νότιου 
και βόρειου Ευβοϊκού. Θα δούμε ένα από τα δύο κάστρα που φρουρούσαν τη 
Χαλκίδα μέχρι το 19ο αιώνα, το μόνο που σώζεται ακόμη. Το κάστρο της 
Κανήθου ή αλλιώς του Καράμπαμπα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. 
Το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στην Αμάρυνθο όπου μας περιμένει γεύμα. 
Ξεκούραση και το απόγευμα θα επισκεφτούμε την Ερέτρια. Μία παραλιακή 
τουριστική πόλη της νότιας Εύβοιας. Ερείπια της αρχαίας Ερέτριας βρίσκονται 
διάσπαρτα σε όλη την πόλη, από την παράκτια ζώνη, μέχρι τον λόφο Καστέλι, 
στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η αρχαία Ακρόπολη, που προσφέρει 
καταπληκτική θέα σε ολόκληρη την πόλη μέχρι απέναντι στην Αττική. 
Επιστροφή στην Αμάρυνθο, δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα : ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (490χλμ) 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην Αμάρυνθο όπου θα περιηγηθούμε στην 
πόλη. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της μακραίωνης ιστορίας της Αμαρύνθου 
είναι ο λόφος της Παλαιοχώρας, ο λόφος με την προϊστορική θέση της 
Αμαρύνθου. Στον περιβάλλοντα τον λόφο χώρο, ιστορικές καταγραφές και 
αρχαιολογικές μελέτες, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του ιερού της θεάς 
Αμαρυνθίας Αρτέμιδας.  Βόρεια της Αμαρύνθου και σε απόσταση 1.500 
μέτρων πάνω σε ύψωμα, βρίσκεται ο Ναός της Παναγίτσας. Μονόκλιτο 
σταυρεπίστεγο εκκλησάκι του 11ου ή 12ου αιώνα, χτισμένο πάνω σε 
προϋπήρξαντος προχριστιανικού Ναού, γιατί όλο το οικοδομικό υλικό, που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερσή του αποτελείται από αρχαία μάρμαρα και 
πουριά, δηλωτικό του ότι στο σημείο αυτό υπήρχε αρχαίος ναός. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας για γεύμα και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν φτάνουμε το βραδύ στη 
Θεσσαλονίκη 

 
Αναχωρήσεις στις 

11/6 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  
AMARINTHOS  

RESORT 4* 

 

199€κατ άτομο  

 

Με πλήρη διατροφή  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+90€   

 
 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Δύο 
διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πλήρη διατροφή. 
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη 
διαδρομή Γλύφα - Αγιόκαμπος. 
Τις περιηγήσεις και τις 
εκδρομές όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Έμπειρο 
συνοδό του γραφείου µας. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελματικής ευθύνης. 
Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



  ΑΙΓΙΝΑ                           3 ημέρες  
          

                  
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ (530χλμ) 
Αναχώρηση από τo γραφείo μας στις 07.30. Με διάφορες στάσεις για καφέ 
και ξεκούραση καθοδόν φθάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο 
πλοίο και αποβίβαση στο νησί της Αίγινας. Μας καλωσορίζει ο μικρός 
κατάλευκος Ναός του Αγ. Νικολάου του Θαλασσινού, που βρίσκεται στην 
είσοδο του λιμανιού. Η πρώτη εντύπωση έρχεται από τα νεοκλασικά κτίρια 
που βρίσκονται κατά μήκος της παραλίας του νησιού, με τα χρώματα τους, 
σε γήινες αποχρώσεις, να ομορφαίνουν στο ηλιοβασίλεμα. Η πόλη της 
Αίγινας είναι πανέμορφη, γραφική και καθηλώνει τον επισκέπτη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ 

Μετά το πρωινό η πόλη της Αίγινας η ομώνυμη πρωτεύουσα του νησιού θα 
μας γνωρίσει τ’ αξιοθέατα της. Τη βιβλιοθήκη της, το Καποδιστριακό 
Κυβερνείο, στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο νομισματοκοπείο, 
τα σπίτια των ζωγράφων, Πέππα και Λυμπερόπουλου και τον πύργο 
Μαρκέλλου. Τα υπέροχα αρχοντικά της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με 
έντονο λαϊκό στοιχείο του 19ου αι. θυμίζουν ότι η Αίγινα υπήρξε για δυο 
χρόνια πρωτεύουσα της Ελλάδας. Συνεχίζοντας τη μέρα μας και 
γνωρίζοντας τα όμορφα χωριά του νησιού θα φθάσουμε στην Παλαιοχώρα 
και στο Μοναστήρι του Αγ. Νεκταρίου (γυναικεία Μονή με 14 μοναχές). 
Επόμενη στάση στην Αφαία, όπου θα συναντήσουμε την Ιερά Μονή του 
Αγίου Μηνά, ένα από τα νεότερα μοναστήρια της Αίγινας το οποίο γνωρίζει 
ιδιαίτερη πνευματική άνθηση και αποτελεί καταφύγιο πολλών 
προσκυνητών.  Στη συνέχεια θα δούμε το ναό της Αφαίας, από τα πιο 
εντυπωσιακά κτίσματα της ύστερης αρχαϊκής εποχής. Γεύμα εξ ιδίων και 
ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μια βόλτα στη Χώρα με τα 
αλογάκια και τις άμαξες ή ένας περίπατος στα στενά πλακόστρωτα 
σοκάκια, ανάμεσα στ’ αρχοντικά, τις εκκλησίες με τους γαλάζιους τρούλους 
και τα καταστήματα λαϊκής τέχνης θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΑΙΓΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (530χλμ.) 

