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 Από περιοχές Αθήνας: 210 2016182
 Από περιοχές Ανατολικής Αττικής: 22940 95314 -15 και 22940 69321

 Από τα Γραφεία µας: Λεωφ. Πατησίων 258.
 Από την Οµόνοια: Αρχές 3ης Σεπτεµβρίου.
 Επίσης: από οποιαδήποτε στάση επί της 

 Αχαρνών και τέρµα Αχαρνών (Σκλαβενίτης).
 Για ταξίδια µε κατεύθυνση προς Λαµία 

 & Βόρεια Ελλάδα: από την Εθνική οδό 
 (στάση Renault) και από Νέα Κηφισιά.

 Για ταξίδια µε κατεύθυνση προς 
 Πελοπόννησο και ∆υτική Ελλάδα: από 
 τη Λεωφ. Αθηνών (στάση Ψυγεία Αποστόλου), 
 Παλατάκι και Ελευσίνα.

 Από τα Γραφεία µας: Λεωφ. Πατησίων 258.
 Από την Οµόνοια: Αρχές 3ης Σεπτεµβρίου.
 Επίσης: από οποιαδήποτε στάση επί της 

 Αχαρνών και τέρµα Αχαρνών (Σκλαβενίτης).
 Για ταξίδια µε κατεύθυνση προς Λαµία 

 & Βόρεια Ελλάδα: από την Εθνική οδό 
 (στάση Renault) και από Νέα Κηφισιά.

 Για ταξίδια µε κατεύθυνση προς 
 Πελοπόννησο και ∆υτική Ελλάδα: από 
 τη Λεωφ. Αθηνών (στάση Ψυγεία Αποστόλου), 
 Παλατάκι και Ελευσίνα.

 Νέα Μάκρη: οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Αγία Μαρίνα: οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Νέος Βουτζάς: οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Μαραθώνας: οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Ραφήνα: µπροστά στην εκκλησία 
 Παντοβασίλισσας ή σε οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Φλέµιγκ.

 ∆ιασταύρωση: οποιαδήποτε στάση πάνω 
 στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Νέα Μάκρη: οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Αγία Μαρίνα: οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Νέος Βουτζάς: οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Μαραθώνας: οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος

 Ραφήνα: µπροστά στην εκκλησία 
 Παντοβασίλισσας ή σε οποιαδήποτε στάση 
 πάνω στη Λεωφ. Φλέµιγκ.

 ∆ιασταύρωση: οποιαδήποτε στάση πάνω 
 στη Λεωφ. Μαραθώνος

Αναχωρήσεις εκδροµών από Αθήνα

Τηλέφωνα κρατήσεων για αναχωρήσεις

Θέση στο πούλµαν

Αναχωρήσεις εκδροµών από Ανατολική Αττική:

 Καλλιτεχνούπολη: οποιαδήποτε στάση πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος
 Πικέρµι: οποιαδήποτε στάση πάνω στη Λεωφ. Μαραθώνος
 Γέρακας: στάση Μετρό Παλλήνης, πάνω στη γέφυρα της Αττικής οδού.

Η σειρά (όχι θέση) στο πούλµαν δίνεται µε προτεραιότητα κράτησης. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο µπροστά!
Η κράτηση της εκδροµής θεωρείται επιβεβαιωµένη µόνο εφόσον προκαταβληθεί τουλάχιστον το 50% της αξίας της. 

Τηλεφωνικές και προφορικές κρατήσεις δεν εξασφαλίζουν προτεραιότητα.

Πότε κάνω την κράτηση;
Ολοήµερες εκδροµές: Έως και 1 ηµέρα πριν την αναχώρηση και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις.

Πολυήµερες εσωτερικού & εξωτερικού: Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα!
Επιπλέον µας βοηθάτε στην αρτιότερη οργάνωση της εκδροµής!

Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα
Όλα τα ταξίδια του παρόντος καταλόγου µπορούν να εξοφληθούν µε χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, 

σας γνωρίζουµε όµως ότι θα επιβαρυνθείτε µε την ανάλογη προµήθεια που χρεώνουν οι τράπεζες. 
Οι συνεργάτες του γραφείου µας είναι πρόθυµοι να σας ενηµερώσουν.

Σε περίπτωση που αναγκαστείτε να ακυρώσετε το ταξίδι, ισχύουν τα ακυρωθέντα τέλη που αναγράφονται στους όρους του ταξιδιού στον παρόντα κατάλογο.

Shuttle Bus: στις περισσότερες περιπτώσεις, η περισυλλογή των  
            εκδροµέων, εξυπηρετείται µε µικρά πουλµανάκια 
       ή ταξί έως στο σηµείο αναχώρησης του 
        πούλµαν που είναι επί της Εθνικής οδού.

Ο παρών κατάλογος εκτυπώθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Τυχόν λάθη και παραλείψεις δεν εκφράζουν τον εκδότη. Η καλοπροαίρετη συµµετοχή διασφαλίζει την επιτυχηµένη 
υλοποίηση των εκδροµών. ∆ιοργανωτές των εκδροµών/ταξιδιών και υπεύθυνοι κατά το νόµο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Methoni Tours) και 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΗΜ. & ΣΙΑ ΕΠΕ (TAKT TOURS). Οι τιµές είναι ενδεικτικές και οριστικοποιούνται 45 έως 30 ηµέρες πριν την εκάστοτε αναχώρηση.
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Αγαπητοί  Φίλοι,
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας και δίνοντας έμφαση στην παραμικρή λεπτομέρεια, δημιουργήσαμε το 

νέο μας εκδρομικό κατάλογο για το έτος 2017. Έχοντας ήδη 35 χρόνια στο χώρο του τουρισμού και έχοντας 
στην ιδιοκτησία μας πολυτελή πούλμαν, από 20 έως 54 θέσεων, είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε αξέχα-
στες εκδρομές και εμπειρίες, επιλέγοντας εκλεκτά ξενοδοχεία και υπηρεσίες, διαθέτοντας έμπειρο προσωπικό, 
ευγενικούς και συνεπείς οδηγούς αλλά και προσιτές τιμές.

Επίσης, προσπαθώντας να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, σας προσφέρουμε τη δυ-
νατότητα έκδοσης ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων. Ως αντίδοτο λοιπόν στις δυσκολίες που όλοι 
αντιμετωπίζουμε, ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο και επιλέξτε την εκδρομή ή το ταξίδι που σας ταιριάζει.

Με εκτίμηση
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
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!
Φθηνά Αεροπορικά και  
Ακτοπλοϊκά Εισητήρια  

για όλο τον κόσμο.
Κρατήσεις ξενοδοχείων  
και πακέτα εκδρομών.



Ο στόλος μας αποτελείται από 22 ιδιόκτητα πολυτελή τουριστικά λεωφορεία τελευ-
ταίας τεχνολογίας, πιστοποιημένα από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της σχετικής Ελ-
ληνικής Νομοθεσίας. Ένας στόλος σύγχρονος, με λεωφορεία τα οποία ποικίλλουν 
ως προς την χωρητικότητα επιβατών για την πλήρη υποστήριξη των αναγκών των 
πελατών μας. Η χωρητικότητα αυτών είναι 13, 20, 23, 35, 40, 50 και 54 θέσεων.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες λεωφορείων:
Mini buses. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν Sprinter, και Vario όλα του κορυ-
φαίου κατασκευαστή Mercedes Benz,

Λεωφορεία Mercedes Travego, Neoplan Tourliner και Setra Όλα τα λεωφορεία 
παρέχουν ένα ασφαλές, άνετο και ευχάριστο ταξίδι, με άνετα καθίσματα, κλι-
ματισμό, τουαλέτες, τηλεόραση και μικροφωνική κάλυψη. Όλοι οι οδηγοί μας 
επικοινωνούν με την διοίκηση με εταιρικό κινητό τηλέφωνο.

Για την μέγιστη ασφάλεια των πελατών μας, η Kotsiris Travel έχει εξοπλίσει το 
στόλο της με το σύστημα Τηλεματικής PanOpticum της εταιρίας BK Telematics 
για την Απομακρυσμένη Διαχείριση και Εποπτεία των Λεωφορείων της.

Αναλαμβάνουμε την διοργάνωση πολυήμερων εκδρομών Εσωτερικού και 
Εξωτερικού, εκδρομών για σχολεία, συλλόγους και ΚΑΠΗ, την μεταφορά του-

ριστών, όπως και τις μεταφορές προσωπικού διαφόρων εταιριών, δημόσι-
ων οργανισμών, εργοστασίων και σχολείων.

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στις απαι-
τήσεις των πελατών μας και να εκπληρώνουμε κάθε επιθυμία τους 

έτσι ώστε η προτίμηση στο γραφείο μας να είναι συνεχής και η 
σύσταση προς άλλους να είναι η μόνη μας διαφήμιση.

Από του σημαντικότερους παράγοντες της εταιρεία μας είναι οι 
οδηγοί μας, που με την κόσμια συμπεριφορά τους και την ομοιό-
μορφη εμφάνισή τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην διαφήμιση 
του γραφείου μας και στην άψογη εκτέλεση των απαιτήσεών σας.
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Ο στόλος μας...
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Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση και άφιξη 
στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα την Καλαμάτα. Στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης και κάτω από το Φράγκικο κάστρο, βρί-
σκεται ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής 
του Σωτήρος, όπου φυλάσσεται η ιερή εικόνα της «Παναγί-
ας Υπαπαντής», προστάτιδας και Πολιούχου της Καλαμάτας 
αλλά και ολόκληρης της Μεσσηνίας. Αφού προσκυνήσουμε, 
θα περιηγηθούμε στην πόλη της Καλαμάτας και θα καταλή-
ξουμε στην παραλία για γεύμα. Επιστροφή το βράδυ με ενδι-
άμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Αναχώρηση για το Τατόι, μόλις 25 χιλιόμετρα από το κέ-
ντρο της Αθήνας, όπου βρίσκονται τα Βασιλικά Ανάκτορα. 
Περνώντας την είσοδο και περπατώντας ανάμεσα από ψηλά 
κυπαρίσσια, πλατάνια και βελανιδιές, φτάνουμε στο παλάτι 
και στα βοηθητικά κτίρια του συγκροτήματος. Τα σχέδια των 
ανακτόρων οφείλονται στον αρχιτέκτονα Τσίλερ και είναι 
σύμφωνα με υποδείξεις της Βασίλισσας Όλγας. Για αυτήν την 
ενδιαφέρουσα ξενάγηση σας συνιστούμε χαμηλά παπούτσια 
και νερό. Θα παραμείνουμε στην ευρύτερη περιοχή για γεύ-
μα και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε έναν κρυμμένο παρά-
δεισο, τη λίμνη Μπελέτσι, πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη 
με ψαράκια, χελώνες και πάπιες, στον περιβάλλοντα χώρο 
υπάρχει μια παιδική χαρά καθώς και παγκάκια. Νωρίς το 
απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Άφιξη στην 
όμορφη Δημητσάνα, διατηρητέος οικισμός, γεμάτος μνήμες, 
ιστορία και μύθους, απλώνεται αμφιθεατρικά πάνω σε δύο 
αντικριστούς λόφους πάνω από το φαράγγι του Λούσιου 
ποταμού. Είναι ολόκληρη ένα ζωντανό μουσείο παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής με ωραία πετρόκτιστα κτίρια, φιδωτά κα-
τηφορικά δρομάκια, γεφύρια και παλιά μοναστήρια. Πρώτα 
θα επισκεφτούμε το υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης (έξοδα 
ατομικά), στην πηγή του Αϊ- Γιάννη. Εγκατεστημένο στο μο-
ναδικό φυσικό περιβάλλον της ορεινής Γορτυνίας, αποτελεί 
ζωντανή μαρτυρία ενός τρόπου ζωής και επαγγελμάτων που 
χάθηκαν. Θα επισκεφτούμε το συγκρότημα της σχολής και 
της βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει χειρόγραφους κώδικες, 
σπάνιες παλαιές εκδόσεις και πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό. 
Παραμονή για γεύμα και επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών: Ο χρυσός της Αργολίδας, 
το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, έχει συνδεθεί με τα 
ομηρικά έπη και τις μεγάλες τραγωδίες της κλασσικής επο-
χής, ενώ ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει παγκοσμίως 
την πνευματική δημιουργία και τέχνη.
Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου: Το τελειότερο πέτρινο ηχείο 
του κόσμου, έργο του ξακουστού αρχιτέκτονα Πολύκλειτου, 
συνδυάζει την κομψότητα με την άψογη ακουστική. 
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση. Θα επισκε-
φτούμε τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Δεύτερη 
επίσκεψη στο παγκοσμίου φήμης Αρχαίο Θέατρο Επιδαύ-
ρου, μνημείο φημισμένο για την συμμετρία, την ομορφιά 
και την ακουστική του, όπου φιλοξενούνταν μουσικοί και 
ωδικοί αγώνες καθώς και παραστάσεις αρχαίου δράματος. 
Κατόπιν αναχωρούμε για το Ναύπλιο με τα πολλά αξιοθέα-
τα, όπως το Μπούρτζι, το Παλαμήδι, την Ακροναυπλία κ.ά. 
Παραμονή για γεύμα και βόλτα στα σοκάκια του Ναυπλίου. 
Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια ση-
μεία που επιβιβαστήκαμε. 

Σάββατο 04/02/2017      ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 11/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 11/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 05/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΕΛΕΤΣΙ

ΕΝΑΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΥΚΗΝΕΣ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ

Τιμή Συμμετοχής: 18,00€/άτομο

Τιμή Συμμετοχής: 15,00€/άτομο με ξενάγηση

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Το γραφείο μας σας εύχεται «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΤΙ-
ΧΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ» και σας 
προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα 
πραγματοποιηθεί στην ταβέρνα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» στα Μέγαρα. 
Γλέντι με δώρα, κέφι, χορό και πλούσιο μενού.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Κυριακή 05/02/2017
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΤΑΒΕΡΝΑ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» – ΜΕΓΑΡΑ

Τιμή Συμμετοχής: 25,00€/άτομο
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και συνεχί-
ζουμε για τα Τρίκαλα Κορινθίας, χτισμένα στις πλαγιές της 
Ζήρειας, σε μία περιοχή κατάφυτη από πεύκα και έλατα. Θα 
επισκεφτούμε το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Βλασίου, το 
οποίο βρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τα Άνω 
Τρίκαλα, στην πλαγιά του όρους Κυλλήνη. Αποτελεί ένα λαο-
φιλές προσκύνημα με μεγάλη θαυματουργική παράδοση. Επό-
μενη στάση για γεύμα και βόλτα θα είναι τα Μεσαία Τρίκαλα. 
Επίσκεψη στο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, με την 
εικόνα του Προδρόμου, άριστης τέχνης, την οποία ιστόρησε ο 
αγιογράφος Πέτρος Βάλβης το 1816. Το απόγευμα επιστρο-
φή με ενδιάμεση στάση, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Ο Παρνασσός… απ’ την άλλη πλευρά. Το αντίπαλο δέος της 
Αράχωβας, έχει πλατάνια και καταρράκτες, ελατοδάση και 
μονοπάτια, εξαίσια κουζίνα και μια γειτονιά γεμάτη συναρπα-
στικά αξιοθέατα. Η Αγόριανη είναι ένα χωριό που θα κερδίσει 
την καρδιά σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Παρνασσό, ένα 
από τα ωραιότερα βουνά της Ελλάδας, με σπάνιες φυσικές 
ομορφιές που θα μαγέψουν και τους πιο απαιτητικούς.  
Αναχώρηση το πρωί και με ενδιάμεση στάση καθοδόν θα 
φτάσουμε στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού όπου θα 
έχουμε χρόνο για καφέ, βόλτα ή σκι (εάν έχει χιόνι). Στην 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Αγόριανη ή Επτάλοφο, αμ-
φιθεατρικά κτισμένη σε υψόμετρο 850 μέτρων, ανάμεσα σε 
έλατα και πλατάνια, λιθόκτιστη σχεδόν στο σύνολό της, με τις 
χαρακτηριστικές κεραμιδοσκεπές, πέτρινα καλντερίμια, περι-
ποιημένες αυλές είναι όσα θα περιμένατε από ένα χωριό του 
Παρνασσού. Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00 €/άτομο

Χτισμένη σ’ έναν απάνεμο γραφικό κόλπο, μια καταπράσινη 
οπτασία σας κλείνει το μάτι. Διαθέτει μεγάλη ιστορία, φυσικό 
κάλλος και αξίζει να την εξερευνήσετε και να νιώσετε, έστω 
για λίγο, σαν ημίθεος…
Αναχώρηση για την Αργολίδα και άφιξη στην γυναικεία μονή 
των Ταξιαρχών που βρίσκεται στο χωριό Δήμαινα του Δήμου 
Επιδαύρου. Η Μονή κτίσθηκε περίπου στα μέσα του 15ου 
αιώνα από κλιμάκιο μοναχών που κατέβηκαν από την ορει-
νή Μονή Καλαμίου. Αφού προσκυνήσουμε θα περιηγηθούμε 
στην ιστορική Νέα Επίδαυρο, με τα πολλά αξιοθέατα. Στην εί-
σοδο του χωριού θα θαυμάσουμε ένα μικρό φαράγγι με πολύ 
ωραία θέα ενώ στο κέντρο της πλατείας δεσπόζει το μνημείο 
που συμβολίζει την Α΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία έγινε στις 20 
Δεκεμβρίου 1821. Επίσης θα δούμε το εντυπωσιακό κτίριο 
που στέγασε το δημοτικό σχολείο, έργο του Τσίλλερ και σή-
μερα είναι μουσείο. Συνεχίζουμε την βόλτα μας στο κάστρο 
περνώντας μέσα από τα στενά σοκάκια. Κάθοδος στην παρα-
λία και επίσκεψη του θεάτρου που βρίσκεται στην Χερσόνησο 

Αναχώρηση για το νομό Βοιωτίας, στάση καθοδόν. Κατόπιν 
άφιξη στην Άμφισσα που, κατά την μυθική παράδοση, οφεί-
λει την ονομασία της στην Άμφισσα, εγγονή του Αιόλου και 
ερωμένη του Απόλλωνα. Η σύγχρονη πόλη διατηρεί την 
παραδοσιακή της όψη, ενώ ο απέραντος ελαιώνας και το 
κάστρο στην κορυφή της δίνουν ιδιαίτερο χρώμα. Θα επι-
σκεφτούμε τον Μητροπολιτικό ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, με τοιχογραφίες του ζωγράφου και αγιογράφου 
Σπύρου Παπαλουκά από την Δεσφίνα. Δίπλα σώζεται πα-
λαιοχριστιανικό βαπτιστήριο, το αρχαιολογικό μουσείο και 
το παραδοσιακό «γυαλί καφενέ». Κατόπιν περνώντας από 
τους Δελφούς, γεύμα καθοδόν και το απόγευμα στάση στην 
Αράχωβα, με τα πέτρινα σπίτια να στριμώχνονται στα στε-
νά ανηφορικά δρομάκια και όλο το χωριό να κρέμεται στις 
πλαγιές του βουνού, σε ένα τοπίο που αγγίζει τα όρια της 
τελειότητας. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια ση-
μεία που επιβιβαστήκαμε.

Τα κρέατα στη σχάρα, το κρασί να ρέει άφθονο και η «τσί-
κνα» να αναδύεται στον αέρα! Η Τσικνοπέμπτη είναι ημέρα 
χαράς αλλά και προετοιμασίας για τους Ελληνορθόδοξους 
Χριστιανούς, καθώς η σαρανταήμερη περίοδος πριν το Πά-
σχα πλησιάζει.
Αναχώρηση το απόγευμα για να διασκεδάσουμε σε επιλεγ-
μένη ταβέρνα, με χορό, πλούσιο μενού και γλέντι. 

Τιμή Συμμετοχής:8,00€/άτομο η μεταφορά

Κυριακή 12/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 18/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 18/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 12/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Τσικνοπέμπτη  16/02/2017
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
«ΚΕΛΑΡΙΑ» – ΑΓΟΡΙΑΝΗ 

ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ»

ΑΜΦΙΣΣΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο
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που οι ντόπιοι ονομάζουν νησί. Στη συνέχεια γεύμα και περί-
πατο στην παραλία. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

Τιμή Συμμετοχής:16,00 €/άτομο

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αναχώρηση για Μαρκόπουλο, όπου θα επισκεφτούμε και θα 
προσκυνήσουμε στον Ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρό-
μου. Τυγχάνει ιστορικός ναός καθώς εγκαινιάσθηκε στις 21 
Μαΐου 1904 από τον τότε Επίσκοπο και νυν Άγιο Νεκτάριο, τον 
θαυματουργό Άγιο του 20ου αιώνα. Κύρια πανήγυρης (λόγω 
εγκαινίων) στις 21 Μαΐου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και 
στις 29 Αυγούστου (Αποτομή της κεφαλής Ι. Προδρόμου). Επι-
στροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:8,00€/άτομο

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθο-
δόν και περνώντας από Λαμία, Λιανοκλάδι άφιξη στην ορεινή 
Υπάτη, χτισμένη στις βόρειες πλαγιές της Οίτης, ανάμεσα σε 
βελανιδιές, πλατάνια, κυπαρίσσια. Θα επισκεφτούμε (έξοδα 
ατομικά) το Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, το οποίο λειτουρ-
γεί από τον Ιανουάριο του 2007. Στεγάζεται στο κτίριο των 
λεγόμενων «Καποδιστριακών Στρατώνων», που ανεγέρθηκε 
το 1836 για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού. Το 1982 το 
κτίριο, που στη διάρκεια της ιστορίας του γνώρισε και άλλες 
χρήσεις, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό μνημείο και το 1998 
παραχωρήθηκε από το Δήμο Υπάτης στο Υπουργείο Πολι-
τισμού, για να λειτουργήσει ως Μουσείο. Στο Μουσείο, που 
αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, παρουσιάζονται αντιπροσω-
πευτικά ευρήματα, που προέρχονται από διάφορες περιοχές 
της Φθιώτιδας και χρονολογούνται στην παλαιοχριστιανική 
και βυζαντινή περίοδο από 4ο έως και 14ο αιώνα. 
Αργότερα καταλήγουμε στον Γοργοπόταμο, όπου θα δούμε 
την ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου, η οποία ανατινά-
χτηκε από τις εθνικές δυνάμεις αντίστασης το 1942. Το με-
γαλύτερο σαμποτάζ στην κατεχόμενη Ευρώπη, γεγονός που 
γιορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου. Παραμονή για γεύμα και το 
απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.      

Τιμή Συμμετοχής:16,00 €/άτομο 

«Ο Οδοντωτός» το τρενάκι που έκανε πρώτη φορά την διαδρομή 
του Βουραϊκού το 1895 και λειτουργούσε με κάρβουνο, εκατό 
χρόνια μετά, το 1996, επανέλαβε την διαδρομή με επιτυχία.
Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν για 
καφέ και συνεχίζουμε για Διακοφτό, όπου θα επιβιβαστούμε 
στον οδοντωτό. Η διαδρομή είναι ονειρική και διαρκεί περί-
που 1 ώρα. Το φαράγγι του Βουραϊκού είναι τοπίο με ιδιαί-
τερη ομορφιά όπου δίπλα του περνά ο οδοντωτός σιδηρό-
δρομος και το στενότερο σημείο του ονομάζεται «Πόρτες». 
Οι σήραγγες, η φυσική ομορφιά της χαράδρας, οι καταρρά-
κτες, τα σπήλαια και η πυκνή βλάστηση κάνουν την διαδρομή 
μοναδική. Άφιξη στα Καλάβρυτα, επίσκεψη στην Αγία Λαύρα 
και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00 €/άτομο χωρίς οδοντωτό 
Τιμή Συμμετοχής:26,00 €/άτομο με οδοντωτό

Την Κυριακή της Αποκριάς αναβιώνουν κατά το σούρουπο 
οι μεγάλες φωτιές στις μεγάλες πλατείες της Καστοριάς. 
Γύρω από την αναμμένη μπουμπούνα, οι παρευρισκόμενοι 
πίνουν και γεύονται κεράσματα. Λαϊκές ορχήστρες παίζουν 
τοπικούς παραδοσιακούς σκοπούς και ακολουθεί χορός 
μέχρι να σβήσει η μπουμπούνα. Στα σπίτια οι νοικοκυραίοι 
τηρούν το έθιμο του «Χάσκαρη». Μετά το βραδινό φαγη-
τό διασκεδάζουν όλοι με τις προσπάθειες που καταβάλουν 
όλα τα μέλη της οικογένειας για να «πιάσουν» με το στόμα 
ολάνοιχτο το βρασμένο αυγό που τους προσφέρεται με τη 
βοήθεια ενός ξύλινου ραβδιού και μιας κλωστής στην οποία 
δένεται το αυγό. Το νόημα αυτού του εθίμου είναι συμβο-
λικό: με το αυγό κλείνει το στόμα για την Σαρακοστιανή νη-
στεία, με το αυγό ανοίγει ξανά τη νύχτα της Ανάστασης.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/02/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, ενδιάμεσες στά-
σεις καθοδόν και άφιξη στην Καστοριά, χτισμένη στη δυτική 
όχθη της λίμνης, είναι μια από τις γραφικότερες πόλεις της Μα-
κεδονίας, με πολλά αρχοντικά και εκκλησίες. Θα επισκεφτούμε 
την Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας, χτισμένη το 1082 
επί Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού, βρίσκεται 
σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από το κέντρο της Καστο-

Παρασκευή 24/02/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Κυριακή 19/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 19/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 25/02 έως Καθαρά Δευτέρα 27/02/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ

ΥΠΑΤΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ 
«ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

«ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ & ΧΑΣΚΑΡΗ» ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

– ΣΠΗΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ – ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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ριάς, στο ανατολικό μέρος του βουνού. Το καθολικό έχει περί-
φημες αγιογραφίες, που χρονολογούνται στο τέλος του 12ου 
αιώνα. Καταλήγουμε στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το υπόλοι-
πο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2017: ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΥ – ΕΝΥΔΡΕΙΟ 
- «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ & ΧΑΣΚΑΡΗ»
«Πριν από πολλούς αιώνες η μεγάλη σπηλιά που βρίσκεται πριν 
από το μοναστήρι της Μαυριώτισσας ήταν χρυσορυχείο και το 
φύλαγε ένας δράκος που ανέπνεε και έβγαζε από το στόμα του 
φλόγες και δηλητηριασμένους ατμούς».
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το σπήλαιο του Δράκου. 
Η φυσική ομορφιά της διαδρομής οφείλεται στον πλούσιο στα-
λακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο και τις τέσσερις λίμνες που 
συναντάμε. Ο επισκέπτης περνά τις όμορφα κατασκευασμένες 
γέφυρες, δύο συμπαγείς και μία πλωτή. Η έξοδος γίνεται μέσω 
τεχνητής σήραγγας που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως μουσει-
ακός χώρος με πληροφοριακό υλικό γύρω από την ιστορία, τον 
μύθο, τις φάσεις κατασκευής-αξιοποίησης του σπηλαίου. Αφού 
επισκεφτούμε το σπήλαιο (έξοδα ατομικά), επιστρέφουμε στην 
Καστοριά. Θα επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο (έξοδα 
ατομικά), που στεγάζεται στο αρχοντικό του Νεράτζη Αϊβάζη 
από το 1975. Εδώ βρίσκουν φιλόξενη στέγη οι υλικές μαρτυ-
ρίες του τόπου, αντικείμενα από την καθημερινή ζωή στο σπίτι 
και στην εργασία, αντικείμενα που σχετίζονται με τελετές και 
γιορτές. Επίσης θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) το μεγαλύ-
τερο ενυδρείο γλυκού νερού των Βαλκανίων. Θα έχουμε την 
ξεχωριστή εμπειρία να γνωρίσουμε από κοντά τα περισσότερα 
ψάρια και άλλα υδρόβια είδη που ζουν στις λίμνες και στα ποτά-
μια της χώρας. Θα παραμείνουμε στην πόλη της Καστοριάς για 
να παρακολουθήσουμε τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, γνωστές 
ως «Μπουμπούνες και Χάσκαρη» που περιλαμβάνουν στοι-
χεία διονυσιακών τελετών με άναμμα φωτιών στις πλατείες 
της πόλης. Οι μεγαλύτερες «μπουμπούνες» είναι της πλατείας 
Ντουλτσό, καθώς γύρω από την αναμμένη μπουμπούνα, οι πα-
ρευρισκόμενοι πίνουν και γεύονται κεράσματα την ημέρα της 
Αποκριάς, ενώ χορευτικά συγκροτήματα διασχίζουν την πόλη 
σκορπώντας κέφι με αποκριάτικα παραδοσιακά τραγούδια. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/2017: ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
– ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Δισπηλιό και το Οικο-
μουσείο, σε απόσταση 7 χλμ. από την Καστοριά. Εδώ έχει 
ανασκαφεί ένας λιμναίος οικισμός της Νεότερης Νεολιθικής 
Περιόδου, που αναπτύχθηκε γύρω από τη λίμνη, από τα μέσα 
της 6ης μέχρι και τα μέσα της 4ης χιλιετίας π.Χ. Με τη δη-
μιουργία του Οικομουσείου, επιχειρήθηκε μια πιστή αναπα-
ράσταση του οικισμού, υπάρχουν καλύβες πάνω σε πασσα-
λόπηκτες πλατφόρμες, κατασκευασμένες σε φυσικό μέγεθος 
και υλικά παρεμφερή με τα αυθεντικά. Μετά την επίσκεψη, 
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 145,00 € 
με ημιδιατροφή

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/02/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Στην συνέχεια 
μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής, σε υψόμετρο 1000 μέ-
τρων θα συναντήσουμε τα Μεσαία Τρίκαλα όπου θα επισκε-
φτούμε τη Μονή της Παναγίας που είναι χτισμένη το 1700 
από τον Μητροπολίτη Κορίνθου Γρηγόριο Νοταρά. Χρόνος 
ελεύθερος για περίπατο και γεύμα. Αργότερα θα φτάσουμε 
στην κοσμοπολίτικη Ναύπακτο, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2017: ΧΩΡΙΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
(Τερψιθέα – Ελατού - Άνω Χώρα) 
Μετά το πρωινό μας, συνεχίζουμε για την ορεινή Ναυπακτία, 
διασχίζοντας γραφικά χωριά εκπληκτικής ομορφιάς Περνώ-
ντας την Τερψιθέα, ορεινό χωριό σε υψόμετρο 750 μέτρων, 
θα φτάσουμε στην Ελατού η οποία είναι ακόμη ένα ορεινό Ρου-
μελιώτικο χωριό της ορεινής Αιτωλίας. Αργότερα συναντάμε 
την Άνω Χώρα η οποία είναι το σημείο αναφοράς της ορεινής 
Ναυπακτίας. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και γεύμα. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το απόγευμα ελεύθερο 
για να παρακολουθήσουμε την μεγάλη «Καρναβαλική Παρέλα-
ση» με πολλές συμμετοχές καρναβαλιστών και εντυπωσιακά 
άρματα. Ελεύθερο δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/2017: ΙΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ 
– ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Μετά το πρωινό, θα επισκεφτούμε το Κάστρο της πόλης, απ’ 
όπου θα θαυμάσουμε την ωραία θέα και μετά θα αναχωρή-
σουμε για την Ιτέα, παραλιακή κωμόπολη του νομού Φωκίδας 
και επίνειο της Άμφισσας. Πίσω από την πόλη απλώνεται ο 
Ελαιώνας της Άμφισσας, με φόντο την Γκιώνα και τον Παρ-
νασσό πάνω στον οποίο διακρίνονται οι Δελφοί και το Χρισσό. 
Παραμονή στην παραλία της Ιτέας, όπου ο πολιτιστικός σύλλο-
γος θα προσφέρει σαρακοστιανά εδέσματα, κρασί και γλέντι με 
αποκριάτικη μουσική. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 130,00 € 
με ημιδιατροφή

Γοητευτικά παράξενη, με απόκρυφες ομορφιές, η ηφαιστειακή 
χερσόνησος των Μεθάνων αποκαλύπτει έναν κόσμο μυστη-
ριώδη και ιδιόμορφο, ιδανικό για κάθε είδους εξερευνήσεις. 
Το Μεθανίτικο καρναβάλι είναι η μεγαλύτερη αποκριάτικη εκ-

Σάββατο 25/02 έως Καθαρά Δευτέρα 27/02/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 25/02 έως Καθαρά Δευτέρα 27/02/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ – ΙΤΕΑ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ & ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΑ ΜΕΘΑΝΑ

Στις τιμές περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός, Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Όλα τα πρωινά 

γεύματα, Όλες οι αναφερόμενες περιηγήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ.

Στις τιμές περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός, Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Όλα τα πρωινά 

γεύματα, Όλες οι αναφερόμενες περιηγήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ.
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δήλωση στον Αργοσαρωνικό. Το καρναβάλι των Μεθάνων 
συμπληρώνει εφέτος 37 χρόνια ιστορίας και αναμένεται να 
ξεσηκώσει τους ντόπιους και τους επισκέπτες.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/02/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΘΑΝΙΤΙΚΟΣ 
ΓΑΜΟΣ & ΡΗΓΑΝΑΔΕΣ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στα 
Μέθανα, χερσόνησος της Πελοποννήσου και ένα από τα πα-
λιότερα θέρετρα του Σαρωνικού. Από την αρχαιότητα ήταν 
φημισμένα για τις ιαματικές πηγές, οι οποίες οφείλονται σε 
ηφαιστειακά φαινόμενα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος. Το απόγευμα κατά τις 16.00 ξεκινάνε οι εκδηλώσεις 
που έχουν παραδοσιακό χρώμα, με τον Μεθανίτικο γάμο, τους 
ρηγανάδες και με παραδοσιακό γλέντι με μεζέδες, ζωντανή 
μουσική και χορό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2017: ΒΑΘΥ – ΚΑΜΕΝΗ ΧΩΡΑ «το 
ηφαίστειο του Σαρωνικού» – ΜΕΘΑΝΙΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Βαθύ. Είναι ένα μικρό ψα-
ροχώρι, μια όαση γαλήνης και ηρεμίας. Το λιμανάκι του είναι 
καλά προστατευμένο από τους καιρούς και γύρω από το λι-
μανάκι είναι κτισμένα τα σπίτια του χωριού. Συνεχίζουμε για 
να επισκεφτούμε το ηφαίστειο στην Καμένη Χώρα, ημιορεινό 
χωριό με παραδοσιακά στοιχεία και θέα τον κόλπο της Επι-
δαύρου. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε ηφαιστειακό 
πέτρωμα, στους πρόποδες του Ηφαιστείου, με την πλαγιά του 
να είναι διάσπαρτη από απολιθωμένη λάβα που αξίζει να δού-
με. Οι κρατήρες από όπου αναπήδησε η λάβα είναι συνολικά 
τριάντα έξι. Σήμερα το ηφαίστειο των Μεθάνων δεν κατατάσ-
σεται στα ενεργά. Ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του νοτίου Αι-
γαίου στο οποίο ανήκουν και η Μήλος, η Νίσυρος, η Σαντορί-
νη. Παραμονή για γεύμα. Επιστρέφουμε στα Μέθανα όπου θα 
παρακολουθήσουμε την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που 
πραγματοποιείται το μεσημέρι στην παραλία, με λάτιν χορευτι-
κά, κάψιμο του Καρνάβαλου και την παράδοση στο επίκεντρο. 
Μετά το ξέφρενο γλέντι θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο, δια-
νυκτέρευση.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/2017: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το γραφικό απάνεμο λιμα-
νάκι του Αγίου Γεωργίου, με το τσιμεντένιο Γερμανικό πλοίο 
45 μέτρων που αποτελεί στην ουσία τον λιμενοβραχίονα 
του λιμανιού. Πρόκειται για γερμανικό τσιμεντένιο καράβι 
που κατασκευάσθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και έμεινε 
στα αβαθή αυτού του λιμανιού. Στον Άγιο Γεώργιο υπάρχει 
το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Σωτήρα του 10ου αιώνα 
και οι εκκλησίες του 18ου αιώνα Άγιος Γεώργιος και Μετα-
μόρφωση. Παραμονή στην περιοχή για να γιορτάσουμε τα 
Κούλουμα και επιστροφή στην Αθήνα, με ενδιάμεση στάση, 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 110,00 € 
με ημιδιατροφή

Το πρωί της Κυριακής η στάχτη από τα πουρνάρια που κάη-
καν στα Χέι, αποτελούν τη βάση για να στηθεί το ατέλειωτο 
κοντοσούβλι γίγας. Περισσότερα από 800 κιλά νόστιμου 
κρέατος θα σιγοψήνονται για χάρη των επισκεπτών της Αμ-
φίκλειας, κέρασμα μαζί με άφθονο κρασί και χειροποίητες 
τοπικές πίτες.

Αναχώρηση για Φθιώτιδα, ενδιάμεση στάση και άφιξη στην 
Αμφίκλεια, παραδοσιακός οικισμός με πέτρινα σπίτια, γρα-
φικά πλακόστρωτα σοκάκια, βρύσες και όμορφες πλατείες. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το θρυλικό κοντοσούβλι γί-
γας έχει καθιερωθεί να ψήνεται στο κέντρο της πόλης, μέσω 
παραδοσιακών χορών και αποκριάτικων εκδηλώσεων. Φυ-
σικά δεν λείπει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση με σατυρικά 
τραγούδια, χορογραφίες από τα σχολεία, πεζοπόρα τμήματα 
και άρματα. Αφού χορτάσουμε από εικόνες και γεύσεις, θα 
γλεντήσουμε και θα χορέψουμε με την ψυχή μας, στην πλα-
τεία της Αμφίκλειας με ζωντανή παραδοσιακή μουσική. Το 
απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη 
στην πόλη του Ναυπλίου. Παραμονή για να παρακολουθή-
σουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που εντυπωσιάζουν και 
φέτος  Αναπλιώτικο καρναβάλι, όπου η τρέλα και η φαντασία 
κυριαρχούν. Το απόγευμα θα ακολουθήσει η μεγάλη καρνα-
βαλική παρέλαση και θα ολοκληρωθεί το βράδυ σε ξέφρε-
νους Διονυσιακούς ρυθμούς, με το κάψιμο του βασιλιά καρ-
νάβαλου στο λιμάνι. Το Αναπλιώτικο καρναβάλι ξετρελαίνει 
μικρούς και μεγάλους. Το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Κυριακή της Αποκριάς 26/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή της Αποκριάς 26/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΑΠΛΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Στις τιμές περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός, Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Όλα τα πρωινά 

γεύματα, Όλες οι αναφερόμενες περιηγήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ.
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Αναχώρηση για Χαλκίδα. Παραμονή για να παρακολουθή-
σουμε την παρέλαση των καρναβαλιστών και των αρμάτων 
περίπου στις 13.30 στην παραλιακή οδό. Τα πεζοπόρα τμή-
ματα και τα άρματα επικεντρώνονται στα θέματα επικαιρότη-
τας, τοπικοί σύλλογοι θα παρελάσουν, μικροί και μεγάλοι θα 
απολαύσουμε στιγμές χορού και διασκέδασης. Το απόγευμα 
περίπου στις 19.00 ξεκινάει το θαλασσινό καρναβάλι, οι εκ-
δηλώσεις φτάνουν στην κορύφωσή τους με το κάψιμο του 
βασιλιά καρνάβαλου μέσα στη θάλασσα. Επιστροφή στην 
Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:15,00€/άτομο

γκρίζουν μαζί τους τα ποτήρια με την εκλεκτή ρετσίνα της 
Θήβας. Στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η γαμήλια πομπή, με το 
ζεύγος ανεβασμένο σε άμαξα, ακολουθεί το «ξύρισμα» του 
γαμπρού και ο φημισμένος σκωπτικός διάλογος των δύο 
συμπεθέρων για το… «ελάττωμα» της νύφης...
Αναχώρηση στις 09.00 και πρώτη στάση στη Χαλκίδα για 
καφέ. Κατόπιν άφιξη στη Θήβα, όπου θα παρακολουθήσουμε 
τα δρώμενα του Βλάχικου γάμου, αποτελεί σατυρική παραλ-
λαγή τέλεσης ποιμενικού γάμου και εμφανίζεται σαν αποκρι-
άτικο έθιμο περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα στην πόλη της 
Θήβας. Αργότερα θα διασκεδάσουμε και θα γευματίσουμε 
στην ταβέρνα «Τζάκι». Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:13,00€/άτομο

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και με στάση 
καθοδόν φτάνουμε στο Δίστομο. Το μεσημέρι της Καθαράς 
Δευτέρας το Δίστομο καλωσορίζει την Σαρακοστή με νόστιμη 
φασολάδα κι άλλα νηστίσιμα εδέσματα. Στην κάτω πλατεία το 
κέφι φτάνει στο ζενίθ όταν καταφτάνουν οι Κουδουναραίοι 
που με τον χορό τους εκπέμπουν ένα χαρμόσυνο, διονυσιακό 
ενθουσιασμό. Παραμονή για γεύμα και το απόγευμα επιστρο-
φή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Όλοι μαζί οι Βλάχοι στρώνουν κοινό τραπέζι με νηστίσιμα 
φαγητά, τα οποία μοιράζονται μαζί με τους επίσημους κα-
λεσμένους και όλο τον κόσμο των επισκεπτών και τσου-

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στη 
Στεμνίτσα. Η Στεμνίτσα αποτελεί δημοφιλή βάση διαμονής 
αλλά και κλασική στάση για βόλτα στα σοκάκια με τα υπέροχα 
σπίτια και για φαγητό ή γλυκό στην πλατεία. Η σχολή αργυρο-
χρυσοχοΐας που στεγάζεται σε ένα επιβλητικό πέτρινο κτίριο 
στο κέντρο του χωριού, συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη, οι 
Στεμνιτσιώτες ήταν διάσημοι για τις επιδόσεις τους. Θα παρα-
μείνουμε στην Στεμνίτσα για να παρακολουθήσουμε, περίπου 
στις 12.00, το κυνήγι του θησαυρού με μουσική, χορό και 
«τσουκαλόκαυτο». Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στην Αθή-
να με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο
Αναχώρηση το μεσημέρι στις 12.00 με προορισμό την Θήβα 
όπου θα παρακολουθήσουμε τα δρώμενα του Βλάχικου γάμου, 
είναι μια αναδρομή στις πλούσιες πηγές της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς που συνδέει μέσα στο χρόνο της αρχαίες Διονυ-
σιακές τελετές με τις σύγχρονες. Αργότερα θα διασκεδάσουμε 
και θα γευματίσουμε στην ταβέρνα «Τζάκι». Το απόγευμα επι-
στροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:10,00€/άτομο

Κυριακή της Αποκριάς 26/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Καθαρά Δευτέρα 27/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Καθαρά Δευτέρα 27/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Καθαρά Δευτέρα 27/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Καθαρά Δευτέρα 27/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ  
«ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ»