Πρωινό και βόλτα για καφέ στη χώρα της Αίγινας,  Επιβιβαζόμαστε στο 
πλοίο για Πειραιά. Μέσω Αττικής οδού παίρνουμε το δρόμο της 
επιστροφής. Με διαφορές απαραίτητες στάσεις καθοδόν φθάνουμε στη 
Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις στις  
 

11/6 
 

Τιμές συμμετοχής :  
 
 

Hotel AFEA 2*  

Αγία Μαρίνα, 

159€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+40€ 

 
 
Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα, 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια .Συνοδό 
του γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Πρωινό. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους µουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής. 

 

 



              ΑΙΓΙΝΑ                    4 ημέρες βράδυ 

          

                  
1η & 2η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ (530χλμ) 
Αναχώρηση από τo γραφείo μας στις 22.00. Με διάφορες στάσεις για καφέ 
και ξεκούραση καθοδόν φθάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο 
πλοίο νωρίς το πρωί και αποβίβαση στο νησί της Αίγινας. Μας καλωσορίζει ο 
μικρός κατάλευκος Ναός του Αγ. Νικολάου του Θαλασσινού, που βρίσκεται 
στην είσοδο του λιμανιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην 
περιοχή της Αγιάς Μαρίνας. Χρόνος για ξεκούραση και επίσκεψη το 
απόγευμα στην πανέμορφη και γραφική πόλη της Αίγινας. Η πρώτη 
εντύπωση έρχεται από τα νεοκλασικά κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος της 
παραλίας του νησιού, με τα χρώματα τους, σε γήινες αποχρώσεις, να 
ομορφαίνουν στο ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ 

Μετά το πρωινό η πόλη της Αίγινας η ομώνυμη πρωτεύουσα του νησιού θα 
μας γνωρίσει τ’ αξιοθέατα της. Τη βιβλιοθήκη της, το Καποδιστριακό 
Κυβερνείο, στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο νομισματοκοπείο, τα 
σπίτια των ζωγράφων, Πέππα και Λυμπερόπουλου και τον πύργο 
Μαρκέλλου. Τα υπέροχα αρχοντικά της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με 
έντονο λαϊκό στοιχείο του 19ου αι. θυμίζουν ότι η Αίγινα υπήρξε για δυο 
χρόνια πρωτεύουσα της Ελλάδας. Συνεχίζοντας τη μέρα μας και γνωρίζοντας 
τα όμορφα χωριά του νησιού θα φθάσουμε στην Παλαιοχώρα και στο 
Μοναστήρι του Αγ. Νεκταρίου (γυναικεία Μονή με 14 μοναχές). Επόμενη 
στάση στην Αφαία, όπου θα συναντήσουμε την Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά, 
ένα από τα νεότερα μοναστήρια της Αίγινας το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη 
πνευματική άνθηση και αποτελεί καταφύγιο πολλών προσκυνητών.  Στη 
συνέχεια θα δούμε το ναό της Αφαίας, από τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα της 
ύστερης αρχαϊκής εποχής. Γεύμα εξ ιδίων και ξεκούραση στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ μια βόλτα στη Χώρα με τα αλογάκια και τις άμαξες ή ένας 
περίπατος στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, ανάμεσα στ’ αρχοντικά, τις 
εκκλησίες με τους γαλάζιους τρούλους και τα καταστήματα λαϊκής τέχνης θα 
ολοκληρώσει τη μέρα μας. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΑΙΓΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (530χλμ.) 

Πρωινό και βόλτα για καφέ στη χώρα της Αίγινας,  Επιβιβαζόμαστε στο 
πλοίο για Πειραιά. Μέσω Αττικής οδού παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Με διαφορές απαραίτητες στάσεις καθοδόν φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη το 
βράδυ. 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις στις  
 

10/6 
 

Τιμές συμμετοχής :  
 
 

Hotel GALINI 2*  

Αγία Μαρίνα, 

165€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
Επιβάρυνση μονόκλινου 

+40€   
 
 
Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα, 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια .Συνοδό 
του γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Πρωινό. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους µουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής. 

 

 



     ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ  3, 4 ημέρες   

 
Ένα πάζλ από τις ανεξερεύνητες περιοχές της Ελλάδας 
 

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΑΓ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΛΕΙΒΑΔΙΑ 
(410χλµ.) 