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ «ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ»
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αναχώρηση για το χωριό Βαρνάβα για να επισκεφτούμε την 
Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, σε ένα πανέμορφο 
τοπίο με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και ιστορία από το βάθος 
του χρόνου. Παραμονή για να παρακολουθήσουμε την ακο-
λουθία των Α΄ χαιρετισμών. Επιστροφή στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:8,00€/άτομο

Αναχώρηση με προορισμό τον νομό Φθιώτιδας και με στά-
ση καθοδόν άφιξη στην Ελάτεια που βρίσκεται 5χλμ. από την 
Τιθορέα. Έχει μια ένδοξη ιστορία, σύμφωνα με τον ιστορικό 
Παυσανία πήρε το όνομά της από τον μυθικό βασιλιά Έλατο, 
γιο του Αρκάδα. Στην αρχαία Ελάτεια υπήρχε και ο πρώτος 
ναός της Κρανίας Αθηνάς. Η σύγχρονη Ελάτεια έχει σπίτια με 
κεραμιδοσκεπές, μια μεγάλη πλατεία με καφενεδάκια γύρω 
της, ένα μεγάλο πεζόδρομο για ξεκούραστες βόλτες, όμως το 
πιο ενδιαφέρον αξιοθέατο είναι η Αρχαιολογική Συλλογή Ελά-
τειας, την οποία θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά). Πρόκειται 
για το παλιό δημοτικό σχολείο της Ελάτειας, ένα πανέμορφο 
κτίριο της δεκαετίας του ΄20, που ανακαινίσθηκε και δια-
μορφώθηκε κατάλληλα για την στέγαση των αρχαιολογικών 
ευρημάτων της περιοχής. Στον προαύλιο χώρο εκτίθενται 
επιτύμβιες στήλες, επιγραφές, τμήματα γλυπτών και αρχιτε-
κτονικά μέλη, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Ελάτεια 
και το Ιερό της Αθηνάς Κραναίας. Αργότερα κατευθυνόμαστε 
προς την Πολύδροσο, ορεινή κωμόπολη, χτισμένη στους πρό-
ποδες του Παρνασσού, σε περιοχή με πλατάνια και τρεχού-
μενα νερά. Παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα θα πιούμε το 
καφεδάκι μας, σε μια άλλη γραφική κωμόπολη, την Αράχωβα 
που φημίζεται για τα υφαντά και το μπρούσκο κρασί της. Επι-
στροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και στη συνέ-
χεια, περνώντας από Άστρος Κυνουρίας, άφιξη στο μοναστήρι 
της Παναγίας της Μαλεβής σε υψόμετρο 950 μέτρων. Το μο-
ναστήρι ιδρύθηκε στα βυζαντινά χρόνια και διαθέτει αξιόλογες 
εικόνες και αγιογραφίες. Είναι κτισμένο στον Πάρνωνα, κοντά 
στην κορυφή του Μαλεβού, από όπου πήρε την ονομασία Μα-
λεβή. Η επανίδρυση της σημερινής Μονής έγινε από τον ιερο-
μόναχο Ιωσήφ Καρατζά. Στην Μαλεβή μόνασε από το 1601 
ως το 1651 ο Ν. Τερζάκης με το όνομα Νείλος, του οποίου η 
αγιότητα διαπιστώθηκε μετά τον θάνατό του και εορτάζεται στις 
7 Μαΐου στην ιδιαίτερη πατρίδα του τον Άγιο Πέτρο Κυνουρί-
ας, ενώ στις 12 Νοεμβρίου η Κοίμηση του. Στη μάχη που έγινε 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων το 1786, η Μονή καταστράφη-
κε επειδή οι μοναχοί πολέμησαν εναντίων των άπιστων. Όσοι 
μοναχοί επέζησαν μετά την μάχη της Μαλεβής διασκορπίστη-
καν σε άλλα μοναστήρια. Η Μονή μετατράπηκε από ανδρικό 
σε γυναικείο το 1949 με τρεις μοναχές, που εστάλησαν από 
την μονή της Επάνω Χρέπας. Κατά την κατοχή οι αντάρτες την 
χρησιμοποίησαν ως νοσοκομείο και οι γερμανοί την χτύπησαν 
με αεροπλάνα. Λίγα χρόνια μετά καταστράφηκε από σεισμό. Το 
1968 έγινε ανέγερση του παρεκκλησίου του Αγίου Νείλου. Στο 
μοναστήρι υπάρχει μία θαυματουργή εικόνα από τις 70 που ζω-
γράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που από το 1964 αναβλύζει 
Άγιο Μύρο. Παραμονή για προσκύνημα και κατόπιν αναχωρού-
με για τον Άγιο Πέτρο, όμορφο κεφαλοχώρι ανάμεσα σε κα-
στανιές και καρυδιές. Γύρω από τη ζωντανή πλατεία υπάρχουν 
αρκετές ταβέρνες και μαγαζιά με τοπικά προϊόντα. Παραμονή 
για γεύμα και επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας με προορισμό τον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, όπου ιδρύθηκε και άκμασε 
το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας, συγκε-
ντρώνει το ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον της ευρύτε-
ρης περιοχής. Ο «ομφαλός της Γης» βρίσκεται σε μοναδική το-
ποθεσία, στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού. Θα ξεναγηθούμε 
στον αρχαιολογικό χώρο και μουσείο (έξοδα ατομικά), όπου οι 
συστηματικές ανασκαφές αποκάλυψαν τα ερείπια των μνημεί-
ων που κοσμούσαν τα τεμένη του Απόλλωνα και της Αθηνάς, 
το Στάδιο, το Γυμνάσιο. Κατόπιν παραμονή για γεύμα στην περι-
οχή. Ολιγόλεπτη στάση στην Αράχωβα. Επιστροφή στην Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:20,00€/άτομο με ξενάγηση

Παρασκευή 03/03/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Σάββατο 04/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 04/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 05/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ –  
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

ΕΛΑΤΕΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ – ΑΡΑΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ –  
ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΔΕΛΦΟΙ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΜΟΥΣΕΙΟ) 
– ΑΡΑΧΩΒΑ
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Η 
επόμενη στάση μας θα είναι στη μυκηναϊκή γέφυρα που βρί-
σκεται έξω από το χωριό Αρκαδικό, θεωρείται η αρχαιότερη 
διατηρημένη γέφυρα της Ευρώπης και παραμένει μέχρι σή-
μερα σε χρήση. Συνεχίζουμε για το Λυγουριό, μια από τις με-
γαλύτερες κωμοπόλεις του νομού Αργολίδας, με το αξιόλογο 
μουσείο Φυσικής Ιστορίας το οποίο θα επισκεφτούμε (έξοδα 
ατομικά). Οι συλλογές του θεωρούνται μοναδικές στην Ελλά-
δα και από τις πιο πλούσιες της Ευρώπης. Θα ξεναγηθούμε 
στα περίπου 6.000 εκθέματα, κυρίως ορυκτά και απολιθώ-
ματα, όστρακα, έντομα κ.λπ. από τα 22.000 που έχει στην 
κατοχή του. Κατόπιν θα προσκυνήσουμε στον Ναό του Αγίου 
Ιωάννη Ελεήμονα του 12ου αιώνα, ένα βυζαντινό εντυπωσι-
ακό μνημείο. Λίγο έξω από το Λυγουριό βρίσκονται στην ίδια 
τοποθεσία ο μεταβυζαντινός ναός της Αγίας Μαρίνας και η 
αρχαία πυραμίδα τα οποία και θα επισκεφτούμε. Θα έχουμε 
γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής και μετά θα αναχωρήσουμε 
για την γυναικεία Μονή Καλαμίου, προσκύνημα και επιστροφή 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Συνεχίζουμε 
για το Στεφάνι Κορινθίας που βρίσκεται σε υψόμετρο 830 μέ-
τρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στην πετρώδη βουνοπλαγιά του 
Τραχωνίου και αγναντεύει το Ναύπλιο. Πέτρινα σπίτια, νερό-
μυλοι και βρύσες, δείγματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής που όλα 
μαζί συνθέτουν μια άγρια ομορφιά. Θα προσκυνήσουμε στην 
Μονή του Αγίου Δημητρίου, αφιερωμένη στον Μεγαλομάρ-
τυρα, που έχει μια διαρκή πνευματική παρουσία περισσότερο 
από έξι αιώνες και αποτελεί στολίδι της περιοχής. Στην συνέ-
χεια θα αναχωρήσουμε για το Χιλιομόδι όπου θα παραμείνου-
με για προσκύνημα στην Μονή Φανερωμένης και για γεύμα. 
Το απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:15,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Θα 
ακολουθήσουμε την ορεινή διαδρομή για τη λίμνη Στυμφαλία 
και μέσω Καστανιάς θα καταλήξουμε στο οροπέδιο του Φενε-
ού και στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο 
και θα επισκεφτούμε. Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε τη βόλτα 
μας στη μαγευτική τεχνητή λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας. 
Στο κέντρο της λίμνης υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Φανου-
ρίου. Επιστρέφουμε στην Στυμφαλία, όπου θα παραμείνουμε 
για γεύμα αλλά και για να επισκεφτούμε το Μουσείο Περιβάλ-
λοντος (έξοδα ατομικά). Στον εσωτερικό χώρο του Μουσείου 
θα έχουμε πρόσβαση σε ένα μοναδικό για τον ελληνικό χώρο 
έκθεμα: ανοιχτό ενυδρείο που αναπαριστά σε τομή τη λίμνη, 
με ζωντανά ψάρια και φυτά της περιοχής. Επίσης διαθέτει μα-
κέτες, πρωτότυπες ψηφιακές αναπαραστάσεις, ταινίες τεκμη-
ρίωσης κ.ά. Το απόγευμα με ενδιάμεση στάση επιστρέφουμε 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Αναχώρηση στις 09.00 το πρωί με κατεύθυνση την Λεωφό-
ρο Ποσειδώνος, άφιξη στο Φάληρο όπου θα επισκεφτούμε 
το Θωρηκτό Αβέρωφ. Το Θωρηκτό Αβέρωφ είναι ένα πλοίο–
θρύλος του Πολεμικού μας Ναυτικού. Οι επιτυχίες στο Αιγαίο, 
του χάρισαν τον χαρακτηρισμό «Το τυχερό πλοίο». Κατασκευ-
άσθηκε στα ναυπηγεία του Λιβόρνο της Ιταλίας, καθελκύστη-

Κυριακή 05/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 11/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 11/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 12/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ

ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ (Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου)  
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ» -  
«ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ»

ΣΕΦ – ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΓΥΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ – 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Αφιερωμένη στη γυναίκα είναι η σημερινή ημέρα, που 
μπορεί να θεσμοθετήθηκε με αφορμή την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, ωστόσο, έχει και την μουσική 
της διάσταση, καθώς τα κορίτσια απόψε το γλεντάνε!  
Αναχώρηση το απόγευμα για να γιορτάσουμε την παγκό-
σμια ημέρα της γυναίκας στο Συκάμινο στο «ΑΛΩΝΙ» με 
χορό και διασκέδαση. Επιστροφή στα ίδια σημεία που επι-
βιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:8,00€/άτομο η μεταφορά

Τετάρτη 08/03/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Αναχώρηση για μια φανταστική καταπράσινη πλαγιά, στο Μή-
λεσι, όπου βρίσκεται το μετόχι της Παναγίας των Βρυούλων. 
Ο Μικρασιάτης ιερέας, πρόσφυγας, αφού δημιούργησε το μι-
κρό μοναστηράκι της Παναγίας των Βρυούλων στο κέντρο της 
Αθήνας, προχώρησε στη συνέχεια το 1984 και στο μετόχι του 
Μοναστηριού της Παναγίας των Βρυούλων στον Ωρωπό. Πα-
ραμονή για να παρακολουθήσουμε την ακολουθία των Β΄ χαι-
ρετισμών και επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε..

Τιμή Συμμετοχής:8,00€/άτομο

Παρασκευή 10/03/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ή ΒΟΥΡΛΙΩΤΙΣΣΑ – 
ΜΗΛΕΣΙ  ΩΡΩΠΟΥ
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Αναχώρηση για την Νέα Μάκρη, όπου θα επισκεφτούμε την 
Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ. Ο Άγιος και Οσιομάρτυρας Εφραίμ 
γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1384 στα Τρίκαλα Θεσσαλί-
ας από πολύτεκνους γονείς και είχε 7 αδέλφια. Το βαφτιστικό 
του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Μορφής. Το αρχαίο ιστορικό 
Μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης, είναι και ο 
τόπος μαρτυρίου του. Θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία 
των Γ’ Χαιρετισμών και κατόπιν επιστροφή στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής8,00€/άτομο

Παρασκευή 17/03/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

κε στις 27 Φεβρουαρίου 1910 και παραδόθηκε στη χώρα 
μας στις 15 Μαρτίου 1911. Την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου 
χρόνου κατέπλευσε στο Φάληρο και έγινε δεκτό με ενθουσι-
ασμό από τον ελληνικό λαό. Κόστισε συνολικά 25.000.000 
χρυσές ελληνικές δραχμές. Το 1/3 της τιμής του κατέβαλε ο 
εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέρωφ και τα 2/3 το ελληνικό 
δημόσιο με εξωτερικό δανεισμό. Τον Οκτώβριο του 1918 το 
«Αβέρωφ» ύψωσε την ελληνική σημαία στην Κωνσταντινού-
πολη, καθώς η χώρα μας ήταν μία από τις νικητήριες δυνά-
μεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το «Αβέρωφ» συμμετείχε 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία, μεταφέροντας στρατεύματα και 
παραλαμβάνοντας τους πρόσφυγες μετά την καταστροφή. 
Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και «γερασμένο», το «Αβέ-
ρωφ» συμμετείχε σε νηοπομπές στον Ινδικό Ωκεανό.
Μετά την ξενάγηση, θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση τον 
Πειραιά, όπου θα δούμε το Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, γνω-
στό και ως ΣΕΦ. Σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο 
Θύμος Παπαγιάννης και συνεργάτες. Το ΣΕΦ χρησιμοποιή-
θηκε κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 φι-
λοξενώντας όλους τους αγώνες του βόλεϊ. Φτάνοντας στην 
πλατεία Κοραή, βλέπουμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ένα 
νεοκλασικό κτίριο που κατασκευάσθηκε κατά τα έτη 1884-
1895 και φιλοξενεί ποικίλες εκδηλώσεις. Περνάμε από το 
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας που είναι από 
τα παλαιότερα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1889 από τον Ιω-
άννη Χατζηκυριακό και την σύζυγό του Μαριγώ με σκοπό την 
περίθαλψη ορφανών και άπορων κοριτσιών. Φιλοξενεί κο-
ρίτσια από 6 ετών προερχόμενα από οικογένειες με σοβαρά 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, προσφέροντας εκτός 
από στέγη, φροντίδα και συναισθηματική υποστήριξη, εξαι-
ρετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και τα απαραίτητα εφόδια 
για την πρόοδό τους ως ενήλικες σε μια σύγχρονη κοινωνία. 
Καταλήγουμε στην Ελευσίνα, γνωστή από την αρχαιότητα ως 
Θριάσιο Πεδίο, είναι γενέτειρα του μεγάλου ποιητή Αισχύ-
λου. Παραμονή για γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:15,00€ /άτομο  
στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στο Θωρηκτό Αβέρωφ

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας 
από Ακράτα θα ανηφορίσουμε τις δασωμένες πλαγιές του 
Χελμού «Αροάνια όρη». Πρώτα θα συναντήσουμε τη μαγευ-
τική Λίμνη Τσιβλού, ένα στολίδι, δημιούργημα εξ ολοκλήρου 
της φύσης. Αγκαλιάζεται από τις οροσειρές του Χελμού, στις 
οποίες βρίσκουν καταφύγιο αλεπούδες, ασβοί και νυφίτσες. 
Αμυγδαλιές, καλαμιές και ρίγανη είναι φυτρωμένα ολόγυ-
ρα, δίνοντας ένα μεθυστικό άρωμα, ενώ στα ήσυχα νερά της 
ζουν πολλοί υδρόβιοι κάτοικοι όπως καραβίδες και κυπρίνοι. 
Αφού απολαύσουμε τη θέα, συνεχίζουμε τη διαδρομή για την 
όμορφη ορεινή Ζαρούχλα, με ωραία πέτρινα σπίτια και μέσα 
στο πράσινο, είναι από μόνη της ένα αξιοθέατο. Θα παρα-
μείνουμε για γεύμα σε μια από τις ταβέρνες του χωριού και 
κατόπιν επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:17,00€/άτομο

Αναχώρηση στις 09.00 με προορισμό την Ανατολική Αττι-
κή και την Παιανία, με πρώτη επίσκεψη στο μουσείο Βορρέ 
(έξοδα ατομικά). Το μουσείο, δημιούργημα του Ίωνος Βορρέ, 
είναι πολιτιστικό κοινωφελές ίδρυμα, που έχει κληροδοτη-
θεί στο ελληνικό κράτος. Αποσκοπεί στην διάσωση και την 
διάδοση της ελληνικής καλλιτεχνικής παράδοσης, στην προ-
βολή της σύγχρονης ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμα-
κα και στην πνευματική καλλιέργεια του κοινού. Κατόπιν θα 
γευματίσουμε σε ταβέρνα της περιοχής. Μετά το γεύμα μας, 
συνεχίζουμε για την χερσόνησο της Λαυρεωτικής, η οποία 
ήταν πολύ γνωστή από την αρχαιότητα ιδιαίτερα για τα πολύ-
τιμα ορυκτά της επί των οποίων στηρίχτηκε και αναπτύχθηκε 
οικονομικά η αρχαία Αθήνα, δημιουργώντας τον εθνικό της 

Κυριακή 12/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 18/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ – ΖΑΡΟΥΧΛΑ

«ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ»
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – 

ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ
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στόλο με τον οποίο και κυριάρχησε στη συνέχεια στο Αιγαίο. 
Το υπέδαφος της Λαυρεωτικής είναι πλούσιο σε μετάλλευμα 
αργύρου, μολύβδου, σιδήρου, χαλκού κ.α. που έγιναν αντι-
κείμενα εκμετάλλευσης τόσο κατά τους αρχαίους χρόνους 
όσο και στους νεότερους, με τη δημιουργία της νέας σχετικά 
πόλεως του Λαυρίου. Καταλήγουμε στο Σούνιο, ακρωτήρι 
στο νότιο άκρο της Αττικής, τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους. Θα επισκεφτούμε τον Ιερό ναό του Ποσειδώνα, δωρι-
κού ρυθμού, από μάρμαρο Αγριλέζας και χωρίς εσωτερική 
κιονοστοιχία, ανοικοδομήθηκε τη δεκαετία 450-440 π.Χ και 
έφερε γλυπτό διάκοσμο από παριανό μάρμαρο. Επιστροφή 
το απόγευμα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε..

Τιμή Συμμετοχής:15,00€/άτομο

λεται στο ότι η εκκλησία είναι πέτρινη και θολωτή με αρκετή 
περιεκτικότητα σε χώμα. Παραμονή για γεύμα και επιστροφή 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:17,00€/άτομο 

Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Την άνοιξη οι ευχάριστες θερμοκρασίες διευκολύνουν την 
επίπονη ανάβαση στο βράχο του Μυστρά, τα ανθισμένα 
λουλούδια και η βλάστηση τυλίγουν τα σπουδαία μνημεία 
και τα καλντερίμια και η ατμόσφαιρα είναι τόσο καθαρή που 
μπορείτε να εποπτεύσετε όλη την κοιλάδα του Ευρώτα και 
να καταλάβετε γιατί οι Φράγκοι έχτισαν εδώ το φρούριο 
που, αφού πέρασε στα χέρια των Βυζαντινών, έλαμψε ως 
πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως. 
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη 
στην καστροπολιτεία του Μυστρά (έξοδα ατομικά), την κα-
λύτερα σωζόμενη βυζαντινή πολιτεία στον ελλαδικό χώρο. 
Εντυπωσιακά καλοδιατηρημένες βυζαντινές εκκλησίες 
στην πλειοψηφία τους αλλά και παλάτια, σπίτια, γεφυράκια 
και κάστρο που αφηγούνται την ιστορία μιας πολιτείας που 
γνώρισε σπουδαία ακμή ως πρωτεύουσα του βυζαντινού δε-
σποτάτου του Μορέως. Θα παραμείνουμε στην περιοχή για 
γεύμα και στην συνέχεια αναχώρηση το απόγευμα με ενδιά-
μεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:22,00€/άτομο με ξενάγηση στον Μυστρά.  

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας 
από Τρίπολη και Μεγαλόπολη, φτάνουμε στο χωριουδάκι της 
Βάστας για να προσκυνήσουμε στην μικρή θολωτή εκκλησία 
της Αγίας Θεοδώρας. Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας αποτελεί 
μοναδικό φαινόμενο και είναι από τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα 
της Αρκαδίας. Η εκκλησία κτίστηκε μεταξύ του 1050 -1100 
προς τιμήν της οσιομάρτυρος Θεοδώρας. Βρίσκεται σε μια 
κατάφυτη ειδυλλιακή ρεματιά με πυκνό δάσος από θεόρα-
τες βελανιδιές. Στη μικρή αυτή εκκλησία η φύση έχει θαυ-
ματουργήσει. Δεκαεφτά πελώρια δένδρα είναι φυτρωμένα 
πάνω στη στέγη της, ενώ από τα θεμέλιά της αναβλύζουν τα 
νερά ενός κεφαλαριού. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να οφεί-

Σάββατο 18/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 19/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΥΣΤΡΑΣ

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

Αναχώρηση το πρωί για τη Χαλκίδα, στάση για καφέ και από 
εκεί συνεχίζουμε για Αμάρυνθο όπου θα προσκυνήσουμε 
στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Άνω Βάθειας. 
Κατάλευκο, απέριττο με τις βυζαντινές καμάρες του και την 
υπέροχη θέα του στον Ευβοϊκό, πνιγμένο στο πράσινο των 
πλατάνων και των κυπαρισσιών, είναι ένα μοναστήρι που 
αξίζει κανείς να επισκεφτεί  όχι μόνο για τη θέα του αλλά και 
γιατί το καθολικό της μονής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον από αρχιτεκτονικής πλευράς. Συνεχίζουμε για τη Σέτα 
Ευβοίας, την «Ελβετία της Ελλάδος», όπως είναι αλλιώς 
γνωστό το γραφικό χωριουδάκι. Το όνομά της το πήρε, σύμ-
φωνα με την παράδοση, από την πανέμορφη Γαλλίδα σύζυγο 
του Τούρκου ηγεμόνα, που επί τουρκοκρατίας του ανήκε η 
περιοχή. Παραμονή για γεύμα και περίπατο. Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβι-
βαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο 

Κυριακή 19/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ  
- ΣΕΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αναχώρηση το απόγευμα για την Μονή Αγίου Ραφαήλ στο 
Άνω Σούλι Μαραθώνα που έχει ως προστάτες και πολιούχους 
τους νεοφανείς και θαυματουργούς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
και Ειρήνη. Αποτελεί έναν τόπο ησυχίας, λατρείας, πνευματι-
κής εργασίας, επιλεγμένο και αγιασμένο από τον ίδιο τον Άγιο 
Ραφαήλ. Οι Άγιοι εμφανίστηκαν την 2αν Σεπτεμβρίου ζωντα-
νοί επί του Βράχου για να επισημάνουν την ακριβή τοποθεσία 
όπου θα ανεγερθεί ο Ναός τους. Το μοναστήρι γιορτάζει την 
μέρα αυτή καθώς και την Τρίτη του Πάσχα. Παραμονή για να 
παρακολουθήσουμε την ακολουθία των Δ΄ χαιρετισμών και 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής 8,00€/άτομο

Το Μεσολόγγι ονομάζεται Ιερή Πόλη γιατί η ανδρεία, η θυσία 
και οι τραγικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα από τα τείχη 
του είναι μοναδικές στην ιστορία. Ένας τόπος αφιερωμένος 
στον αγώνα των ελεύθερων πολιορκημένων, είναι ο Κήπος 
των Ηρώων δίπλα στην Πύλη και τα τείχη. Στον Κήπο υπάρχει 

Παρασκευή 24/03/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ – ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Παρασκευή 24/03 έως Κυριακή 26/03/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη 
την εντύπωση ότι αυτό το «χωριό» διαφέρει από τα άλλα… 
και όντως αυτό συμβαίνει. Αρχοντικά κρεμασμένα στις πλα-
γιές του βουνού μαρτυρούν με την αρχιτεκτονική τους ότι τα 
χρόνια που πέρασαν άφησαν την δική τους ανεξίτηλη ιστο-
ρική πινελιά. Μια μαγεία διάχυτη μέσα στα στενά του χωριού 
αφήνουν τον ταξιδιώτη άφωνο να θαυμάζει τον πολιτισμό που 
μαρτυρούν τα σπίτια, οι λιθόστρωτοι δρόμοι και οι γέροντες.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/03/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΡΑΨΑΝΗ - 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Αναχώρηση για τα ιστορικά Αμπελάκια με στάση καθοδόν για 
γεύμα και καφέ. Περνάμε τα Τέμπη, ένα από τα γραφικότε-
ρα τοπία που συγκεντρώνει καθημερινά δεκάδες επισκέπτες. 
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για την Ραψάνη, κωμόπολη 
του Κάτω Ολύμπου, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Αργό-
τερα καταλήγουμε στα ιστορικά Αμπελάκια, χωριό χτισμένο 
σε πλαγιά του Κισσάβου, εκεί όπου συναντιέται με τον Όλυ-
μπο, στα στενά των Τεμπών. Εδώ βρίσκεται το ξενοδοχείο 
μας δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/03/2017:  ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΒΑΡΤΣ – ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ
Μετά το πρωινό μας, θα έχουμε γνωριμία με τα ιστορικά Αμπε-
λάκια, τα οποία απέκτησαν μεγάλη φήμη χάρη στο συνεταιρισμό 
για την εμπορική και βιοτεχνική αξιοποίηση των βαμμένων με 
φυτικό χρώμα νημάτων. Θα επισκεφτούμε το αρχοντικό του 
Γεωργίου Σβάρτς, προέδρου του συνεταιρισμού των Αμπελακί-
ων.  Χαρακτηριστικό δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που 
χτίστηκε προς τα τέλη του 18ου αιώνα και υπήρξε κατοικία του. 
Θα προσκυνήσουμε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, που αποτε-
λεί τυπικό παράδειγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των 
αρχών του 18ου αιώνα που διασώζει εντονότατα στοιχεία της 
Βυζαντινής παράδοσης. Αργότερα ξεκινάμε τον γύρο του Κισσά-
βου. Ο Κίσσαβος, γνωστός και με την ονομασία Όσσα, βρίσκεται 
στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλίας, νότια της κοιλάδας των 
Τεμπών, έχοντας απέναντί του το βουνό του Ολύμπου. Σήμερα 
ένα μεγάλο τμήμα του Κισσάβου έχει χαρακτηριστεί «Αισθητι-
κό Δάσος της Όσσας» και προστατεύεται από το πανευρωπαϊκό 
Δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000), ως περιοχή εξαιρετικού 
φυσικού κάλλους. Θα περάσουμε από το Ομόλιο και Στόμιο, πα-
ραθαλάσσιο και παραποτάμιο χωριό χτισμένο στους πρόποδες 
της κατάφυτης Όσσας, καταπράσινο θέρετρο των Λαρισαίων. 
Καταλήγουμε στο ορειβατικό καταφύγιο, αγναντεύοντας τον 
Όλυμπο. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή και επιστροφή στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε με ενδιάμεση στάση.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 90,00 € 
με ημιδιατροφή

ένας τύμβος με οστά των αγωνιστών, ο τάφος του Μάρκου 
Μπότσαρη και άλλων αγωνιστών από διάφορες εποχές της 
ιστορίας, προτομές Μεσολογγιτών και πολλά άλλα μνημεία. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΣ - ΘΕΡΜΟ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο και με ενδιάμεση στάση φτά-
νουμε στο Ρίο για να περάσουμε μέσω της πανοραμικής κα-
λωδιωτής γέφυρας στη Ρούμελη. Άφιξη στη Ναύπακτο και 
άνοδος στο κάστρο με υπέροχη θέα στον Κορινθιακό κόλπο 
και στο γραφικό λιμανάκι της. Αργότερα στην παραλία της 
Ναυπάκτου, στο Γρίμποβο, παραμονή για γεύμα και στη συ-
νέχεια περνώντας από τη γέφυρα Μπανιά, άφιξη στο Θέρμο 
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/03/2017:  ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Ιερή Πόλη του Μεσολογ-
γίου. Παραμονή για να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές 
εκδηλώσεις και γεύμα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα παρα-
λείψουμε μία βόλτα στην γραφική Τουρλίδα και στις αλυκές, 
που είναι οι μεγαλύτερες στον Ελλαδικό χώρο. Επιστροφή στο 
Θέρμο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/03/2017:  ΘΕΡΜΟ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ - 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη στο πολύ ενδιαφέρον αρχαιο-
λογικό μουσείο (έξοδα ατομικά) στο Θέρμο που άνοιξε πρό-
σφατα. Το νέο υπερσύγχρονο μουσείο διαθέτει 23 προθήκες 
και τουλάχιστον 20 άλλες κατασκευές, στις οποίες φιλοξε-
νούνται εκθέματα από το Ιερό του Απόλλωνα, από τον προ-
ϊστορικό οικισμό του Θέρμου, του Λυσίου Απόλλωνα και της 
Λαφρίας Αρτέμιδος, του Βουλευτηρίου, τα Μέγαρα, τις Στοές 
της Κρήνης των κτιρίων του Ιερού όπως η Αγορά και ο Ναός, 
αλλά και πολλά άλλα εκθέματα από την ίδρυση και λειτουργία 
της Αιτωλικής Συμπολιτείας και από την ευρύτερη περιοχή. 
Στη συνέχεια μέσω μιας ωραιότατης διαδρομής στο βόρειο 
τμήμα της λίμνης, περνάμε από Παναιτώλιο, φαράγγι Κλει-
σούρας όπου θα κάνουμε στάση και καταλήγουμε για επίσκε-
ψη και προσκύνημα στην ιστορική Μονή του Αγίου Συμεών, 
του 17ου αιώνα, όπου κατέφυγαν οι πολιορκημένοι την νύχτα 
της εξόδου. Επόμενη στάση για γεύμα στο Κρυονέρι Αιτωλοα-
καρνανίας και επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 130,00 € 
με ημιδιατροφή

Σάββατο 25/03 έως Κυριακή 26/03/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΓΥΡΟΣ  ΚΙΣΣΑΒΟΥ -  ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
«ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ  ΤΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Στις τιμές περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός, Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Όλα τα πρωινά 

γεύματα, Όλες οι αναφερόμενες περιηγήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ.

Στις τιμές περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός, Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Όλα τα πρωινά 

γεύματα, Όλες οι αναφερόμενες περιηγήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ.
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Γορτυνία: Τοπίο ορεινό, με άγρια φυσική ομορφιά, πλούσια 
ιστορία και θαυμαστή αρχιτεκτονική. Η Γορτυνία έχει να πα-
ρουσιάσει πλήθος αρχαιολογικών θησαυρών και μνημείων. 
Οι φημισμένοι σε όλη την Πελοπόννησο μάστορες της πέτρας 
κατάγονται από τα Λαγκάδια και έφτιαξαν το «κρεμαστό χω-
ριό» με πολυώροφα πετρόκτιστα σπίτια που κατεβαίνουν αμ-
φιθεατρικά στην πλαγιά σα να κρέμονται πάνω από το άγριο 
φαράγγι που σχηματίζει ο ποταμός Τουθόα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/03/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ – ΒΥΤΙΝΑ - ΛΑΓΚΑΔΙΑ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Θα επισκε-
φτούμε (έξοδα ατομικά) ένα από τα δέκα πιο αξιόλογα σπήλαια 
της χώρας μας. Ανακαλύφθηκε το 1887 από το Γάλλο αρχαιο-
λόγο Γουσταύο Φουζέρ, στα πλαίσια των ανασκαφών του στη 
Μαντινεία και εξερευνήθηκε το 1892. Ο λόγος για το σπήλαιο 
«Καταβόθρες του Κάψια». Βρίσκεται κάτω από το Χιονοδρομι-
κό Κέντρο του Μαινάλου, 1500 μέτρα απ’ το χωριό Κάψια. Στο 
εσωτερικό του εντοπίστηκαν απολιθώματα νεολιθικής εποχής, 
ίχνη παλιάς πλημμύρας, ανθρώπινα οστά και κρανία αλλά και 
πήλινα λυχνάρια του 4ου και 5ου αιώνα μ.Χ. Στην «αίθουσα 
των θαυμάτων» του σπηλαίου μπορεί να αντικρίσει κανείς ένα 
αληθινό δάσος από κατάλευκους σταλακτίτες που κρέμονται από 
την οροφή και πολύχρωμους σταλαγμίτες σε μοναδικούς συνδυ-
ασμούς χρωμάτων και σχεδίων. Συνεχίζουμε για την Βυτίνα, που 
θεωρείται το πιο φημισμένο ορεινό θέρετρο της Πελοποννήσου. 
Είναι κτισμένη στα 1033 μέτρα στους πρόποδες του Μαινάλου. 
Σεργιανώντας στα γραφικά σοκάκια του χωριού θα θαυμάσου-
με πολλά παλιά αρχοντικά πέτρινα σπίτια. Στην γεμάτη ζωντάνια 
πλατεία θα επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο (έξοδα ατομι-
κά) και την εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, που είναι και ο πολι-
ούχος της Βυτίνας. Παραμονή για γεύμα. Αργότερα καταλήγουμε 
στα Λαγκάδια που είναι η πατρίδα πολλών μαστόρων της πέτρας, 
περιζήτητων κτιστάδων στο Μοριά, οι οποίοι προίκισαν και το 
ίδιο το χωριό αλλά και πολλές άλλες περιοχές με πέτρινα κομ-
ψοτεχνήματα. Έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός διατηρητέος οι-
κισμός. Στον κεντρικό δρόμο δεσπόζει ο ναός των Παμεγγίστων 
Ταξιαρχών, που χτίστηκε το 1805 και κοσμείται από ένα θαυ-
μάσιο πέτρινο καμπαναριό με ρολόι. Δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/03/2017: 
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ – ΕΛΑΤΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Βαλτεσινίκο. Το Βαλτε-
σινίκο είναι ένας από τους γνωστότερους τουριστικούς προορι-
σμούς της ορεινής Αρκαδίας. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός 
οικισμός και κατά κοινή ομολογία είναι ένα από τα πιο γραφικά 
χωριά του Δήμου Γορτυνίας. Εκτείνεται σε συνολική έκταση 40 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και προσφέρεται για χειμερινό αλλά 
και θερινό τουρισμό, με θέα που σου κόβει την ανάσα. Κατά την 
διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 1821, τα μονοπάτια 
οδηγούσαν τους αγωνιστές στα λημέρια τους, διασφαλίζοντας 
την προστασία τους. Πρόκειται για καθαρά βουκολικό τοπίο έτσι 
όπως το ζωγράφισε ο Πουσέν και το περιέγραψαν οι αναγεν-

νησιακοί ποιητές και λογοτέχνες. Λίγο πιο έξω από το χωριό, 
υπάρχουν δύο ιστορικά μοναστήρια, το ένα είναι αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου και το άλλο στον Άγιο Νικόλαο. 
Εμείς θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτό-
κου. Η Μονή ιδρύθηκε σύμφωνα με επιγραφή το 1625 πράγμα 
που την κατατάσσει στις αρχαιότερες μονές της περιοχής. Έχει 
υποστεί πολλές επισκευές ανά τα χρόνια, πράγμα που οφείλεται 
και στο γεγονός ότι βρέθηκε στο στόχαστρο της καταστροφικής 
μανίας των εχθρών. Παραμονή για προσκύνημα και αργότερα 
καταλήγουμε στην Ελάτη, ορεινό χωριό του νομού Αρκαδίας, 
χτισμένη σε υψόμετρο 1200 μέτρων στις πλαγιές του όρους 
Μαίναλο, «όνομα και πράγμα», θα λέγαμε αφού είναι πνιγμένη 
στο έλατο! Παραμονή για γεύμα και επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 80,00 € 
με ημιδιατροφή

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν για καφέ και στη 
συνέχεια από μια εκπληκτική διαδρομή άφιξη στην ένδοξη μονή 
της Αγίας Λαύρας, γνωστή ως το σημείο έναρξης της επανάστα-
σης του 1821. Αξίζει να την επισκεφτούμε για τα κειμήλια που 
φιλοξενεί, το λάβαρο της επανάστασης, τον Επιτάφιο του 1745 
κεντημένο στη Σμύρνη, ένα ευαγγέλιο δωρισμένο από την αυτο-
κράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη Β΄ και τα χρυσοκέντητα άμφια 
του Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στην Μονή θα παρακολουθή-
σουμε τις επετειακές εκδηλώσεις για την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης κατά του τουρκικού ζυγού. Στα Καλάβρυτα θα 
έχουμε παραμονή για γεύμα και βόλτα στα σοκάκια της κωμόπο-
λης. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Ιερά Μονή του Μεγάλου 
Σπηλαίου η οποία έχει χτιστεί κυριολεκτικά πάνω σε απόκρημνο 
βράχο σε υψόμετρο περίπου 930 μέτρων. Έχει σημαντικές τοι-
χογραφίες του 1600, χειρόγραφα, Ευαγγέλια και λειψανοθήκες 
καθώς και την ανάγλυφη εικόνα της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώ-
τισσας φτιαγμένη από κερί, αρώματα και μαστίχα. Επιστροφή με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:17,00€/άτομο  

Αναχώρηση το πρωί και μέσω εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 
άφιξη στη Μονή Ευαγγελιστρίας, όπου θα παραμείνουμε για 
προσκύνημα. Είναι χτισμένη το 12ο αιώνα και βρίσκεται 12 
χιλιόμετρα δυτικά της Αλιάρτου. Από το 1959 είναι γυναικείο 
μοναστήρι, πανηγυρίζει εκτός από την 25η Μαρτίου, εορτή του 
Ευαγγελισμού και όλες τις εορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Σάββατο 25/03 έως Κυριακή 26/03/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 25/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 25/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΛΑΓΚΑΔΙΑ – ΒΥΤΙΝΑ – ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ – ΕΛΑΤΗ

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ  ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ»
ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ

ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΣ – ΘΗΒΑ

Στις τιμές περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός, Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Όλα τα πρωινά 

γεύματα, Όλες οι αναφερόμενες περιηγήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ.
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τα. Κατόπιν αναχωρούμε για τον Πλάτανο, ένα γραφικό χωριό 
γεμάτο πλατάνια, καστανιές και ελιόδεντρα όπου θα κάνουμε 
στάση. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τους καταρράκτες της 
Λεπίδας. Οι υπέροχοι καταρράκτες της Λεπίδας βρίσκονται στο 
ομώνυμο φαράγγι. Οι καταρράκτες της Λεπίδας θεωρούνται 
από τα ομορφότερα αλλά και συνάμα άγνωστα θαύματα της 
φύσης του Πάρνωνα. Η περιοχή μυρίζει ρίγανη, φασκόμηλο 
ενώ τα μικρά πλατάνια πάνω στις πέτρες συνθέτουν ένα μο-
ναδικό γραφικότατο τοπίο. Αργά το απόγευμα παίρνουμε τον 
δρόμο της επιστροφής και φτάνουμε το βράδυ στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων.

Τιμή Συμμετοχής:20,00€/άτομο  

Στην συνέχεια αναχωρούμε για Θήβα, όπου θα έχουμε γεύμα. 
Το απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο  

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση και μέσω Τρίπο-
λης φτάνουμε στο Χρυσοβίτσι, ορεινό χωριό του νομού Αρκαδί-
ας, χτισμένο σε υψόμετρο 1100 μέτρων σε μία ελατοσκέπαστη 
πλαγιά του Μαινάλου. Ξεχωρίζουν η εκκλησία της Κοίμησης, με 
την εικόνα της Παναγίας που προσκύνησε ο Κολοκοτρώνης, τα 
πετρόκτιστα σπίτια και βρύσες και το μουσείο Δασικής Ιστορίας. 
Κατόπιν φτάνουμε στο Λιμποβίτσι. Το μέρος είναι γνωστό κα-
θώς φιλοξενεί το σπίτι των Κολοκοτρωναίων, της πιο διάσημης 
οικογένειας της Επανάστασης του 1821. Απαραίτητη στάση για 
να δούμε το σπίτι όπου μεγάλωσε ο «γέρος του Μωριά» και να 
περπατήσουμε στα λημέρια των Κολοκοτρωναίων. Γεύμα στην 
ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με εν-
διάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων.