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Φτάνουμε στην 
Αμφίκλεια µε τα νεοκλασικά αρχοντικά της και τα πλακόστρωτα σοκάκια της. Θα 
δούμε το μουσείο Άρτου και την αρχαία Ακρόπολη, που θα µας ανταμείψει µε 
την εξαιρετική θέα. Συνεχίζοντας, θα επισκεφτούμε το εντυπωσιακό ξωκλήσι της 
Αγίας Ιερουσαλήμ. Καταλήγουμε στη Λειβαδιά, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο 
µας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  
 
2η ημέρα: ΑΜΦΙΣΣΑ – ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ (135χλμ.) 
Πρωινό και ξεκινάμε για την Άμφισσα. Θα έχουμε χρόνο για γνωριμία µε την 
πόλη και περιπλάνηση στα σοκάκια της Χάρµαινας, της συνοικίας των 
ταμπάκηδων µε ιστορία από την Τουρκοκρατία. Θα πιούμε τον καφέ µας στον 
«παλιό καφενέ», μοναδικό στην Ελλάδα µε θεατρική σκηνή, όπου ο Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος έκανε γυρίσματα του Θιάσου. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι µας µε 
στάση στους Δελφούς, τον Ομφαλό της γης, για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό 
χώρο. Αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Αράχωβα, που είναι χτισμένη στους 
πρόποδες του Παρνασσού, µε πέτρινα σπίτια, γραφικά στενά δρομάκια και 
υπέροχη θέα στον κάμπο, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και φαγητό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
3η ημέρα: ΑΓ. ΑΝΝΑ – ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  – ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΠΗΓΕΣ 
ΚΡΥΑΣ (95χλμ.) 
Πρωινό και γνωριμία µε τον Ελικώνα (βουνό), την παρθένα φύση, τις όμορφες 
διαδρομές και τα γραφικά χωριουδάκια του. Πρώτη µας στάση η Αγία Άννα σε 
υψόμετρο 700µ., που αποτελεί ένα από τα παλαιοτέρα χωριά του βουνού. 
Συνεχίζοντας σε υψόμετρο 800µ. βρίσκεται το ομώνυμο χωριό του βουνού, που 
µας καλωσορίζει µε μια μικρή λιμνούλα. Είμαστε κοντά στο μοναστήρι του 
Οσίου Λουκά και δεν είναι δυνατόν να µην το επισκεφθούμε. Αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινής τέχνης και περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Επιστροφή στη 
Λειβαδιά, ξεκούραση. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τις Πηγές της Κρύας, που 
βρίσκονται στις νότιες παρυφές της πόλης.  Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
4η ημέρα: ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΛΑΜΙΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (420 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Χάνι της Γραβιάς. Στη διαδρομή μας θα 
συναντήσουμε τη Χαιρώνεια που διεξήχθη η ιστορική μάχη το 338 π.Χ. Άφιξη 
στη Γραβιά όπου θα πραγματοποιήσουμε μια σύντομη στάση για καφέ και θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το ιστορικό Χάνι. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη 
στο μεταλλευτικό πάρκο, το βαγονέτο του µόχθου. Πρόκειται για το μοναδικό 
θεματικό πάρκο της χώρας, που παρουσιάζει τους χώρους ενός μεταλλείου. 
Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε τη Λαμία όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα, 
φαγητό και καφέ. Επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ, μετά από τις 
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις.  
 

 

 
Σημείωση : στην 3 ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 2η μέρα.  

 
 
 
 

 
Αναχώρηση στις  

3 ημέρες 
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Hotel LEVADIA 3*, Λειβαδιά  

Standard room 125€ 
 κατ άτομο, με πρωινό 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+40€   

 

Ανακαινισμένα 145€ 
κατ άτομο, με πρωινό 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+60€   

 

4 ημέρες  
Αναχώρηση στις 
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Hotel LEVADIA 3*, Λειβαδιά  

Standard room 159€ 
 κατ άτομο, με πρωινό 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+65€   

Ανακαινισμένα 189€ 
κατ άτομο, με πρωινό 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+85€   

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις  στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής 

 
 



   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ         3, 4 ημέρες  

 
 
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ -  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (480χλμ.) 

Συγκέντρωση στo γραφείo μας και αναχώρηση στις 07.30. Άφιξη στην Άρτα, 
όπου θα δούμε το περίφημο γιοφύρι της. Επόμενος σταθμός μας η Αμφιλοχία, 
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ στην όμορφη παραλία 
της. Θα καταλήξουμε στην Ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ περιήγηση πόλης - ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ(ΑΝΩ και 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ – ΕΛΑΤΟΥ- ΤΕΡΨΙΘΕΑ) (192 χλμ) 
Πρωινό και γνωριμία με τη Ναύπακτο. Θα δούμε το καλοδιατηρημένο 
βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη,  το κυκλικό λιμανάκι και τον 
ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη. Αναχώρηση για την ορεινή 
Ναυπακτία. Το ανατολικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας. Βορείως της 
Ναύπακτου και ανάμεσα στη λίμνη Τριχωνίδα βρίσκονται τα υπέροχα χωριά 
της Ορεινής Ναυπακτίας, διεσπαρμένα σε κατάφυτους ορεινούς όγκους. Με 
ορμητήριο την Άνω και Κάτω Χώρα (χωριά με παραδοσιακό χρώμα), 
φτάνουμε στην Ελατού, χωριό κτισμένο μέσα σε ελατόδασος, και συνεχίζουμε 
για την Τερψιθέα, χτισμένη αμφιθεατρικά. Γεύμα εξ’ ιδίων. Τοπία εκπληκτικής 
ομορφιάς. Ατίθασο φυσικό περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

 
3η ημέρα: ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ  – ΘΕΡΜΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  (160χλμ.)  

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη του Μεσολογγίου. Θα 
επισκεφτούμε  το σπίτι του Γρηγορίου Παλαμά. Επόμενη στάση στον κήπο 
των Ηρώων, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και τις περίφημες 
λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου. Συνεχίζουμε για τη νερένια πόλη, τη Βενετία 
της Ελλάδας, το Αιτωλικό. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Στη 
διαδρομή μας θα συναντήσουμε το εκκλησάκι της Παναγίας της Ελεούσας, 
που αποτελεί κόσμημα για την Αιτωλοακαρνανία. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στην Παντάνασσα, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας στις 
όχθες της λίμνης Τριχωνίδας. Συνεχίζουμε για το Θέρμο. Πανέμορφο 
οροπέδιο, γενέτειρα του Κοσμά του Αιτωλού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΒΟΝΙΤΣΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (515χλμ.)    

Πρωινό και αναχωρούμε για τη Βόνιτσα, το βενετσιάνικο μπαλκόνι στον 
Αμβρακικό. Συνεχίζουμε για την πόλη της Πρέβεζας όπου  θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ. Αναχώρηση για τα πανέμορφα Γιάννενα,  
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό εξ ιδίων. Έπειτα µε τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 
 
 
Σημείωση : Στο 3ημέρο πρόγραμμα παραλείπεται η 2η μέρα και η 
επίσκεψη στη Ναύπακτο γίνεται μετά το Θέρμο   

3 ημέρες  
Αναχώρηση στις 
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Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  

LIBERTY  3* 

109€ 
κατ άτομο σε δίκλινο 

Με πρωινό  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 20€  

4 ημέρες  
Αναχώρηση στις 
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Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  

LIBERTY  3* 

129€ 
κατ άτομο σε δίκλινο 

Με πρωινό  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 30€  
 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις  στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



   ΖΑΚΥΝΘΟΣ                  4 ημέρες  

 

1η µέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (570 χλµ. ) 

Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί, με ενδιάμεσες 

στάσεις για καφέ και περνώντας την καλωδιωτή γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, 

άφιξη στην Κυλλήνη και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στη Ζάκυνθο. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.  Διανυκτέρευση.  

 

2η µέρα : ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΛΑΓΑΝΑΣ – ΜΠΟΧΑΛΗ – Λόφος ΣΤΡΑΝΗ 

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη. Προσκύνηµα στον Ι. Ναό 

του πολιούχου και προστάτη του νησιού, Αγίου Διονυσίου. Επίσκεψη στην 

πλατεία της πόλης που δεσπόζει και το άγαλµα του εθνικού ποιητή 

Διονύσιου Σολωµού και ο ιστορικός ναός του Αγ. Νικολάου (ενετικό κτίσµα 

του 1561µ.Χ.). Θα δούµε το βυζαντινό µουσείο και το περίφηµο µαυσωλείο 

όπου βρίσκονται οι τάφοι των γνωστών Ελλήνων ποιητών, 

Διονυσίου Σολωμού και Ανδρέα Κάλβου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για 

γεύμα. Αναχώρηση για Λαγανά (περιοχή προστασίας της χελώνας caretta–

caretta) µια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού µε πανέµορφη 

παραλία και εκατοντάδες εµπορικά µαγαζιά, εστιατόρια και καφετερίες. Θα 

έχουµε ελεύθερο χρόνο και αν το θέλουµε θα επισκεφτούµε προαιρετικά µε 

βάρκες την περιοχή που γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και αναχώρηση για µια βραδινή βόλτα στο λόφο του 

Στράνη, όπου έγραψε ο Δ. Σολωµός τον Εθνικό µας Ύµνο και τη Μποχαλη 

το µπαλκόνι της Ζακύνθου. Διανυκτέρευση.    

 

3η µέρα : ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ- ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ – ΝΑΥΑΓΙΟ – ΒΟΛΙΜΕΣ - 

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - ΑΛΥΚΕΣ 

Πρωινό. Σήµερα θα περιηγηθούµε στο κεντρικό και βόρειο τµήµα του νησιού. 