Τιμή Συμμετοχής:18,00€/άτομο  

Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Λίγο 
μετά το Άστρος βρίσκεται η λιμνοθάλασσα του Μουστού όπου 
θα κάνουμε σύντομη στάση. Λένε πως εκεί ήταν το παλιό λι-
μάνι του Παράλιου Άστρους απ’ όπου γινόταν η φόρτωση του 
μούστου, αφού η περιοχή της Θηρέας την παλιά εποχή φημι-
ζόταν για τους αμπελώνες της. Έτσι πήρε το όνομα Μουστός. 
Η περιοχή είναι πλούσια τόσο σε χλωρίδα (βούρλα, καλάμια, 
ψαθιά) όσο και σε πανίδα (ψάρια, χέλια, υδρόβια πουλιά). Πέρα 
από τους μόνιμους κατοίκους της λίμνης, κάθε χρόνο ξεχειμω-
νιάζουν πλήθος υδρόβιων πουλιών (κύκνοι, ερωδιοί, αγριό-
παπιες) απολαμβάνοντας τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες 
αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων και επισκεπτών της περι-
οχής. Αργότερα περνώντας από το Νεοχώρι και τον Άγιο Αν-
δρέα φτάνουμε στην Καστάνιτσα, ένα από τα ωραιότερα χωριά 
της Ελλάδας. Τα πετρόκτιστα δίπατα σπίτια βαμμένα λευκά με 
ασβέστη, οι στέγες από πλάκες σχιστόλιθου του Μαλεβού, τα 
έντονα χρώματα στα παράθυρα και οι λουλουδιασμένες αυλές, 
δίνουν στο χωριό μια ειδυλλιακή, πρόσχαρη και ταυτόχρονα 
αιγαιοπελαγίτικη όψη. Τα περίπου 250 σπίτια του χωριού σχη-
ματίζουν ένα λαβύρινθο στην πλαγιά, τριγυρισμένο από κατα-
πράσινες ρεματιές με έλατα, καστανιές και πλατάνια. Ψηλά σε 
βράχο, στην άκρη του χωριού υπάρχουν ερείπια του πύργου 
Καψάμπελη, ο οποίος συντηρήθηκε με έξοδα του Καστανιτσιώ-
τη οπλαρχηγού Καψάμπελη, για αυτό και του έδωσαν το όνομά 
του. Θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα και στην συνέχεια 
θα έχουμε γεύμα στην πλατεία του χωριού και χρόνο για βόλ-

Σάββατο 25/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΛΙΜΠΟΒΙΤΣΙ – ΛΕΒΙΔΙ

Κυριακή 26/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΛΙΜΝΗ ΜΟΥΣΤΟΥ – 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΛΕΠIΔΑΣ

Αναχώρηση για το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος στο Μήλεσι. Το Ησυχαστήριο τιμά τη μνήμη του οσίου γέρο-
ντα Πορφυρίου στις 2 Δεκεμβρίου, ημέρα της κοίμησής του, επί-
σης, πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου. Ο Όσιος Πορφύριος είναι ο 
νεότερος αναγνωρισμένος άγιος της Ορθοδοξίας, καθώς η αγιο-
κατάταξή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο έγινε στις 27 Νο-
εμβρίου του 2013, 22 χρόνια μετά την κοίμησή του. Παραμονή 
για να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου 
και επιστροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που  επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής 8,00€/άτομο

Παρασκευή 31/03/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΜΗΛΕΣΙ

Η Ανάβρα είναι μια κοινότητα στο νομό Μαγνησίας για την 
οποία έχει γίνει πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια. Οι λόγοι 
είναι δύο. Καταρχήν, είναι ένα ορεινό χωριό όπου το επί-
πεδο διαβίωσης είναι ένα από τα ψηλότερα στην Ελλάδα. 
Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι ένας αγροτικός 
οικισμός πρότυπο, του οποίου όλες οι ενεργειακές ανάγκες 
καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αναχώρηση το πρωί και μέσω εθνικής οδού άφιξη στη Λα-
μία και από εκεί ακολουθούμε την κατεύθυνση προς Δομο-
κό. Αφού περάσουμε τα χωριά Παλαμάς, Μελιταία και Φιλι-
αδόνα φτάνουμε στον προορισμό μας. Η Ανάβρα βρίσκεται 
σε υψόμετρο 1000 μέτρων, οι κάτοικοι της ασχολούνται με 
την κτηνοτροφία, διαθέτει υποδειγματικές υποδομές, όπως 
αιολικό πάρκο με 20 ανεμογεννήτριες, τρία υπερσύγχρονα 
κτηνοτροφικά πάρκα, σύγχρονο γυμναστήριο, διώροφο χώρο 
στάθμευσης, πισίνα, λαογραφικό μουσείο το οποίο και θα επι-
σκεφτούμε (έξοδα ατομικά). Στη συνέχεια θα γευματίσουμε 
στην πλατεία του χωριού. Προαιρετική πεζοπορία με κατάλλη-
λα υποδήματα στο περίφημο περιβαλλοντικό-πολιτιστικό πάρ-
κο «Γούρα». Στο πάρκο υπάρχουν πλακοστρωμένα μονοπάτια, 
παιδικές χαρές και παγκάκια. Μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων 
με λαγούς και ελάφια, κέντρο ενημέρωσης. Επιστρέφουμε με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων. 

Τιμή Συμμετοχής:20,00€/άτομο 

Κυριακή 26/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΝΑΒΡΑ  - ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Το μυστήριο της Τίρυνθας παραμένει άλυτο. Οι τεράστιες πέ-
τρες, πελεκημένες με περίεργο τρόπο, χρειάζονται πράγματι 
«Γίγαντες» για να μεταφερθούν και να χτιστούν. Οι ειδικοί 
παρατάσσουν αρκετές δικαιολογίες-θεωρίες για το πως χτί-
στηκαν τα κυκλώπεια τείχη αλλά καμία αρκετά πειστική.
Αναχώρηση για Πελοπόννησο καθοδόν στάση, για να φτά-
σουμε στην Τίρυνθα, χτισμένη πάνω σε έναν χαμηλό λόφο 
στο όγδοο χιλιόμετρο Άργους - Ναυπλίου. Υπάρχουν ίχνη 
κατοίκησης από τη νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαι-
ότητα, αλλά άκμασε ιδιαίτερα την εποχή του χαλκού. Περίπου 
το 2700 με 2200 π.Χ. υπήρχαν πολλοί κάτοικοι και ένα κυ-
κλικό κτήριο στην κορυφή του λόφου χτισμένο με τον «Κυ-
κλώπειο» τρόπο. Θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο 
και στη συνέχεια αναχώρηση για την παραλία Κάντιας, μια 
πραγματικά τεράστια παραλία, που προσελκύει παραθερι-
στές όλων των ηλικιών καθώς διαθέτει και ήσυχες γωνιές 
αλλά και αρκετά beach bar κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Πα-
ραμονή για γεύμα. Το απόγευμα μια βόλτα στο παραλιακό 
Τολό για καφέ. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια ση-
μεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο  

Αναχώρηση για Πελοπόννησο μέσω σήραγγας Αρτεμισίου, 
στάση καθοδόν και περνώντας από Μεγαλόπολη φτάνουμε 
στο ιστορικό πυργομονάστηρο της Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Μπούρα, χτισμένο σε κατάφυτο λόφο, με τις πολεμίστρες 
του να μαρτυρούν την αντίσταση των μοναχών κατά των 
Τούρκων. Κατόπιν αναχωρούμε για το καταπράσινο χωριό 
Ποταμιά, όπου και θα γευματίσουμε. Η επόμενη στάση μας 
θα είναι στο Λεοντάρι, πανέμορφος παραδοσιακός ιστορι-
κός οικισμός. Το παρελθόν του ξεκινά από την αρχαιότητα 
αλλά τη μεγάλη του ακμή την γνώρισε τα βυζαντινά χρόνια 
όταν και εξελίχθηκε στην δεύτερη πιο σημαντική πόλη του 
Δεσποτάτου του Μυστρά. Κατόπιν επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:17,00€/άτομο  

Σάββατο 01/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 01/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΤΥΡΙΝΘΑ «Η ΚΥΚΛΩΠΕΙΑ ΠΟΛΗ» -  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΝΤΙΑΣ - ΤΟΛΟ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΟΥΡΑ – 
ΠΟΤΑΜΙΑ – ΛΕΟΝΤΑΡΙ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Συνεχίζου-
με για τις Βάσσες της Φιγαλείας, όπου θα επισκεφτούμε τον 
επιβλητικό ναό του Επικούριου Απόλλωνα, ο οποίος χτίστη-
κε τον 5ο αιώνα π.Χ., αποδίδεται στον Ικτίνο και είναι ένα 
από τα καλύτερα διατηρημένα στο χρόνο μνημεία. Στην συ-

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου 
όπου θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 
8.00 σαλπάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοί-
ου θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα 
κάνουν την κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω 
κατάστρωμα θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και 
ξένους ρυθμούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνι-
κά νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. 
Θα παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊ-
δουράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο 
νησί. Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο 
εστιατόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι 
στο σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνετε 
περίπου 50΄ για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή 
ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβα-
στείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο το-
πίο και τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες 
στη διάθεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαι-
ρετικές εκδρομές της εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια 
βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής:55,00 €/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

νέχεια επιστρέφουμε στην Ανδρίτσαινα, είναι χτισμένη αμ-
φιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού. Στο κέντρο της είναι η 
γραφική πλατεία σκεπασμένη με πλατάνια και απέναντί της 
βρίσκεται η «Τρανή Βρύση» χτισμένη το 1724 με δύο καμά-
ρες και ακανόνιστες πέτρες. Θα έχουμε χρόνο για βόλτα και 
γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:18,00€/άτομο  

Κυριακή 02/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 02/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Πόσοι από εμάς γνωρίσουμε πως υπάρχει ένα ορεινό χω-
ριό, στις πλαγιές του Ερύμανθου που λέγεται Λειβάρτζι; Και 
όμως αυτό το χωμένο στις καστανιές χωριό μπορεί να απο-
τελέσει ένα από τα φωτεινά παραδείγματα για την πολιτιστι-
κή παράδοση.
Αναχώρηση το πρωί, στάση στο Αρτεμίσιο και στην συνέχεια 
ανηφορίζουμε για τα όμορφα χωριά του Ερύμανθου. Άφιξη 
στο χωριό Λειβάρτζι, 41 χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα, θρη-
σκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς οι επτά εκκλησίες, τα 
πέντε ξωκλήσια και το ιστορικό μοναστήρι του χωριού η Αγία 
Τριάδα κρυφό σχολειό της τουρκοκρατίας, που σήμερα παρα-
μένει κλειστό. Αξίζει, οπωσδήποτε, μια επίσκεψη στο μουσείο 
λαογραφίας και Λειβαρτζινής παράδοσης με πολλά εκθέματα, 
που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Επόμενη στάση μας η Αροα-
νία ή Σοπωτό, ένα πολύ γραφικό χωριό σε υψόμετρο 930 
μέτρων. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η μεγάλη εκκλησία 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στην κεντρική πλατεία θα 
γευτούμε τις τοπικές νοστιμιές, το τσίπουρο και άλλα προϊό-
ντα της περιοχής. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στά-
ση και άφιξη στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής:20,00€/άτομο  

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και με εν-
διάμεση στάση άφιξη στην Άμφισσα. Θα περιηγηθούμε 
στη φημισμένη «Χάρμαινα», συνοικία της Άμφισσας στην 
οποία ήταν συγκεντρωμένα όλα τα εργαστήρια που ασχο-
λούνταν με την κατεργασία του δέρματος (Ταμπάκικα ή 
Ταμπακαριά). Στην συνέχεια, περπατώντας, θα δούμε τον 
Μητροπολιτικό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το παλαι-
οχριστιανικό Βαπτιστήριο που βρίσκεται δίπλα στο ναό, το 
αρχαιολογικό μουσείο και το παραδοσιακό «γυαλί καφε-
νέ». Κατόπιν αναχωρούμε για την παραλιακή Ιτέα όπου θα 
παραμείνουμε για γεύμα. Το απόγευμα μέσω Δεσφίνας και 
με στάση καθοδόν επιστρέφουμε στην Αθήνα στα ίδια ση-
μεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο  

Σάββατο 08/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 08/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
ΛΕΙΒΑΡΤΖΙ – ΣΟΠΩΤΟ

ΑΜΦΙΣΣΑ (ΧΑΡΜΑΙΝΑ) – ΙΤΕΑ

Αναχώρηση στις 09.00 για τα Βασιλικά Ανάκτορα που βρί-
σκονται στο Τατόι μόλις 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Αθήνας. Στο λόφο του Παλαιόκαστρου, στον περίβολο του 
ναού της Αναστάσεως, που έχει ανεγερθεί εκεί, βρίσκεται 

Το Μεσολόγγι ονομάζεται Ιερή Πόλη γιατί η ανδρεία, η θυσία 
και οι τραγικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα από τα τείχη 
του είναι μοναδικές στην ιστορία. Ένας τόπος αφιερωμένος 
στον αγώνα τον ελεύθερων πολιορκημένων, είναι ο Κήπος 
τον Ηρώων, δίπλα από την Πύλη και τα τείχη. Στον Κήπο 
υπάρχει ένας τύμβος με οστά των αγωνιστών, ο τάφος του 
Μάρκου Μπότσαρη και άλλων αγωνιστών από διάφορες 
εποχές της ιστορίας, προτομές Μεσολογγιτών και πολλά 
μνημεία από άλλες χώρες. 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Πελοπόννησο καθοδόν στά-
ση και περνώντας από την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, φτά-
νουμε στην Ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Το Σάββατο του Λα-
ζάρου και την Κυριακή των Βαΐων το Μεσολόγγι θυμάται την 
ηρωική Έξοδο. Στις πομπές από τον Άγιο Σπυρίδωνα ως τον 
Κήπο των Ηρώων, μετέχουν πάνω από 20 φιλαρμονικές και 
τμήματα με παραδοσιακές φορεσιές από όλη τη χώρα. Έξω 
από τον Κήπο να προσέξουμε το μνημείο με την απόφαση 
για την έξοδο και να αναλογιστούμε τις συγκλονιστικές στιγ-
μές που βίωσε η ανθρώπινη ύπαρξη. Παραμονή για να πα-
ρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις και για γεύμα. 
Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:20,00€/άτομο

και το κοιμητήριο των Βασιλέων και Πριγκίπων. Από εδώ 
θα ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση. Το 
κτίριο φιλοξενεί τους τάφους του βασιλέως Κωνσταντίνου 
Α΄, της βασίλισσας Σοφίας και του βασιλέως Αλέξανδρου. 
Ακολουθούν οι τάφοι των μελών της βασιλικής δυναστείας 
οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του λοφί-
σκου. Σας συνιστούμε χαμηλά παπούτσια και νερό. Θα παρα-
μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή για γεύμα και στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε έναν κρυμμένο παράδεισο, τη λίμνη Μπε-
λέτσι, πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη με ψαράκια, χελώνες 
και πάπιες, στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει μια παιδική 
χαρά καθώς και παγκάκια. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:15,00€/άτομο με την ξενάγηση

Κυριακή 09/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή των Βαΐων 09/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ  
ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΕΛΕΤΣΙ

ΕΞΟΔΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΠΑΣΧΑ 2017

ΠΑΣΧΑ 2017

Το Πάσχα στην Κέρκυρα τα έχει όλα, κατανυκτική ατμό-
σφαιρα, ανοιξιάτικο τοπίο και φυσικές ομορφιές, έθιμα και 
παραδόσεις που δεν συναντάμε πουθενά αλλού. Η Μεγάλη 
Εβδομάδα γιορτάζεται στην Κέρκυρα με περισσή κατάνυξη, 
τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά. Η φύση, τα χρώματα και 
τα αρώματά της, το θαλασσινό τοπίο, οι εκκλησίες, τα μονα-
στήρια του νησιού και η εκκλησιαστική μουσική που αντηχεί 
στους δρόμους, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μοναδική. Η 
μυρωδιά της φογάτσας και τα παραδοσιακά μαντολάτα συ-
μπληρώνουν την εικόνα. 
ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθο-
δόν για γεύμα και καφέ. Συνεχίζουμε μέσω γέφυρας Ρίου 
– Αντίρριου και ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή, 
φτάνουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο ferry 
boat και απόπλους για το όμορφο νησί των Φαιάκων. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Νηστίσιμο 
δείπνο και διανυκτέρευση.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2017: 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την μαγευτική Πα-
λαιοκαστρίτσα, μυθικό τόπο συνάντησης της Ναυσικάς και 
του Οδυσσέα. Θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του 
Επιταφίου με την συνοδεία φιλαρμονικής, όπως επιβάλλουν 
τα έθιμα του νησιού. Το θέαμα είναι συγκλονιστικό καθώς η 
πομπή κατεβαίνει από τον λόφο στον παραλιακό δρόμο. Στη 
συνέχεια θα βρεθούμε στην πόλη της Κέρκυρας, για να προ-
σκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς και 
στον μητροπολιτικό ναό της Αγίας Θεοδώρας. Στην συνέ-
χεια, επίσκεψη στο κάστρο από όπου θα παρακολουθήσουμε 
την περιφορά του επιταφίου, του ναού του Αγίου Γεωργίου, 
καθώς και τις περιφορές των επιταφίων άλλων ενοριών 
που συναντώνται στην πλατεία. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, νηστίσιμο δείπνο.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2017: 
ΣΠΙΑΝΑΔΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΚΑΝΟΝΙ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πλατεία Σπιανάδα. Kα-
θώς οι καμπάνες αναγγέλλουν την «πρώτη Ανάσταση», οι 
Κερκυραίοι ρίχνουν «μπότηδες» από τα παράθυρα και τα 
μπαλκόνια. Το φασαριόζικο αυτό έθιμο είναι ίσως επηρεα-
σμένο από τους Ενετούς. Μια άλλη εξήγηση δίνει στο έθιμο 
ειδωλολατρική προέλευση. Με το σπάσιμο και τους κρότους 
οι Αρχαίοι ήθελαν να ξυπνήσουν την Περσεφόνη και να επι-
ταχύνουν τον ερχομό της Άνοιξης. Στους δρόμους ξεχύνο-
νται οι Φιλαρμονικές και παίζουν ένα εύθυμο εμβατήριο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε το αυτοκρατορικό ανάκτορο Αχίλ-
λειο, ένα έργο ζωής για την Αυτοκράτειρα Ελισάβετ (Σίσσυ). 

Τα παραδοσιακά, πασχαλινά έθιμα, αναβιώνουν μοναδικά 
στο κοσμοπολίτικο νησί της Πάρου. Το έθιμο της αναπαρά-
στασης των Παθών κατά την περιφορά του Επιταφίου είναι 
μοναδικό. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ζήσετε μαζί μας ένα 
Πάσχα μοναδικό, ένα Πάσχα «εμπειρία ζωής». 
ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΡΟΣ

Συνεχίζουμε για το Κανόνι, με θέα προς το Ποντικονήσι αλλά 
και το Μον Ρεπό, που αποτελεί σήμα κατατεθέν του νησιού. 
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη ακολουθία. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Αναστάσιμο δείπνο και την 
παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/04/2017: 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!
Πρωινό γεύμα και χρόνος ελεύθερος έως ότου ξεκινήσει το 
Πασχαλινό γλέντι, αρχικά με πλούσιο μπουφέ από ουζομε-
ζέδες και  στη συνέχεια με το παραδοσιακό ψήσιμο του οβε-
λία και πολλά εορταστικά εδέσματα. Το κέφι, η μουσική και 
ο χορός θα μας χαρίσουν ένα αξέχαστο λαμπριάτικο τραπέζι. 
Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την Κασσιόπη, ένα γοητευτικό 
χωριό στη βορειοανατολική ακτής της Κέρκυρας. Επιστροφή 
το ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/04/2017:  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, μέσω 
Ηγουμενίτσας και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα, 
άφιξη στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε..

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 280,00 €

Μεγάλη Πέμπτη 13/04 έως Δευτέρα του Πάσχα 17/04/2017
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεγάλη Πέμπτη 13/04 έως Δευτέρα του Πάσχα 17/04/2017
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ  ΠΑΣΧΑ   
ΣΤΟ  «ΝΗΣΙ  ΤΩΝ  ΦΑΙΑΚΩΝ»

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ 
«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΠΑΘΩΝ»

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά και περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν, ακτοπλοϊκά εισι-
τήρια, 4 διανυκτερεύσεις σε πολύ καλό ξενοδοχείο, όλα τα πρωινά γεύματα, νηστίσιμο 

δείπνο Μεγάλη Πέμπτη & Μεγάλη Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα 
με ζωντανή μουσική. Έμπειρος αρχηγός/συνοδός, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
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Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι του Πειραιά και απόπλους 
για Πάρο. Άφιξη στο νησί και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και το βράδυ θα παρακο-
λουθήσουμε στην τοπική εκκλησία την ακολουθία του Μυ-
στικού Δείπνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, νηστίσιμο δεί-
πνο, διανυκτέρευση. 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2017: 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΜΑΡΠΗΣΣΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την τοπική εκκλησία όπου 
θα παρακολουθήσουμε την Αποκαθήλωση του Ιησού και το 
μεσημέρι θα ανηφο-
ρίσουμε στο χωριό 
Πρόδρομος, 5 χιλιό-
μετρα από τις Λεύ-
κες, όπου ο τοπικός 
σύλλογος προσφέ-
ρει σε όλους την 
παραδοσιακή νηστί-
σιμη ρεβυθάδα με 
χταποδάκι. Η παρα-
δοσιακή ρεβιθάδα, 
είναι το νηστίσιμο 
φαγητό που φτιά-
χνουν την Μεγάλη 
Παρασκευή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το 
βράδυ θα βρεθούμε στο χωριό Μάρπησσα για τον μοναδικό 
Επιτάφιο και την Αναπαράσταση των Παθών. Στην διαδρομή 
της περιφοράς του Επιταφίου, πραγματοποιούνται περίπου 
15 στάσεις και γίνεται η αναπαράσταση των Παθών του Χρι-
στού, κατά την οποία ο επισκέπτης βιώνει μοναδικά έθιμα που 
χρονολογούνται από το 1937. Κατά μήκος της περιφοράς του 
Επιταφίου και σε χαρακτηριστικά σημεία λαμβάνουν χώρα 
σκηνές από τη ζωή και τα πάθη του Χριστού. Μικροί και με-
γάλοι, ντυμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, 
αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο σκηνές από την είσοδο του 
Χριστού στα Ιεροσόλυμα, το Μυστικό Δείπνο, την προσευχή 
στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης και την 
Ανάσταση. Το Θείο δράμα ολοκληρώνεται με το κάψιμο του 
Ιούδα κατά την λιτανεία της Δεύτερης Ανάστασης που δικαι-
ώνει τους πιστούς και τιμωρεί τον Προδότη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, νηστίσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2017: 
ΠΑΡΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Μετά το πρωινό, ξεκινάμε το γύρο του νησιού με πρώτη στά-
ση στο ορεινό χωριό Λεύκες, την πρώτη πρωτεύουσα της 
Πάρου, για βόλτα στα πανέμορφα γραφικά σοκάκια. Συνεχί-
ζουμε για την όμορφη Παροικιά, πρωτεύουσα της Πάρου, σε 
μικρή απόσταση από το λιμάνι, βρίσκεται ο επιβλητικός ναός 
της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής. Πρόκειται για έναν από 
τους σπουδαιότερους και καλύτερα διατηρημένους χριστια-
νικούς ναούς, του Ελλαδικού χώρου. Σύμφωνα με την παρά-
δοση της Πάρου, ο ναός χτίστηκε στα μέσα του 4ου αιώνα 
από την Αγία Ελένη ή από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος 
εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Η ονομασία του Ναού 