Στο χωριό Μαχαιράδο, θα δούµε το ναό της Αγ. Μαύρας, οι καµπάνες του 

οποίου ακούγονται σε όλο το νησί και στην Αναφωνήτρια, το µοναστήρι όπου 

µόνασε ο Αγ. Διονύσιος. Θα θαυµάσουµε από ψηλά το ναυάγιο, σήµα 

κατατεθέν του νησιού και θα φθάσουµε στον Αγ. Νικόλαο απ’ όπου 

προαιρετικά µπορούµε να κάνουµε βαρκάδα στις πανέµορφες Γαλάζιες 

Σπηλιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για γεύμα και ξεκούραση. Το 

απόγευμα, βόλτα στο Αργάσι, µια από τις πιο τουριστικές περιοχές. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 4η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(560χλµ.) 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για να επιβιβαστούμε στο πλοίο για 
Κυλλήνη. Αποβίβαση και αφού διασχίσουμε την κρεμαστή γέφυρα Ρίου 
Αντιρρίου, θα φτάσουμε στην Αμφιλοχία, τη νύφη του Αμβρακικού. όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο. Μετά τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη 
στην πόλη μας. 

 

. 

 

Αναχώρηση στις 
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Τιμή συμμετοχής :  

   
Hotel PALAZZO DI 

ZANTE 3* sup, 
 Βασιλικό  

289€ κατ άτομο  

με all inclusive  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

+115€ 

 
 

Περιλαμβάνει :   Τις 

µεταφορές µε πούλµαν του 

γραφείου µας. Τα εισιτήρια του 

πλοίου Κυλλήνη-Ζάκυνθος –

Κυλλήνη. Τις διανυκτερεύσεις 

σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. All 

inclusive . Τις περιηγήσεις και 

εκδροµές που αναφέρονται στο 

πρόγραµµα. Συνοδό του 

γραφείου µας. Ασφάλεια 

αστικής επαγγελµατικής 

ευθύνης. Φ.Π.Α  

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους 

µουσείων, αρχαιολογικών 

χώρων, εισιτήρια για το 

καραβάκι για Γαλάζιες Σπηλιές  

και ότι αναφέρεται στο 

πρόγραµµα ως προαιρετικό. 

Φόρο διαμονής. 

 

 

 



              ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ         4 ημέρες   

 
 
 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (665χλµ.)                                   
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την 
Επίδαυρο. Μετά τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν και 
διασχίζοντας τον ισθμό της Κορίνθου, άφιξη στην Επίδαυρο. Θα 
επισκεφτούμε το αρχαίο θέατρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Πόρτο Χέλι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η ηµέρα: ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι 
τα δύο πανέμορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα όπου θα 
περιπλανηθούμε στα πέτρινα καλντερίμια και θα θαυμάσουμε τα τρίπατα 
αρχοντικά των καπεταναίων της επανάστασης. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
τις Σπέτσες. Άφιξη και μπορούμε να επισκεφθούμε το αρχοντικό της 
Μπουμπουλίνας, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το λιμάνι και στη 
συνέχεια θα δούμε στην πλατεία Ποσειδωνίου, το πρώτο ξενοδοχείο του 
νησιού, χτισμένο το 1897 και το άγαλμα της Μπουμπουλίνας να ατενίζει το 
πέλαγος. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο µας. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
  3η ημέρα : ΕΡΜΙΟΝΗ - ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ 
Πρωινό, και αναχώρηση για την Ερμιόνη. Άφιξη στο Γαλατά, επιβίβαση 
(προαιρετικά) στο καραβάκι και άφιξη στον καταπράσινο Πόρο. Αφού 
απολαύσετε τον καφέ σας και την βόλτα στο όμορφο νησί, επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ θα κάνουμε τη βόλτα μας στο όμορφο 
Πόρτο Χέλι. Διανυκτέρευση. 
 
4η ηµέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (705χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του 
Ελληνικού κράτους. Εδώ, θα θαυμάσουμε το Μπούρτζι, σήμα-κατατεθέν της 
πόλης. Έπειτα θα επισκεφθούμε το κάστρο του Παλαμηδίου με την 
πανοραμική θέα. Θα συνεχίσουμε την περιήγηση στη γραφική πόλη του 
Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) με τη σαγηνευτική γοητεία των 
πλακόστρωτων στενών. Θα ολοκληρώσουμε  την περιήγησή μας με το ναό 
του Αγίου Γεωργίου, και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο 
Ιωάννης Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στη μεγάλη 
πλατεία Συντάγματος. Έπειτα συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τις Μυκήνες. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό εξ ιδίων. Ξεκινάμε για την επιστροφή 
και μετά τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 

 
 

 
Αναχώρηση στις 
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Hotel  

GALAXY 3*  

259€ 
κατ άτομο, με  ημιδιατροφή 

 
  

δωμάτιο  με θέα θάλασσα  

+ 15€ 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+115€ 

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις  στο 
ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 

Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



ΛΗΜΝΟΣ                        4 ημέρες   

 
  