της Εκατονταπυλιανής ή Καταπολιανής, προέρχεται από τον 
όρο «καταπόλα» και σημαίνει «κατά την πόλη», καθώς πιθα-
νότατα «δείχνει» το σημείο όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη 
της Πάρου. Η σημερινή, επίσημη ονομασία του Ναού είναι 
Εκατονταπυλιανή, που συνδέεται και αυτή με έναν θρύλο: 
«Ενενήντα εννέα φανερές πόρτες έχει η Καταπολιανή. Η 
100η είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί και θα ανοί-
ξει, όταν οι Έλληνες πάρουν την Πόλη»... 
Συνεχίζουμε για το ήρεμο ψαροχώρι Αλυκή που φημίζεται 
για τις χρυσές αμμουδιές, τα κρυστάλλινα νερά της αλλά και 

για την ευγένεια των κατοίκων της. Βρίσκεται στο νοτιότε-
ρο μέρος της Πάρου και πήρε το όνομά της από την Αλυκή 
στις παρυφές του χωριού. Στα όμορφα ταβερνάκια της, θα 
βρείτε ολόφρεσκο ψάρι και την παραδοσιακή γούνα (λιαστός 
κολιός). Τελευταίος σταθμός της εκδρομής μας θα είναι το 
Πίσω Λιβάδι. Σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την Μάρπησ-
σα βρίσκεται αυτό το λιμανάκι με ψαροταβέρνες που συνδέει 
ακτοπλοϊκά την Πάρο με άλλα νησιά (Νάξο, Ίο, Σαντορίνη, 
Αμοργό, Μύκονο, Δήλο, Αντίπαρο και Κουφονήσια) μόνο 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ναός του Αγίου Γεωργί-
ου του Θαλασσίτη με τις παμπάλαιες τοιχογραφίες αποτελεί 
πόλο έλξης για τους τουρίστες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία της Ανά-
στασης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να γευτούμε την πα-
ραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/04/2017: 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!
Γιορτινό πρωινό και η ημέρα ξεκινά για το παραδοσιακό γλέ-
ντι. Πασχαλινό γεύμα, μουσική, πλούσιο τραπέζι και πολλά 
τοπικά εδέσματα. Το απόγευμα, για όσους επιθυμούν, θα με-
ταβούμε στο κέντρο της Νάουσας για το τοπικό πανηγύρι, 
γιορτή με έθιμα μοναδικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δια-
νυκτέρευση. 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/04/2017: 
ΠΑΡΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μετά το πρωινό, χρόνος ελεύθερος για περίπατο και ψώνια. 
Αργότερα μεταφορά στο λιμάνι και απόπλους για Πειραιά και 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ – ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, θα ακολουθή-
σουμε μια διαδρομή με ιστορικό ενδιαφέρον αλλά και πολ-
λές φυσικές ομορφιές και μετά από στάσεις για καφέ και 
γεύμα, άφιξη στον Αλμυρό όπου θα επισκεφτούμε το Μονα-
στήρι της Παναγίας της Ξενιάς, αφιερωμένο στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου. Εδώ φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας και 
λέγεται πως είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ανεβαίνου-
με στον λόφο για να παρακολουθήσουμε την Αποκαθήλωση. 

Αφού παρακολουθήσουμε το τελετουργικό συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας για τη Νέα Αγχίαλο. Εδώ βρίσκεται το ξενοδο-
χείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας, ξεκούραση και το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για νηστίσιμο δείπνο και διανυ-
κτέρευση.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2017: ΧΩΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 
(ΜΗΛΙΕΣ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ – ΚΙΣΣΟΣ – ΧΑΝΙΑ)
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για την ολοήμερη εκδρο-
μή μας στα χωριά του Πηλίου, με πρώτο σταθμό τις Μηλιές. 
Οι Μηλιές είναι ορεινό χωριό του νοτίου Πηλίου, χτισμένο σε 
400 μέτρα υψόμετρο και πατρίδα του Άνθιμου Γαζή και του 
Γρηγόριου Κωνσταντά, οι οποίοι ίδρυσαν το 1814 τη σχο-
λή «Ψυχής Άκος», που λειτουργεί σήμερα ως βιβλιοθήκη 
με σπάνια βιβλία και ιστορικά κειμήλια. Επόμενος σταθμός 
μας είναι η Τσαγκαράδα, από τα κυριότερα αξιοθέατα που θα 
δούμε είναι ο «γεροπλάτανος» με περίμετρο 14 μέτρα στην 
πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Ακολουθεί το χωριό Κισσός, 
ένα από τα ομορφότερα χωριά του Πηλίου, έχει το προνόμιο 
να είναι ένα από τα ήσυχα χωριά του βουνού των Κενταύ-
ρων. Μέσα στο χωριό σώζονται σε άψογη κατάσταση αρκετά 
παλιά καλντερίμια, αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε και την 
όμορφη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας με το πανέμορφο τέ-
μπλο. Τελευταίος σταθμός μας για σήμερα θα είναι τα Χάνια, 
μικρό ορεινό χωριό, πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο 

Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΠΑΣΧΑ 2017
Μεγάλη Παρασκευή 14/04 έως Δευτέρα του Πάσχα 17/04/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ – 
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΧΩΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

με παράδοση στο καλό φαγητό. Τα χρώματα αλλάζουν κάθε 
εποχή και είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι είναι ένα μέ-
ρος ευλογημένο. Τα παλιά χρόνια ήταν σταθμός ανάπαυλας 
και ανεφοδιασμού των εμπόρων και των ταξιδιωτών, οι 
οποίοι έβρισκαν κατάλυμα στα χάνια, από όπου και προήλθε 
το όνομα του χωριού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βρά-
δυ θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία της Ανάστασης. 
Αναστάσιμο δείπνο και διανυκτέρευση. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/04/2017: 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ – ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΡΙ       
Μετά το πρωινό μας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο να κάνου-
με βόλτα στην παραλία, να πιούμε τσιπουράκι και να δοκι-
μάσουμε τους τοπικούς μεζέδες, μέχρι το μεσημέρι που θα 
είναι έτοιμο το εορταστικό τραπέζι με τα πλούσια πασχαλινά 
εδέσματα, με μουσική και πολύ χορό. Το απόγευμα θα επι-
σκεφτούμε το δάσος Κουρί στον Αλμυρό. Ο χώρος αναψυ-
χής έχει λιμνούλες, γεφυράκια και ζωολογικό κήπο. Υπάρχει 
και ένα τρενάκι που πραγματοποιεί διαδρομές μέσα στο δά-
σος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, διανυκτέρευση. 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/04/2017: 
ΒΟΛΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να επισκεφτούμε, την 
πόλη του Βόλου, χτισμένη στη θέση που βρισκόταν η Αρχαία 
Ιωλκός απ’ όπου ξεκίνησε ο Ιάσωνας με την Αργώ και τους 
συντρόφους του για την Αργοναυτική εκστρατεία. Πόλη με 
ζωντάνια, πολύ καλή αγορά και τα τσιπουράδικα που αποτε-
λούν παράδοση που προέρχεται από τους Μικρασιάτες πρό-
σφυγες. Βόλτα στην παραλιακή και αναχώρηση για Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ, επιστρέφουμε στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Ευλογημένος από την φύση τόπος, η Μεσσηνία, στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, είναι ένας από 
τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς. Οι 
εύφορες πεδινές εκτάσεις, οι φημισμένοι ελαιώνες, 
οι όμορφες αμμουδερές παραλίες και οι δαντελωτές 
ακρογιαλιές συνθέτουν το ενδιαφέρον φυσικό περιβάλ-
λον του νομού. Στην Μεσσηνία παράγονται τα πάντα, 
από τις ξακουστές ελιές Καλαμών και το λάδι της, μέχρι 
σύκα, σταφίδα, παστέλι, μέλι κ.ά.  Οι σπουδαίοι αρχαιο-
λογικοί χώροι, τα επιβλητικά κάστρα, οι βυζαντινές εκ-
κλησίες και οι παλαιές μονές φανερώνουν την ιστορική 
διαδρομή της Μεσσηνίας. Καλώς ήλθατε στον τόπο που 
η αρχαιότητα και η ιστορία συμπληρώνονται από τις φυ-
σικές ομορφιές!
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ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΠΑΣΧΑ 2017
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Νησί γνωστό στην αρχαιότητα για την λατρεία της Ου-
ρανίας, τα Κύθηρα βρίσκονται νότια της Πελοποννήσου,  
στο σημείο όπου διασταυρώνονται οι ναυτικοί δρόμοι 
από και προς την Ανατολική Μεσόγειο. Το Τσιρίγο, πρό-
σθετη ονομασία που φέρει το νησί από το Μεσαίωνα, 
προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές συγκινήσεις με 
τις ξεχωριστές φυσικές ομορφιές του και τα εξαίρετα 
μνημεία της διαδρομής του μέσα στο χρόνο.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ
Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν, για 
να καταλήξουμε στο λιμάνι της Νεάπολης, όπου θα γευματί-
σουμε σε ένα από τα ταβερνάκια της περιοχής. Θα επιβιβα-
στούμε στο πλοίο για τα Κύθηρα (διάρκεια ταξιδιού 1 ώρα 
και 15 )́. Αφού φτάσουμε στο Διακόφτι θα επισκεφτούμε 
πρώτα το μοναστήρι της Αγίας Μόνης, χτισμένο σε ένα από 
τα υψηλότερα βουνά του νησιού. Η εικόνα της Παναγίας 
βρέθηκε από κάποιον βοσκό το 1766 και έχει τη μορφή της 
Παναγίας στη μια όψη και από την άλλη την μορφή του Αγί-
ου Γεωργίου. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα 
δωμάτια και το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου. Το νηστίσιμο δείπνο μας θα είναι σε ταβέρνα κο-
ντά στο ξενοδοχείο.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2017: 
ΓΥΡΟΣ  ΝΗΣΙΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε τον γύρο του νησιού. Θα πε-
ράσουμε τα Λογοθετιάνικα, για να φτάσουμε στο μοναστήρι 
της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Αποτελεί το θρησκευτικό 
κέντρο του νησιού και βρίσκεται στην μέση ενός γαλήνιου το-
πίου, κοντά στην θάλασσα. Η ίδρυση της μονής αυτής οφεί-
λεται στην ανεύρεση της εικόνας της Θεοτόκου μέσα σε μυρ-
σίνες για αυτό ονομάστηκε Μυρτιδιώτισσα. Συνεχίζουμε για 
το χωριό Λιβάδι το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα εμπορικά 
κέντρα των Κυθήρων. Στο κάτω Λιβάδι θα δούμε την μεγαλύ-
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ΠΑΣΧΑ 2017
Μεγάλη Παρασκευή 14/04 έως Δευτέρα του Πάσχα 17/04/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ  ΚΥΘΗΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟΣ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση για καφέ. 
Άφιξη στην πόλη της Καλαμάτας, μια σύγχρονη πόλη με 
καλή ρυμοτομία, αξιόλογη οικονομική, πνευματική και καλ-
λιτεχνική δραστηριότητα. Θα επισκεφτούμε τον Μητροπο-
λιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού, όπου φυλάσσεται 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Υπαπαντής, πο-
λιούχου της Καλαμάτας. Ο ναός χτίστηκε το 1873. Αφού 
προσκυνήσουμε και περιηγηθούμε στην πόλη, καταλήγου-
με στην παραλία της Καλαμάτας, για γεύμα. Το απόγευμα 
άφιξη στην Πύλο, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας, τα-
κτοποίηση στα δωμάτια μας. Το βράδυ θα παρακολουθή-
σουμε την περιφορά του Επιταφίου, νηστίσιμο δείπνο στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2017: 
ΠΥΛΟΣ - ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ
Μετά το πρωινό προαιρετικά θα πάρουμε το καραβάκι 
(έξοδα ατομικά) για να επισκεφτούμε το νησάκι της Σφα-
κτηρίας. Η νήσος Σφακτηρία είναι το νησί του κόλπου του 
Ναυαρίνου με το έντονο βραχώδες ανάγλυφο και με τη 
μεγάλη ιστορική παρουσία ανά τους αιώνες. Αποτέλεσε 
έδρα επιχειρήσεων και στρατηγικό σημείο από την αρχαιό-
τητα. Αποβίβαση στο νησί και επίσκεψη σε όλα τα ιστορικά 
και θρησκευτικά μνημεία με θέα το Ιόνιο. Επιστροφή στην 
Πύλο για γεύμα, ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθή-
σουμε την ακολουθία της Ανάστασης, αναστάσιμο δείπνο 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/04/2017: 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΩΙΝΟ – ΜΕΘΩΝΗ
Μετά το πρωινό, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στο ξενοδο-
χείο στην Πύλο, απολαμβάνοντας το εορταστικό τραπέζι. 
Το απόγευμα αναχωρούμε για την Μεθώνη, όμορφη παρα-
θαλάσσια κωμόπολη, με το επιβλητικό κάστρο της διατη-
ρεί την ρομαντική της ατμόσφαιρα. Κατά τους βυζαντινούς 
Χρόνους η Μεθώνη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη 
ναυσιπλοΐα ως εμπορικό λιμάνι και σταθμός ανεφοδια-
σμού των πολεμικών πλοίων. Επί Ενετοκρατίας η Μεθώνη 
με το κάστρο της αποτελούσε σταθμό για τους εμπόρους, 
τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων και τους περιηγητές 
της Μεσογείου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/04/2017:  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για Κυπαρισσία, παραθα-
λάσσια κωμόπολη με λιμάνι, αποτελεί το διοικητικό και 
εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Θα έχουμε μι-
κρή στάση. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας και με στάσεις 
καθοδόν για καφέ και φαγητό, επιστρέφουμε στα ίδια ση-
μεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 220,00 €

ΠΑΣΧΑ 2017

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά και περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις 
 σε πολύ καλό ξενοδοχείο, όλα τα πρωινά γεύματα, νηστίσιμο δείπνο 

 την Μεγάλη Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με μουσική. 
 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

τερη πέτρινη γέφυρα της Ελλάδας που χτίστηκε την εποχή της 
Αγγλοκρατίας. Συνεχίζουμε για την Χώρα με το βενετσιάνικο 
χρώμα, τα γραφικά δρομάκια και το Κάστρο που χτίστηκε το 
1503 πάνω σε παλιότερο βυζαντινό φρούριο. Επίσκεψη στο 
κάστρο με θέα το γραφικό Καψάλι και τα Αντικύθηρα. Γεύμα 
στην ευρύτερη περιοχή. Σας προτείνουμε να αγοράσετε θυ-
μαρίσιο μέλι, ντόπια παξιμάδια, οικολογικό λάδι, ξεροτήγανα, 
και αμυγδαλωτά. Συνεχίζουμε για το Καψάλι, εδώ ξεχωρίζει 
ο ναός του Αγίου Ιωάννη στο Γκρεμό, που σύμφωνα με την 
παράδοση εδώ ξεκίνησε την συγγραφή της Αποκάλυψης ο 
Άγιος Ιωάννης. Καταλήγουμε στον καταπράσινο Μυλοπόταμο, 
με τα τρεχούμενα νερά και τους καταρράκτες της Φόνισσας 
όπου μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας και το γλυκό 
μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα παρακολου-
θήσουμε την Αναστάσιμη ακολουθία στο εκκλησάκι της Αγίας 
Πελαγίας, αναστάσιμο δείπνο σε ταβέρνα, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/04/2017: 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ – ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ
Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος μέχρι να απολαύσουμε το 
σουβλιστό αρνάκι και να χορέψουμε με την συνοδεία ζωντα-
νής μουσικής. Το απόγευμα θα πάμε μια βόλτα στον Ποταμό, 
το Χωριό της Κυράς όπως το λέγανε κάποτε. Στην είσοδο του 
χωριού θα δούμε ακόμη μία εντυπωσιακή γέφυρα από την 
εποχή της Αγγλοκρατίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυ-
κτέρευση. 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/04/2017: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το γραφικό λιμανάκι του 
Αβλέμονα, στάση για καφέ και γλυκό. Σε αυτή την θαλάσσια 
περιοχή βυθίστηκε ο «μέντωρ», το πλοίο που μετέφερε τα 
κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν. Επι-
βίβαση στο ferry boat για Νεάπολη, όπου θα παραμείνουμε 
για γεύμα και μέσω Σπάρτης – Τρίπολης άφιξη στην Αθήνα. 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 225,00 €

Είναι εντυπωσιακό νησί η Λευκάδα. Πράσινο παντού και 
παραλίες που θεωρούνται από τις ωραιότερες του κόσμου, 
πόλη με τελείως δικό της χαρακτήρα, με «οργιαστική» 
βλάστηση στα μπαλκόνια και τις αυλές και κατοίκους με 
πνευματική καλλιέργεια, ασχέτως επαγγέλματος. Αρμενίζει 
στην καταγάλανη αγκαλιά του Ιονίου μα είναι δεμένη με 
την γη της Ακαρνανίας, αφού τις ενώνει μια στενή λωρίδα 
γης και μια πλωτή γέφυρα 50 μέτρων που επιτρέπει στα 
μικρά πλοία να διέρχονται από την διώρυγά της. Θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι είναι ένα στεριανό νησί. 

ΠΑΣΧΑ 2017
Μεγάλη Παρασκευή 14/04 έως Δευτέρα του Πάσχα 17/04/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ  
ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ «ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ»

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΛΕΥΚΑΔΑ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο και καθοδόν θα έχουμε στά-
σεις για καφέ και γεύμα. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας, 
μέσω γέφυρας Ρίου – Αντίρριου για το νησί των ποιητών, 
την καταπράσινη Λευκάδα. Αργότερα άφιξη στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια και το βράδυ θα παρακολουθή-
σουμε της περιφορά του Επιταφίου όπου συναντιούνται οι 
Επιτάφιοι και των άλλων ενοριών. Στην διάρκεια της περι-
φοράς η ιστορική φιλαρμονική της Λευκάδας θα παιανίζει 
πένθιμα εμβατήρια δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κατανυκτι-
κή ατμόσφαιρα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο, νηστίσιμο δεί-
πνο, διανυκτέρευση.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2017: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ  
Μετά το πρωινό μας θα παρακολουθήσουμε το έθιμο του 
«κομματιού» στην πόλη της Λευκάδας. Το Μεγάλο Σάββατο η 
ατμόσφαιρα από νωρίς γίνεται εορταστική. Το πρωί βγαίνει 
στην αγορά η Φιλαρμονική παίζοντας εμβατήρια και δίνο-
ντας το σύνθημα στις νοικοκυρές να «ρίξουν το κομμάτι», 
ένα πήλινο εύθραυστο αγγείο, που με το πέσιμό του θα κάνει 
μεγάλο κρότο για να σπάσει το πένθος της Μεγάλης Εβδομά-
δας ή -κατά άλλους- για να σκοτώσει τον Ιούδα που πρόδω-
σε τον Ιησού. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιήγησή 
μας με πρώτη στάση στην μεγαλοπρεπή εκκλησία της Αγίας 
Μαύρας, με τη λιτή και επιβλητική εξωτερική όψη. Στο εσω-
τερικό της δεσπόζει ένα εξαιρετικά φιλοτεχνημένο ξυλόγλυ-
πτο τέμπλο καλυμμένο με φύλλα από χρυσό. Επίσης φυλάσ-
σεται η θαυματουργή εικόνα της, στολισμένη από αμέτρητα 
αφιερώματα πιστών. Συνεχίζουμε και περνώντας από τα πα-
ραθαλάσσια τουριστικά χωριά άφιξη στο Νυδρί. Πρόκειται 
για έναν σύγχρονο οικισμό στον κόλπο του Βλυχού, με πολύ 
όμορφη παραλία για βόλτες, ατελείωτη θέα και κοσμοπολίτι-
κη ατμόσφαιρα. Στην συνέχεια θα φτάσουμε στην Βασιλική, 
στα νότια του νησιού, ένα μαγευτικό χωριό που έχει εξελιχτεί 
σε θαυμάσιο θέρετρο με πολύ ωραίες ταβέρνες. Θα συνεχί-
σουμε, περνώντας από το γραφικό χωριό του Αγίου Πέτρου 
και από την μεγάλη παραλία Κάθισμα με τα γαλαζοπράσινα 
νερά και την λευκή άμμο για να καταλήξουμε στον Άγιο Νική-

ΠΑΣΧΑ 2017

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά και περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 
3 διανυκτερεύσεις σε πολύ καλό ξενοδοχείο, όλα τα πρωινά γεύματα, νηστίσιμο δείπνο 

την Μεγάλη Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική. 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
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Ατμόσφαιρα γιορτινή, μυρωδιές από 
φρεσκοψημένα κουλούρια και τσου-
ρέκια και η Φιλαρμονική να γεμίζει τις 
ρούγιες με τους ύμνους της Μεγάλης 
Εβδομάδας. Η άνοιξη βάζει τα δυνατά 
της για να ντύσει με τα δικά της χρώματα 
κι αρώματα το ευλογημένο τούτο νησί. 
Γι’ αυτή την ομορφιά του την ονόμασαν 
«Φιόρο του Λεβάντε» (Λουλούδι της 
Ανατολής). Το Πάσχα στη Ζάκυνθο είναι 
αναμφίβολα ξεχωριστό! Με καλή παρέα 
και διάθεση να περάσετε καλά, είναι σί-
γουρο ότι αυτό το ταξίδι θα σας μείνει 
αξέχαστο…
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση 
και άφιξη στην Κυλλήνη για να επιβιβαστούμε στο ferry boat. 
Θα φτάσουμε στην πόλη της Ζακύνθου, όπου στην κεντρική 