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ – ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ 
– ΛΗΜΝΟΣ (150χλµ.)  
Συγκέντρωση στο γραφείο µας στις 8:00 και αναχώρηση για Σπήλαιο 
Αλιστράτης, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα ομορφότερα Σπήλαια όχι 
μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, με πλούσιο σταλαγμιτικό και 
σταλακτιτικό διάκοσμο και ποικιλομορφία χρωματισμών. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στην πόλη της Δράμας για καφέ. Αναχώρηση για  Καβάλα και 
χρόνος ελεύθερος έως την ώρα επιβίβασης στο πλοίο για το πανέμορφο 
νησί της Λήµνου. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση.  
2η µέρα: ΚΟΝΤΙΑ – Ν. ΚΟΥΤΑΛΗ - ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ 

Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή µας εκδροµή από νοτιοανατολικά. 
Πρώτη μας στάση το γραφικό λιµανάκι της Νέας Κούταλης, που ιδρύθηκε 
από πρόσφυγες της Προποντίδας (τόπο του γνωστού αθλητή  
Κουταλιανού). Εδώ υπάρχει το μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και η έκθεση 
Σπογγαλιείας. Συνεχίζουμε με μια στάση στο χωριό Κοντιάς, όπου θα 
θαυµάσουµε τους περίφημους ανεμόμυλους και τον παραδοσιακό οικισµό, ο 
οποίος φιλοξενεί την πινακοθήκη της Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης. Στη 
συνέχεια, μας περιμένει µια από τις καταπληκτικές παραλίες της περιοχής, ο 
πλατύς γιαλός, που είναι μια από της ομορφότερες παραλίες της Λήμνου. 
Επιστροφή στη Μύρινα και ξεκούραση. Το απόγευμα ξεκινάμε τη σύντομη 
γνωριμία με την πόλη της Μύρινας, την πρωτεύουσα της Λήμνου με την 
πλούσια ιστορία. Θα δούμε το Κάστρο που «στεφανώνει» τη γραφική 
νησιωτική πολιτεία. Θεωρείται το μεγαλύτερο του Αιγαίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  
3η µέρα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΙΡΕΙΟ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ - 
ΠΟΛΙΟΧΝΗ - ΜΟΥΔΡΟΣ 

Πρωινό. Σήµερα εξερευνούµε το νησί, εστιάζοντας στο ιστορικό µέρος. Κατά 
τη διαδροµή µας προς το χωριό Βάρος θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε 
έναν απολιθωµένο κορµό δέντρου ο οποίος ανήκει στο απολιθωµένο δάσος 
του νησιού το οποίο έχει ηλικία 20 εκατ. χρόνων. Σύντομη στάση σ΄ένα από 
τα µεγαλύτερα και σπουδαιότερα χωριά της Λήµνου, το Κοντοπούλι, όπου 
πέρασε τα χρόνια της εξορίας του ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Τα 
παραδοσιακά χτισµένα πέτρινα σπίτια, οι περιποιηµένες αυλές και τα 
µποστάνια, θα µας εκπλήξουν µε τη λεπτοµέρεια της αρχιτεκτονικής τους. 
Επόµενος σταθµός µας, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της Λήµνου, 
το Καβείριο. Ένας λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφά 
Καβείρια Μυστήρια κατά την ελληνική αρχαιότητα. Συνεχίζουµε για την 
Πολιόχνη, ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όχι µόνο για τη Λήµνο, αλλά 
και για όλο το χώρο του Αιγαίου. Δεν µπορεί παρά ο Μούδρος, η δεύτερη 
µεγαλύτερη πόλη της Λήµνου µετά τη Μύρινα, να µην αποτελέσει έναν από 
τους σταθµούς του ταξιδιού µας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ελεύθερο απόγευμα. Προαιρετική 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.  
4η µέρα: ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (150χλµ.)  

Πρωινό. Σήμερα θα έχουμε χρόνο να δούμε τη Μύρινα. Είναι πραγματική 
απόλαυση η βόλτα στις δύο της γειτονιές, τον Ρωµαίικο Γιαλό, µε τα παλιά 
κτήρια των εύπορων Ληµνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο (ή Λιµάνι, ή Ν. 
Μάδυτος). Θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, να γνωρίσουμε το παλιό λιµάνι µε το Λήµνιο ‘Big Ben’, και να 
εντοπίσουμε το ρώσικο οχυρό της Ντάπιας. Ελεύθερος χρόνος μέχρι την 
ώρα επιβίβασης. Απόπλους για Καβάλα και επιστροφή για Θεσσαλονίκη. 
 
 

 
Αναχωρήσεις στις 

10/6 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  

DIAMANTIDES 3* 

 Μύρινα 

239€ 

 κατ άτομο με πρωινό  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 
75€   
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας.  
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του  
γραφείου µας 
Τις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



 

Μεταφορά με πούλμαν και ακτοπλοϊκά  

με επιστροφή 
140€ 

 

ΤΗΝΟΣ 
4ημ βράδυ στις 10/6 

 

1η  μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ (520χλμ) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 22.00. Περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο, Αλαμάνα 
και με καθoδόν στάσεις συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας.  
2η  μέρα : ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ 

Άφιξη νωρίς το πρωί στη Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο. Άφιξη στο νησί νωρίς 
το μεσημέρι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για 
ξεκούραση και για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη Χώρα.   
3η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ 
Προσκύνημα στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τήνου. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό 
της Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα ξεκινήσουμε το γύρο του 
νησιού, όπου θα επισκεφτούμε και θα προσκυνήσουμε το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή 
Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούμε το ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα της και την έκθεση χειροποίητων 
εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα όμορφα χωριά Κέχρος, Βώλαξ, Κάµπο, Καρδιανή, 
Υστέρνια, άφιξη στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούμε το σπίτι και το εργαστήριο του 
περίφημου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το μουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για 
καφέ στη γραφική πλατεία και συνεχίζουμε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. Επιστροφή και το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος στη Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της. 
4η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ) 
Πρωινό και σας προτείνουμε να περιηγηθείτε στο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας. Θα δείτε το ναό της 
Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το Σκευοφυλάκιο,  το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων και τη 
σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στην όμορφη Χώρα και το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι της 
Τήνου και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και περνώντας από Καμένα Βούρλα, 
Βόλο, Λεπτοκαρυά, και με καθοδόν στάσεις για καφέ, φτάνουμε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. 

 

Το πούλμαν συνοδεύει τους εκδρομείς  

και μέσα στο νησί της Τήνου 
 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ  Διατροφή 

 4 ημ βραδινή αναχώρηση  

Αγίου Πνεύματος στις 10/6 

ΝΙΚΗ δωμάτια  - 185€ 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ δωμάτια  Πρωινό  195€ 

SOULA / ΦΛΩΡΑ δωμάτια  - 199€ 

LEANDROS 2* Πρωινό  209€ 

POSEIDONIO 2* standard room   Πρωινό 215€ 

TINION 3* Πρωινό 219€ 

AGERI 3* / OASIS  2* Πρωινό 225€ 

BYZANTIO 2* Πρωινό 229€ 

VIRGINIA  Πρωινό 235€ 

POSEIDONIO standard 2* θέα θάλασσα  Πρωινό 239€ 

 

ΠΑΙΔΙ 3 – 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο έχει έκπτωση  – 30%. Επιβάρυνση μονόκλινου + 30% 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα – Τήνος – Ραφήνα σε 

σαλόνια. Τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Τα πρωινά στα ξενοδοχεία (εκτός από το δωμάτια ΝΙΚΙ, SOULA, 

FLORA  που δεν περιλαμβάνουν πρωινά).Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ . ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής. 
 



 

ΟΧΡΙΔΑ             3 ημέρες  

 
 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΙΤΟΛΑ – ΟΧΡΙΔΑ (235 χλμ.) 

Αναχώρηση στις 07.30 από τα γραφεία μας και μέσω Αμύνταιου, Φλώρινας 
με στάσεις για καφέ, άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. Πρώτος σταθμός μας το 
γνωστό μοναστηράκι. (ΜΠΙΤΟΛΑ). Γνωριμία με την πόλη και προαιρετικό 
γεύμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα  πιούμε τον καφέ μας στην 
πόλη της Οχρίδας παίρνοντας μια πρώτη γεύση από την όμορφη πόλη. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΟΧΡΙΔΑ - ΟΣΙΟ ΝΑΟΥΜ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (80 χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση. Θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Λαγκαδίν, 
Πεστάνι και Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη της λίμνης και 
θα καταλήξουμε στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Θα επισκεφθούμε την 
εκκλησία του και τον τάφο του, όπως επίσης και την εκκλησία της Άγιας 
Παρασκευής(εκκλησία των βράχων με  αγίασμα). Χρόνος ελεύθερος για να 
ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα φτιαγμένα από λέπια ψαριών. 
Επιστρέφουμε στην Οχρίδα όπου θα δούμε το άγαλμα των αδελφών 
Κύριλλου και Μεθοδίου, και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία σήμερα 
λειτουργεί σαν μουσείο. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το αρχαίο 
θέατρο και τα κάστρα της πόλης για να απολαύσουν την πανοραμική θέα. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα 
μια βόλτα στην όμορφη Στρούγκα-τουριστικό θέρετρο-στη δυτική όχθη της 
λίμνης, θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο με μουσική. Διανυκτέρευση.   
 
3η μέρα : ΟΧΡΙΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (235 χλμ.) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα  μια υπέροχη κρουαζιέρα (προαιρετική) 
στη λίμνη θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μας. Μετά το γεύμα μας στο 
ξενοδοχείο παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Με τις διάφορες 
απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ. 
 
 

Σημείωση : H εκδρομή περιλαμβάνει γλέντι με ζωντανή μουσική στο 

ξενοδοχείο. 
 
 
 
 

 

Αναχώρηση στις 

11/6 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel 
AQUALINA 4* 

129€ 
Με πλήρη διατροφή 

κατ άτομο σε δίκλινο  

Επιβάρυνση μονόκλινου +30€ 

Hotel 
NOVA RIVIERA 4* 

Κεντρικό  

139€ 
Με πλήρη διατροφή 

κατ άτομο σε δίκλινο  

Επιβάρυνση μονόκλινου +35€ 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας 
Δύο διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πλήρη διατροφή 
(πρωινό- γεύμα – 
δείπνο).Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.  