ΠΑΣΧΑ 2017
Μεγάλη Παρασκευή 14/04 έως Δευτέρα του Πάσχα 17/04/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΦΙΟΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΕ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

τα, ένα ψαροχώρι που οι Λευκαδίτες αγαπούν ιδιαίτερα. Δια-
θέτει αρκετά ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφέ και μια πανέμορφη 
παραλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος 
για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την ακο-
λουθία της Ανάστασης και στη συνέχεια θα έχουμε δείπνο με 
παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/04/2017: 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!! ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το κοσμοπολίτικο 
Νυδρί, προαιρετικά θα κάνουμε την μίνι κρουαζιέρα στα πρι-
γκηπόνησα (έξοδα ατομικά). Η βόλτα διαρκεί 2,5 ώρες χωρίς 
στάση και περνάει από ΣΚΟΡΠΙΟ-ΜΑΔΟΥΡΙ-ΣΠΑΡΤΗ-ΣΚΟΡ-
ΠΙΔΙ & ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ. Όσοι δεν 
επιθυμούν να συμμετέχουν θα έχουν ελεύθερο χρόνο μέχρι 
το μεσημέρι που όλοι μαζί θα απολαύσουμε τον παραδοσιακό 
οβελία και πασχαλινούς μεζέδες στο χώρο του ξενοδοχείου. 
Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο, διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/04/2017: 
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για να επισκεφτούμε τη 
Μονή Φανερωμένης, όπου υπάρχει η εικόνα της Παναγίας 
της Φανερωμένης, πολιούχου του νησιού. Αναχώρηση για 
Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ άφιξη 
στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο: 198,00 €

πλατεία Σολωμού θα παρακολουθήσουμε την λιτανεία του 
Εσταυρωμένου υπό τους ήχους της φιλαρμονικής. Το πρωί 
γίνεται η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ακολούθως η 
Αποκαθήλωση. Στη συνέχεια ο Ιερέας λιτανεύει εντός του 
ναού το σώμα του Χριστού, πριν το τοποθετήσει στον Επιτά-
φιο. Το σώμα του Ιησού δεν είναι κεντητό, όπως στην υπό-
λοιπη Ελλάδα, αλλά αμφιπρόσωπη ξυλόγλυπτη αγιογραφία, 
που ονομάζεται “Αμνός”. Οι Επιτάφιοι δεν στολίζονται με λου-
λούδια, αλλά μένουν «γυμνοί», για να θαυμάσουμε όλοι τα 
ξυλόγλυπτα, επενδυμένα με φύλλα χρυσού και βελούδο έργα 
τέχνης. Καταλήγουμε στο  ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα 
δωμάτια και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά 
του Επιταφίου στην τοπική εκκλησία, νηστίσιμο δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2017: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε στην πρωτεύουσα του νη-
σιού. Πρώτα θα επισκεφτούμε την εκκλησία του Αγίου Διο-
νυσίου, προστάτη του νησιού. Εδώ φυλάσσεται η λάρνακα 
με το σκήνωμα του Αγίου που μεταφέρθηκε το 1717 από το 
μοναστήρι των Στροφάδων. Στην συνέχεια θα επισκεφτού-
με το Μουσείο Σολωμού και Κάλβου στην Πλατεία Μάρκου 
(έξοδα ατομικά). Κατόπιν θα ανηφορίσουμε στο Λόφο Στρά-
νη, εδώ ο Διονύσιος Σολωμός ακούγοντας τα κανόνια απέ-
ναντι από το Μεσολόγγι εμπνεύστηκε και έγραψε τον Ύμνο 
εις την Ελευθερία και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. 
Στο σημείο που υπάρχει σήμερα η στήλη με την προτομή 
του ποιητή, ήταν το πουρνάρι κάτω από το οποίο έγραψε 
τον εθνικό μας ύμνο. Αργότερα, στο πανέμορφο προάστιο 
Μπόχαλη, την πιο ξακουστή περιοχή του νησιού, θα απολαύ-
σουμε τη μαγευτική θέα. Στην κεντρική πλατεία βρίσκονται 
πολλά μαγαζιά για φαγητό και ποτό αλλά και η εκκλησία της 
Παναγίας της Χρυσοπηγής ή της Ζωοδόχου Πηγής με το πα-
λιό ξυλόγλυπτο τέμπλο και την εικόνα της Παναγίας που έχει 
επενδυθεί με ασήμι και χρονολογείται από το 848. 
Στην συνέχεια η πανέμορφη  διαδρομή μας θα μας οδηγήσει 

στο Καταστάρι, κεφαλοχώρι χτισμένο σε περιοχή με αμπέλια 
και ελαιώνες. Αργότερα άφιξη στην Αναφωνήτρια, μεσόγειο 
χωριό που πήρε το όνομα του από το μοναστήρι της Πανα-

ΠΑΣΧΑ 2017

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά και περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις 
 σε πολύ καλό ξενοδοχείο, όλα τα πρωινά γεύματα, Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό 

γεύμα με ζωντανή μουσική (δεν περιλαμβάνεται το δείπνο της Μεγάλης Παρασκευής). 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
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ομώνυμος οικισμός, με μαγευτική θέα προς τον Κορινθιακό. 
Μία περιπλάνηση στο ρέμα των Μύλων (μια φυσική ρεματιά 
με λιμνούλες γεμάτες πέστροφες, καταρράκτες και ξύλινα 
γεφυράκια) ή στο οροπέδιο της Ζάχολης με το πυκνό δά-
σος μαύρης πεύκης, προσφέρει στον επισκέπτη μοναδικές 
στιγμές ηρεμίας και απόλαυσης. Στην είσοδο του χωριού δε-
σπόζει ο μεγαλοπρεπής Ναός του Αγίου Γεωργίου, χτισμέ-
νος το 1811, με τους δεκαεφτά τρούλους, τις παραδοσιακές 
βρύσες και επτά κυπαρίσσια να στολίζουν την αυλή του. Μια 
μαρμάρινη πινακίδα στον περίβολο του ναού αποκαλύπτει 
στον επισκέπτη την ιστορία των 7 κυπαρισσιών, που εντο-
πίζεται στα χρόνια λίγο πριν την Επανάσταση του ‘21. Πα-
ραμονή για γεύμα και επιστροφή το απόγευμα με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο  

Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

γίας της Αναφωνητριας του 15ου αιώνα, στο οποίο μόνασε 
ο Άγιος Διονύσιος. Μέσα στο μοναστήρι βρίσκεται το παρεκ-
κλήσι της Αγίας Αναστασίας. Κατόπιν θα επισκεφτούμε την 
παραλία όπου βρίσκεται το «Ναυάγιο». Πήρε το όνομά του 
από το εμπορικό πλοίο που προσάραξε εδώ την δεκαετία του 
1970. Τελευταία στάση μας στο Μαχαιράδο, το δεύτερο σε 
μέγεθος χωριό της Ζακύνθου με κύριο αξιοθέατό του την εκ-
κλησία της Αγίας Μαύρας του 14ου αιώνα με εντυπωσιακό 
ενετικό καμπαναριό, πανέμορφες αγιογραφίες και την θαυ-
ματουργή εικόνα της Αγίας Μαύρας. Το απόγευμα επιστρέ-
φουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
την ακολουθία της Ανάστασης στην τοπική εκκλησία, στην 
συνέχεια θα γευτούμε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυ-
κτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/04/2017: 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!
ΓΕΡΑΚΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟ
Πρωινό γεύμα και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση στο 
όμορφο περιβάλλον του ξενοδοχείου μας. Το μεσημέρι θα 
έχουμε εορταστικό γεύμα με οβελίες, ζωντανή μουσική, δι-
ασκέδαση και γλέντι. Ο απογευματινός μας περίπατος πε-
ριλαμβάνει επίσκεψη στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού. 
Περνώντας από Αργάσι και Βασιλικό θα καταλήξουμε στην 
μαγευτική παραλία Γέρακα, τόπος αναπαραγωγής της χελώ-
νας caretta – caretta, με πανοραμική θέα. Μετά την μικρή 
μας παραμονή εκεί, θα κατευθυνθούμε προς την πόλη της 
Ζακύνθου, όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και καφέ. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.       
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/04/2017: 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πόλη της Ζακύνθου, θα 
έχουμε χρόνο ελεύθερο μέχρι την επιβίβαση μας στο ferry 
boat για την Κυλλήνη. Άφιξη και στην συνέχεια με ενδιάμε-
σες στάσεις για φαγητό και καφέ φτάνουμε στην Αθήνα στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στο 
Ιστορικό Προσκύνημα «Ζωοδόχος Πηγή» γνωστό σαν «Πα-
ναγία η Τρυπητή» του Αιγίου. Από τα ωραιότερα και πρω-
τότυπα θρησκευτικά μνημεία της Ελλάδας, βρίσκεται στην 
παραλία Αιγίου, κτισμένο σε απόκρημνο βράχο ύψους 30μ., 
μέσα σε Σπήλαιο. Όποιος επισκέπτεται για πρώτη φορά το 
προσκύνημα εντυπωσιάζεται από την ομορφιά του τοπίου. 
Τα πολλά και εξαίσια θαύματα της Παναγίας με την πάροδο 
του χρόνου αναδεικνύουν τον ιερό τούτο τόπο σε μεγάλο 
πνευματικό κέντρο Πανελληνίου ακτινοβολίας. Συνεχίζου-
με τη διαδρομή μας, ανάμεσα σε ελαιώνες και πευκοδάσος 
εμφανίζεται το οροπέδιο της Ζάχολης, εκεί που βρίσκεται ο 

Αναχώρηση για Πελοπόννησο ακολουθώντας τον εθνικό 
δρόμο προς Τρίπολη. Στάση καθοδόν. Συνεχίζουμε για να 
επισκεφτούμε μια πολύ παράξενη εκκλησία, είναι ο ναός της 
Αγίας Φωτεινής που βρίσκεται απέναντι από τον αρχαιολο-
γικό χώρο της Αρχαίας Μαντινείας. Έργο του προικισμένου 
αρχιτέκτονα κ. Κώστα Παπαθεοδώρου, η οποία κτίστηκε το 
1972 και ξεχωρίζει για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική της, 
που είναι κράμα διάφορων ρυθμών, από την παραδοσιακή 
ελληνική αρχιτεκτονική μέχρι την βυζαντινή. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας και άφιξη στο Βαλτεσινίκο, ένα όμορφο 
χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 1150 μέτρων 
μέσα σε καρυδιές και έλατα. Μέσα στο χωριό υπάρχουν 10 
εκκλησίες, υπάρχουν επίσης αρκετές πετρόχτιστες βρύσες, 
ξεχωρίζουν επίσης η κάτω πλατεία, το πολιτιστικό κέντρο, 
δωρεά των αδερφών Σοφιανόπουλου, όπου φιλοξενείται 
από το 2006 το λαογραφικό μουσείο με πολλά εκθέματα. 
Παραμονή για γεύμα και βόλτα στο παραδοσιακό χωριό. Το 
απόγευμα θα κάνουμε στάση στη Βυτίνα για καφέ και επι-
στροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:17,00€/άτομο  

Παρασκευή 21/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 22/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ – ΖΑΧΟΛΗ

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ –  
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ - ΒΥΤΙΝΑ
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της Αρκαδίας. Η εκκλησία κτίστηκε μεταξύ του 1050-1100 
προς τιμήν της οσιομάρτυρος Θεοδώρας. Βρίσκεται σε μια 
κατάφυτη ειδυλλιακή ρεματιά με πυκνό δάσος από θεόρα-
τες βελανιδιές. Στη μικρή αυτή εκκλησία η φύση έχει θαυ-
ματουργήσει. Δεκαεφτά πελώρια δένδρα είναι φυτρωμένα 
πάνω στη στέγη της, ενώ από τα θεμέλιά της αναβλύζουν 
τα νερά. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να οφείλεται στο ότι η 
εκκλησία είναι πέτρινη και θολωτή με αρκετή περιεκτικότητα 
σε χώμα. Παραμονή για γεύμα και επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:17,00€/άτομο  

Αναχώρηση για  Χαλκίδα όπου θα κάνουμε στάση. Στη συνέ-
χεια θα επισκεφτούμε την Μονή του Αγίου Γεωργίου «Άρμα» 
που βρίσκεται ανατολικά από τα Φύλλα, μετά τη θέση «Κα-
λογερόβρυση». Σύμφωνα με μια εκδοχή, η Μονή ιδρύθηκε 
το 1141. Επί Τουρκοκρατίας η Μονή του Αγίου Γεωργίου 
υπήρξε πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Αργότε-
ρα καταλήγουμε στο Λευκαντί, παραθαλάσσιος οικισμός με 
έντονη τουριστική κίνηση, ουζερί πάνω στο κύμα, καφετέ-
ριες στον παραλιακό δρόμο και ταβέρνες όπου θα έχουμε 
γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβι-
βαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο  

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας 
από Τρίπολη και Μεγαλόπολη, φτάνουμε στο χωριουδάκι της 
Βάστας για να προσκυνήσουμε στην μικρή θολωτή εκκλησία 
της Αγίας Θεοδώρας. Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας αποτελεί 
μοναδικό φαινόμενο και είναι από τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα 

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στο 
Κεφαλάρι Άργους όπου θα προσκυνήσουμε στον ναό της 
Ζωοδόχου Πηγής. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που τον κά-
νουν ξεχωριστό, το πρώτο είναι ότι βρίσκεται σε μια περιοχή 
που το πράσινο και τα νερά του ιστορικού ποταμού Ερασίνου 
την κάνουν μαγευτική και το δεύτερο ότι ο ναός είναι χτισμέ-
νος μέσα σε ένα σπήλαιο του όρους Χάον. Στην συνέχεια 
περνώντας από Μύλους και Νέα Κίο, από μια παραθαλάσσια 
διαδρομή, θα βρεθούμε στο όμορφο Ναύπλιο. Θα περιηγη-
θούμε στην πόλη, από την πύλη της Ξηράς και το παράρτημα 
της Εθνικής Πινακοθήκης έως την πλατεία Συντάγματος και 
το Βουλευτικόν. Επίσης δεν θα παραλείψουμε και τα θρη-
σκευτικά μνημεία, όπως: τον Άγιο Γεώργιο που κοσμείται με 
αντίγραφο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον Άγιο Σπυρίδωνα όπου 
δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και τον πολιούχο 
Άγιο Αναστάσιο με το υπέροχο τέμπλο. Καταλήγουμε στον 
γύρο της Ακροναυπλίας, μια θαυμάσια βόλτα που ίσως δεν 
γνωρίζουν ορισμένοι επισκέπτες. Θα παραμείνουμε για γεύ-
μα και στη συνέχεια, περνώντας από τον κοιμώμενο Λέοντα, 
άφιξη στον πολυχώρο «Φουγάρο», όπου θα απολαύσουμε 
τον καφέ μας. Βρίσκεται έξω από το Ναύπλιο και εκεί είχε 
τις εγκαταστάσεις της η κονσερβοποιία Ανθός. Το απόγευμα 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο  

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Σάββατο 22/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 23/04/2017
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 23/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΡΙ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΦΟΥΓΑΡΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΜΑ – 
ΛΕΥΚΑΝΤΙ

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

Τα Τζουμέρκα είναι ένα σύνολο πανέμορφων χωριών  και 
παραδοσιακών οικισμών, περιτριγυρισμένα από φαράγγια, 
χαράδρες και απόκρημνα βουνά. Το σύνθετο ορεινό ανά-
γλυφο και τα πεντακάθαρα ποτάμια, μαγεύουν τον επισκέ-
πτη και τον γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω, καθώς σε κάθε 
βήμα αισθάνεται έντονη την παράδοση του τόπου και την 
ιστορία του.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΔΑΦΝΩΤΗ – ΑΡΑΧΘΟΣ
Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περ-
νώντας από την γέφυρα Ρίου–Αντίρριου, φτάνουμε στην 
Δαφνωτή, περνώντας από την Άρτα. Θα σταματήσουμε στον 
Άραχθο για να δούμε το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, αρι-
στούργημα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/04/2017: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για δύο πανέμορφα παραδο-
σιακά χωριά, τα ιστορικά κεφαλοχώρια Συρράκο και Κα-
λαρρύτες (απαραίτητη μικρή πεζοπορία για την είσοδό μας 
στα χωριά). Ενδιάμεσα θα επισκεφτούμε την Μονή Κηπίνας, 
σφηνωμένη κυριολεκτικά σε ένα κάθετο βράχο, η οποία 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

Παρασκευή 28/04 έως Δευτέρα 01/05/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ»
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ – ΣΥΡΡΑΚΟ – ΜΟΝΗ ΚΗΠΙΝΑΣ – 

ΚΑΛΛΑΡΥΤΕΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ –  
ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ
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Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου 
όπου θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 
8.00 σαλπάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοί-
ου θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα 
κάνουν την κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω 
κατάστρωμα θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και 
ξένους ρυθμούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνι-
κά νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. 
Θα παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊ-
δουράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο 
νησί. Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο 
εστιατόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι 
στο σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνετε 
περίπου 50΄ για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή 
ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβα-
στείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο το-
πίο και τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες 
στη διάθεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαι-
ρετικές εκδρομές της εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια 
βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής:55,00 €/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/04/2017: ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ – 
ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το σπήλαιο της Ανεμότρυ-
πας (έξοδα ατομικά) με σταλαγμίτες, σταλακτίτες,  λιμνούλες 
και πλούσιο διάκοσμο, κατόπιν στα Πράμαντα με την ωραία 
πλατεία όπου βρίσκεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής καθώς 
και η πανέμορφη πέτρινη βρύση «Αράπης». Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε το χωριό Μελισσουργοί, η άγρια φύση με 
τα πολλά νερά και τα ελατόφυτα δάση δίνουν στο χωριό μια 
ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και το κάνουν να ξεχωρίζει από τα 
υπόλοιπα. Περνώντας από τα Άγναντα θα σταματήσουμε στο 
χωριό Καταρράκτης, όπου θα επισκεφτούμε τη Μονή της Αγί-
ας Αικατερίνης και θα δούμε τους δύο καταρράκτες. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/05/2017: ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ (κόκκινη εκκλησία) – ΑΡΤΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Βουλγαρέλι. Το όνομα 
του χωριού πρωτοεμφανίζεται στις 5 Οκτωβρίου 1696, όπου 
αναφέρεται ως ένα από τα 41 χωριά του Τζουμέρκου και Ρα-
δοβιζίου. Η προέλευση του ονόματος δεν είναι βέβαιη. Εικάζε-
ται ότι η ονομασία προέρχεται από το επώνυμο Βουλγαρέλης, 
που ήταν υλοτόμος στην περιοχή ή από Βούλγαρους υλοτό-
μους που εγκαταστάθηκαν εδώ λόγω των δασών και των ρε-
όντων υδάτων, για την μεταφορά οικοδομήσιμης ξυλείας στην 
Άρτα. Θα επισκεφτούμε την κόκκινη εκκλησία. Ο ναός βρίσκε-
ται στο Παλιοχώρι Βουλγαρελίου και είναι αφιερωμένος στα 
Γενέθλια της Θεοτόκου. Ονομάζεται Κόκκινη Εκκλησιά, λόγω 
του κόκκινου χρώματος των πλίνθων και Παναγιά Βελλάς, 
γιατί υπήρξε μετόχι της μονής Βελλά των Ιωαννίνων. Κατη-
φορίζουμε προς την Άρτα όπου θα επισκεφτούμε την Πανα-
γιά την Παρηγορήτισσα, είναι ο πιο σημαντικός και διάσημος 
βυζαντινός ναός του νομού Άρτας. Ο ναός είναι αφιερωμένος 
στον ευαγγελισμό της Θεοτόκου και υπάρχουν ενδείξεις ότι 
τον 16ο αιώνα ήταν το Καθολικό γυναικείου μοναστηριού. 
Σήμερα είναι βυζαντινό μουσείο και δεν λειτουργεί ως ναός. 
Αργότερα κατευθυνόμαστε προς Αθήνα με ενδιάμεσες στά-
σεις για γεύμα και καφέ, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.. 