 
 



 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ   3 ημέρες  

 
 

1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (460 χλμ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:00. Στάση για 
καφέ στη Μουσθένη και αναχώρηση για τα σύνορα. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και χρόνος για αγορές στα αφορολόγητα είδη 
(Duty Free). Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και μια πρώτη γνωριμία στην πανέμορφη πόλη της 
Θράκης. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά Αλή Πασά (το μεγαλύτερο 
τσαρσί της πόλης) αλλά και στους τριγύρω πολυσύχναστους δρόμους 
γύρω από τον πεζόδρομο (Saraclar), όπου έχετε τη δυνατότητα εκτός 
από τις αγορές σας να θαυμάσετε τα γραφικά σπίτια βγαλμένα από μια 
άλλη εποχή και να δοκιμάσετε την τουρκική παραδοσιακή κουζίνα. Σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα παραδοσιακό τουρκικό χαμάμ που θα 
σας χαλαρώσει και θα σας γεμίσει ευεξία. Διανυκτέρευση  
2η μέρα: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (περιήγηση πόλης)  
Πρωινό. Αναχώρηση για το επιβλητικό Σελιμιγιέ Τζαμί, έργο του μεγάλου 
αρχιτέκτονα ΜιμάρΣινάν, καθώς επίσης και την 2η σκεπαστή αγορά 
(ArastaBazar), που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Έπειτα θα επισκεφτούμε 
το ξακουστό Μουσείο Υγείας, το σπουδαιότερο κοινωφελές ίδρυμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου με μεθόδους όπως η μουσική και η 
υδροθεραπεία θεράπευαν νοσήματα της ψυχής και του σώματος. Στη 
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στα δύο καινούργια εμπορικά κέντρα της 
πόλης, το Erasta και το Margi Outlet, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να 
κάνετε αγορές όλων των ειδών. Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετική 
διασκέδαση σε κέντρο με μουσικό πρόγραμμα (Οριεντάλ), φαγητό και 
ποτό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  
3η μέρα : ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(460 χλμ.)  

Πρωινό. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την Ελλάδα. 
Περνώντας από το προάστιο Κάραγατς (Παλιά Ορεστιάδα), θα κάνουμε 
στάση για να επισκεφτούμε το Σιδηροδρομικό Σταθμό, απ’ όπου κάποτε 
περνούσε το θρυλικό Όριεντ Εξπρές (συρμός) και σήμερα στεγάζεται η 
Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Trakya. Στην ίδια περιοχή 
υπάρχει το μνημείο της Λοζάνης. Μετά από τον συνοριακό έλεγχο και με 
στάσεις καθοδόν, άφιξη το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη για φαγητό. 
Ελεύθερος χρόνος στο λιμάνι με τον επιβλητικό Φάρο - σύμβολο της 
πόλης και το μνημείο της οικογένειας Βισβίζη, μία από της μεγάλες 
οικογένειες ευεργετών του γένους, που αφιέρωσαν την περιουσία τους 
στην ελληνική επανάσταση. Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη το 
βράδυ στην πόλη μας. 

 

 

Αναχώρηση στις 

11/6 
 

Τιμή συμμετοχής :  

 
 

Hotel TRAKYA 3* 

119€ 

κατ άτομο , με πρωινό 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +35€ 

 
Hotel EDIRNE 3*    

129€ 
κατ άτομο , με πρωινό 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +50€ 
 

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας 
Δύο διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
Πρωινό. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. 

 
 


	Εκεί που γεννιέται ο Αμβρακικός απλώνεται η πολιτεία του ιστορικού Κραβασαρά.
	ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ -ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ( το ομορφότερο ψαροχώρι της Ελλάδος που «επιπλέει» στο νερό )
	1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
	(381 χλμ)
	2η ημέρα : ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (180 χλμ)
	Πρωινό και αναχώρηση για μια διαδρομή απείρου φυσικού κάλλους. Θα περάσουμε από όμορφα γραφικά χωριά μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κρεμαστών, ένα πραγματικά  αξιοθαύμαστο τοπίο με το γαλάζιο της λίμνης να συμπληρώνει αρμονικά τα ολοπράσινα βουνά που τη...
	3η ημέρα:  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	(440 χλμ)
	1η µέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΡΡΑΚΟ – Μ. ΚΗΠΙΝΑΣ - ΑΡΤΑ (400 χλµ.)
	Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.30. Μέσω Εγνατίας φτάνουμε  στην Ιερά Μονή Κηπίνας, ίσως το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι της Ηπείρου, κοντά στο χωριό Καλαρρύτες. Πιθανότατα το όνομα της οφείλεται στους κήπους τους οποίους καλλιεργούσαν ...
	3η ημέρα:  ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(380 χλμ)
	1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ (430χλμ)
	1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ (410χλμ)
	2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - κρουαζιέρα Πριγκιπονήσια – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ(160 χλμ)
	3η ημέρα : ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(410χλμ)
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