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Αναχώρηση  το πρωί για Θήβα, στάση καθοδόν και φτάνου-
με στο όμορφο Κυριάκι, χτισμένο στις δυτικές πλαγιές του 
Ελικώνα, σε υψόμετρο 780 μέτρων, μέσα σε ένα καταπρά-
σινο και πανέμορφο τοπίο. Πολλά είναι τα σημεία, μέσα και 
έξω από το χωριό, που μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης. 
Η κεντρική πλατεία με την εκκλησία του Ιωάννη του Προ-
δρόμου και τον γέρικο πλάτανο και η πλατεία με το εκκλη-
σάκι του Αγίου Νικολάου προσφέρονται για χαλάρωση και 
ξεκούραση. Λίγο πάνω από την κεντρική πλατεία, βρίσκεται 
η παλιά εκκλησία της Παναγίας με το θεατράκι και την παιδι-
κή χαρά, και πίσω της η πέτρινη Μεγάλη Βρύση, η οποία τα 
περασμένα χρόνια τροφοδοτούσε τους κατοίκους με νερό. 
Κατόπιν θα ανέβουμε τον Ελικώνα και μέσω Αγίας Άννας, θα 
φτάσουμε στην Αρβανίτσα. όπου θα παραμείνουμε για γεύ-
μα.  Είναι ένα καταπράσινο τοπίο μέσα στα έλατα, βγαλμένο 
σαν από παραμύθι, στο οποίο υπάρχουν καφετέρια-ταβέρνα, 

Σάββατο 29/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Σάββατο 29/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΙ – ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ - ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ
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παιδική χαρά και πολύ γρασίδι και δροσιά, που βοηθούν τους 
εκδρομείς να ξεφύγουν για λίγο από την μονότονη καθημε-
ρινότητα. Αναχώρηση και άφιξη στη Λιβαδειά, από το κέντρο 
της πόλης θα περπατήσουμε 400μ. προς τις πηγές Κρύας, 
μια πανέμορφη περιοχή όπου τρεχούμενα νερά, αιωνόβιοι 
πλάτανοι, πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι και μικροί καταρρά-
κτες συνθέτουν το τοπίο. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Το βουνό που ο θρύλος το καταγράφει σαν θερινή κατοικία 
των 12 θεών του Ολύμπου και τη μυθική χώρα των Κε-
νταύρων, υψώνεται επιβλητικό και καταπράσινο. Το άσπρο 
του χιονιού φεύγει και τη θέση του παίρνει το άσπρο των 
ανθών από τις ανθισμένες μηλιές, κερασιές και από τα άλλα 
καρποφόρα δέντρα, χαρίζοντας μια μαγική εικόνα. Αν θέλει 
κανείς να «γευτεί» την ομορφιά της Άνοιξης σε όλο της το 
μεγαλείο, τότε το Πήλιο είναι ο κατάλληλος προορισμός.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/04/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΒΟΛΟΣ – ΧΑΝΙΑ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθο-
δόν και άφιξη στο Βόλο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη, την παραλία της και τα ξακουστά τσι-
πουράδικα με τις γνωστές θαλασσινές λιχουδιές. Παραμονή 
για γεύμα. Αργότερα περνώντας από τα όμορφα παραλιακά 
ψαροχώρια, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε το Πήλιο, κάνοντας 
στάση για καφέ και γλυκό στην Πορταριά, με τα όμορφα αρ-
χοντικά της. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του 
Πηλίου, τα Χάνια, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας, δείπνο 
και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/04/2017: ΚΙΣΣΟΣ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ – ΜΗΛΙΕΣ 
«τρενάκι Πηλίου - Μουτζούρης» - ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ανατολικό Πήλιο και τον 
Κισσό όπου θα επισκεφτούμε την Αγία Μαρίνα, εκκλησία 
του 18ου αιώνα στην πλατεία του χωριού. Συνεχίζοντας την 

Σάββατο 29/04 έως Δευτέρα 01/05/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΗΛΙΟ «ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ»  

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΘΡΥΛΙΚΟ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ

όμορφη διαδρομή μας φτάνουμε στην γραφική Τσαγκαράδα. 
Θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, με το 
πελώριο πλάτανο στην πλατεία, ηλικίας πάνω από 800 χρό-
νια. Θα θαυμάσουμε την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και θα 
έχουμε χρόνο για καφέ. Θα φτάσουμε στις Μηλιές, από όπου, 
όσοι θελήσουν, θα πάρουν τον θρυλικό Μουτζούρη (έξοδα 
ατομικά) για να απολαύσουν το μοναδικό συνδυασμό φυσι-
κής ομορφιάς βουνού και θάλασσας, ανάμεσα στις πλαγιές 
του βουνού των Κενταύρων. Όσοι παραμείνουν μπορούν 
να επισκεφτούν το ναό των Παμεγγίστων Ταξιαρχών με την 
ιδιαίτερη αγιογραφία. Σχετική παραμονή και αναχώρηση για 
Άνω Λεχώνια όπου θα συναντήσουμε το υπόλοιπο γκρουπ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/05/2017 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για να επισκεφτούμε, την Μονή 
Ξενιάς, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα. Αιτία 
της ανεγέρσεως αποτέλεσε η ανεύρεση της εικόνας της Κοι-
μήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανάμεσα σε κισσούς. Η 
θαυματουργή εικόνα φυλάσσεται τώρα στη μονή Κάτω Ξε-
νιάς. Το όνομα «Ξενιά» λέγεται ότι οφείλεται στο ότι η μονή 
παρείχε μεγάλη φιλοξενία στον κόσμο που επισκεπτόταν. 
Γρήγορα άκμασε, όμως το 13ο αιώνα, κατά την περίοδο της 
Φραγκοκρατίας, οι Λατίνοι έσφαξαν 800 περίπου μονα-
χούς της μονής που αρνήθηκαν να υποταχθούν στην παπική 
εξουσία. Κατά την Τουρκοκρατία διατηρούσε κρυφό σχολειό. 
Στα 1600 ανακαινίσθηκε, αλλά αργότερα οι επιδρομές των 
κλεφτών και το δριμύ ψύχος ανάγκασαν τους μοναχούς να 
χτίσουν το μετόχι του Αγίου Νικολάου, την σημερινή μονή 
Κάτω Ξενιάς, όπου εγκαταστάθηκαν μόνιμα το 1878. Επι-
στροφή για Αθήνα με ενδιάμεση στάση για γεύμα και καφέ. 

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Το Μουσείο Μανιταριών διαθέτει μια πλουσιότατη συλλο-
γή. Αποτελείται από γλυπτά μανιτάρια κατασκευασμένα ένα 
προς ένα, διατηρώντας ταυτόχρονα απόλυτη ομοιότητα χρώ-
ματος, σχήματος και μεγέθους. Τα μανιτάρια παρουσιάζονται 
σε τρεις φάσεις της ανάπτυξής τους, έτσι ώστε ο επισκέπτης 
να διαμορφώνει μια πλήρη εικόνα του κύκλου ζωής τους. 
Περπατώντας σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που προ-
σομοιώνει το πραγματικό περιβάλλον μπορείτε να συλλέξετε 
πληροφορίες και να γνωρίσετε ένα προς ένα τα μανιτάρια.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/04/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ & 
ΒΑΡΛΑΑΜ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αναχώρηση για Καλαμπάκα, στάση καθοδόν για γεύμα και 

Σάββατο 29/04 έως Δευτέρα 01/05/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &  
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
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πέρασε από την πόλη ο Απόστολος Παύλος και δίδαξε 
τον χριστιανισμό. Θα επισκεφτούμε την Αρχαία Κόρινθο 
και το μουσείο (έξοδα ατομικά). Περπατώντας μέσα στα 
ερείπια της αρχαίας πόλης ίσως νοιώσουμε κάτι από το 
χαμένο της μεγαλείο. Οι Κορίνθιοι ήταν τόσο πολυμήχα-
νοι, έξυπνοι και δραστήριοι όσο λίγοι άλλοι αρχαίοι Έλ-
ληνες. Αργότερα θα καταλήξουμε στην Καρυά, (το τηλεο-
πτικό Κολοκοτρωνίτσι). Είναι ένα από τα πιο όμορφα και 
γραφικά χωριά της Αργολίδας, το μοναδικό χωριό στον 
ορεινό όγκο του νομού, το οποίο έχει διατηρήσει όλα τα 
παραδοσιακά χαρακτηριστικά που πλέον σπάνια συναντά 
κανείς. Χτισμένο αμφιθεατρικά, το ιστορικό παραδοσιακό 
χωριό έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αισθητική. Θα 
γευματίσουμε σε παραδοσιακή ταβέρνα με αγνά τοπικά 
προϊόντα. Επιστροφή το απόγευμα με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Δεν πιστεύεις στα μάτια σου αντικρίζοντας από μακριά 
τους πολυγωνικούς πύργους και τις κομψές επάλξεις. Όσο 
κι αν νομίζουμε ότι γνωρίζουμε αυτή την πόλη, όλο και 
εμφανίζονται περιοχές ανεξερεύνητες με μικρές ή μεγάλες 
ιστορίες, πολλές φορές σαν παραμύθια, που έρχονται να 
μας ξαφνιάσουν. Μια τέτοια περιοχή είναι και ο Πύργος 
Βασιλίσσης στο Ίλιον.
Αναχώρηση το πρωί για να επισκεφτούμε και να ξεναγηθού-
με στον πύργο Βασιλίσσης Αμαλίας που βρίσκεται δίπλα στο 
πάρκο Τρίτση και ανήκει στα έργα γοτθικού ρυθμού. Από το 
1848 η βασίλισσα Αμαλία το χρησιμοποίησε σαν θερινό 
ανάκτορο. Θα συναντήσουμε αμπελώνες, στάβλους που φι-
λοξενούν άλογα από ιδιώτες, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν 
πολλά αντικείμενα μεγάλης αξίας και κειμήλια από την εποχή 
εκείνη. Η ξενάγηση διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει επίσκε-
ψη στο Βιολογικό αμπελώνα του κτήματος, περιήγηση στον 
Πύργο (εξωτερικά και εσωτερικά-αφού βγάλουμε τα παπού-
τσια μας), ξενάγηση στο οινοποιείο-εμφιαλωτήριο και η βόλ-
τα ολοκληρώνεται με γευστική δοκιμή των βιολογικών κρα-
σιών του κτήματος με συνοδεία χειροποίητης χορτόπιτας, 
τυριών κ.α. Στην συνέχεια θα κάνουμε μια βόλτα στο πάρκο 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση», ο με-
γαλύτερος οργανωμένος πνεύμονας πρασίνου στον αστικό 
ιστό της Αθήνας, συνολικής έκτασης 1200 στρεμμάτων, με 
έξι τεχνητές λίμνες. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για τη Χασιά 
όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Στην επιστροφή θα 
κάνουμε μια στάση στη μονή του Αγίου Κυπριανού και άφιξη 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:13,00€/άτομο η μεταφορά  
(δεν συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στον Πύργο) 

καφέ. Περνώντας από Λαμία, Δομοκό και Καρδίτσα, άφιξη 
και επίσκεψη στα Μετέωρα, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο 
μετά το Άγιο Όρος μοναστικό συγκρότημα με παγκόσμια ακτι-
νοβολία. Θα επισκεφτούμε τη Μονή Βαρλαάμ, η δεύτερη μετά 
το Μεγάλο Μετέωρο σε μέγεθος. Ένα ακόμη μοναστήρι που θα 
επισκεφτούμε είναι του Αγίου Στεφάνου που χτίστηκε στα μέσα 
του 16ου αιώνα και τοιχογραφήθηκε πολύ αργότερα. Στη συ-
νέχεια  θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) το μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Μετέωρων και Μουσείο Μανιταριών που άνοιξε τις 
πύλες του στην Καλαμπάκα. Θα δούμε απίστευτη ποικιλία από 
300 περίπου είδη ζώων, θηλαστικών και πτηνών, μερικά από 
τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση και θα θαυμάσουμε τον 
τεράστιο πλούτο που διαθέτει η χώρα μας σε μανιτάρια. Στη 
συνέχεια άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/04/2017:  ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το μαγευτικό γύρο της 
λίμνης Πλαστήρα, που βρίσκεται στο οροπέδιο της Νεβρό-
πολης. Θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Πλακωτό, 
Νεοχώρι και Καλύβια Πεζούλας για να καταλήξουμε στην 
όμορφη Νεράιδα, έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς της 
Θεσσαλίας. Βρίσκεται μέσα στα έλατα με καταπληκτική θέα 
στη λίμνη Πλαστήρα. Η Νεράιδα κατά τον Β΄ παγκόσμιο πό-
λεμο ήταν η έδρα του αρχηγείου του ΕΛΛΑΣ και στο σπίτι του 
Ν.Πλαστήρα εγκατέστησε το στρατηγείο του ο Άγγλος λοχα-
γός Χάμσον. Κατόπιν αναχώρηση για το γραφικό Λαμπερό 
όπου θα έχουμε γεύμα. Μια ακόμα στάση στο φράγμα Ταυ-
ρωπού, μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή, ένα κομψό 
τόξο που μοιάζει να αγκαλιάζει τον τεράστιο όγκο του νερού 
της λίμνης, το Φράγμα μήκους 220μ. που έχει δημιουργηθεί, 
συγκράτησε τα νερά του Ταυρωπού, που κάλυψαν το ορο-
πέδιο της Νεβρόπολης και δημιούργησε τη λίμνη Πλαστήρα. 
Σήμερα αποτελεί ένα όμορφο σημείο για να αγναντέψει κα-
νείς τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/05/2017 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ΠΥΛΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Πύλη όπου θα επισκε-
φτούμε τη βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά του 12ου αι-
ώνα με σπάνιες τοιχογραφίες και την εικόνα της Παναγίας να 
κρατάει το Χριστό δεξιά «Δεξιοκρατούσα», επίσης θα δούμε 
το μονότοξο γεφύρι που ενώνει τις όχθες του Πορταϊκού πο-
ταμού.  Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή και επιστροφή με ενδι-
άμεσες στάσεις στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, με προορισμό την Αρχαία 
Κόρινθο. Η Αρχαία Κόρινθος ήταν μια από τις μεγαλύτε-
ρες και σπουδαιότερες πόλεις της Ελλάδας. Το 53 μ.Χ. 

Κυριακή 30/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΑΡΥΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Κυριακή 30/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ
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μετά το Ναύσταθμο. Ένα νησί με δικές του ομορφιές, πλού-
σια ιστορία και πολύ πράσινο, «πρωταγωνίστησε» σε παλιές 
ελληνικές ταινίες και κρατά ακόμα τη γοητεία του, χωρίς να 
πολυενδιαφέρεται να γίνει «της μόδας».
Αναχώρηση για Πελοπόννησο καθοδόν στάση και από Φα-
νάρι φτάνουμε στο Γαλατά, καταπράσινη κωμόπολη απένα-
ντι ακριβώς από το λιμάνι του Πόρου στην Πελοποννησιακή 
ακτή. Προαιρετικά μπορούμε να πάρουμε το καϊκάκι (έξοδα 
ατομικά) και να επισκεφτούμε τον Πόρο. Η νεοκλασική γο-
ητεία της Χώρας, οι πευκόφυτες πλαγιές, οι μικροσκοπικοί 
κολπίσκοι τα στενά δρομάκια και η ομορφιά του τοπίου θα 
σας κάνουν να αισθανθείτε ότι ξαναγυρνάτε σε έναν αγαπη-
μένο τόπο διακοπών. Θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Όσοι δεν 
ακολουθήσουν στον Πόρο, παραμένουν στον Γαλατά για γεύ-
μα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια ση-
μεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Μέσα σε ένα καταπράσινο και ειδυλλιακό τοπίο γεμάτο πλατά-
νια και αγριολούλουδα βρίσκεται μια περιοχή ιδιαίτερου φυ-
σικού κάλους. Εκατοντάδες είναι οι επισκέπτες που επιλέγουν 
να κάνουν Πρωτομαγιά στον καταρράκτη στην Πέτρα Βοιωτί-
ας, με τους ήχους του νερού και παραδοσιακή μουσική.

Αναχώρηση για το νομό Βοιωτίας και άφιξη στο χωριό Πέτρα, 
λίγο μετά την Αλίαρτο. Βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώ-
να σε υψόμετρο 200 μέτρων. Το χωριό είναι όμορφο και γρα-
φικό με μια όμορφη πλατεία, γραφικά μαγαζάκια και πετρόχτι-
στα σπίτια. Μετά το χωριό κάτι ξεχωριστό μας περιμένει στους 
καταρράκτες. Το νερό πέφτει ορμητικό από την πλαγιά του 
Ελικώνα, λιμνάζει στα βράχια και ξαναπέφτει σχηματίζοντας 
τον μεγαλύτερο καταρράκτη. Ο τρίτος και μικρότερος πέφτει 
μπροστά στα πόδια σου, περνά κάτω από ένα γεφυράκι και 
φεύγει για την Κωπαΐδα. Γύρω πλατάνια, διαμορφωμένος χώ-
ρος αναψυχής και την Πρωτομαγιά μαζεύεται όλο το χωριό! 
Κατόπιν θα επισκεφτούμε τους Κήπους Αλιάρτου. Οι κήποι 
Αλιάρτου είναι περιοχή 110 στρεμμάτων, στην οποία βρίσκο-
νται αγροτοβιομηχανικά κτίσματα, κατοικίες και κτίρια διοίκη-
σης τα οποία κατασκεύασε η Αγγλική εταιρία αποξήρανσης 
της Λίμνης Κωπαΐδας και κηρύχτηκαν διατηρητέα με απόφαση 
του υπουργείου πολιτισμού. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή και 
το απόγευμα στάση στη Λίμνη Μουσών, ένα πραγματικό στο-
λίδι στη Βοιωτία που αξίζει να επισκεφτούμε. Σε ένα μοναδικό 
περιβάλλον με φυσική ομορφιά, μπορούμε να απολαύσουμε 
τον καφέ ή το γλυκό μας με θέα τη λίμνη. Επιστροφή στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας και μέσω Αρκί-
τσας–Αιδηψού, φτάνουμε στην Ιερά μονή του Οσίου Δαυίδ η 
οποία βρίσκεται στην καρδιά πυκνόφυτης έκτασης στα χαμη-
λά των βουνών «Καβαλάρης» και «Ξηρόν όρος» αντίκρυ του 
χωριού Δρυμώνα. Είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος. Στον ναό του Μοναστηριού φυλάσσονται τα ευωδι-
άζοντα και θαυματουργά οστά του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, 
το θυμιατό και το πετραχήλι του Αγίου (ρωσικής προέλευσης) 
και άλλα πολύτιμα κειμήλια. Η Μονή ιδρύθηκε το 16ο αιώνα 
από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Παραμονή 
για προσκύνημα και αμέσως μετά αναχώρηση για τους καταρ-
ράκτες Δρυμώνα που συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης 
φυσικής ομορφιάς. Αργότερα φτάνουμε στην Λίμνη Ευβοίας 
όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα 
μέσω Χαλκίδας, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 22,00€/άτομο

Το αρχαίο ιστορικό Μοναστήρι του  Αγίου Εφραίμ της Νέας 
Μάκρης, πού είναι και ο τόπος μαρτυρίου του…
Αναχώρηση για Νέα Μάκρη όπου θα επισκεφτούμε τη 
Μονή Οσίου Εφραίμ. Πεντακόσια περίπου χρόνια έχουν 
περάσει, από το 1426, όταν στις 5 Μαΐου Αγαρηνοί πειρα-
τές, εισβάλλοντας στο μοναστήρι των Άμωμων, στον λόφο 
της Νέας Μάκρης, παλούκωσαν με αναμμένο δαυλό στην 
κοιλιά τον Άγιο Εφραίμ, ηγούμενο τότε σε αυτό το μοναστή-
ρι. Αφού προσκυνήσουμε θα κατευθυνθούμε στην παραλία 
της Νέας Μάκρης για καφέ και επιστροφή στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Δευτέρα 01/05/2017
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Δευτέρα 01/05/2017
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Παρασκευή 05/05/2017  Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ & 
ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΛΙΜΝΗ ΜΟΥΣΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ  
ΔΡΥΜΩΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

Ο Πόρος στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο νησιά, τη 
Σφαιρία εκεί όπου είναι χτισμένος ο οικισμός και την κατάφυ-
τη Καλαβρία που τα χωρίζει ένα πολύ μικρό κανάλι αμέσως 

Δευτέρα 01/05/2017
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ
«ΚΑΤΑΦΥΤΟΣ, ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΣ»
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/05/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΤΗΝΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι της Ραφήνας και μετά 
από 4 ώρες ταξίδι φτάνουμε στην Τήνο. Επιβίβαση στο λεωφο-
ρείο και ξεκινάμε για την Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, το μοναστήρι 
όπου μόνασε η Αγία Πελαγία. Στάση για προσκύνημα και απα-
ραίτητη επίσκεψη στο ταπεινό κελί της Αγίας, χάρη στο όνομα της 
οποίας έγινε η εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. 
Κατόπιν άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για γεύμα 
και ξεκούραση. Το απόγευμα ξεκινάμε για τον γύρο του νησιού, 
με πρώτη στάση στον Πύργο και στο νέο μουσείο μαρμαροτε-
χνίας (έξοδα ατομικά). Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Πύργου, 
ο οποίος είναι το χωριό των μαρμαράδων, είναι τα κάτασπρα 
σπίτια, τα μαρμάρινα υπέρθυρα, τα οικόσημα, τα στενά και μαρ-
μαροστρωμένα σοκάκια. Στο χωριό μπορούμε να θαυμάσουμε 
την τέχνη των μαρμαράδων και τα απίστευτα δημιουργήματά 
τους. Θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) το σπίτι–μουσείο του 
σπουδαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά και το μουσείο των Τήνιων 
καλλιτεχνών και φυσικά θα δοκιμάσουμε το φημισμένο γαλακτο-
μπούρεκο στην κεντρική πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο και 
τις περίτεχνες μαρμάρινες βρύσες. Επίσης θα θαυμάσουμε τις 
μαρμαρόκτιστες εκκλησίες. Επόμενη στάση στο γραφικό παρα-
θαλάσσιο Πάνορμο, μόλις 4χλμ. από τον Πύργο. Ελεύθερος χρό-
νος για βόλτα και επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/05/2017: ΤΗΝΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Νωρίς το πρωί θα μεταβούμε στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης 
για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για πρωινό. Αργότερα ξεκινάμε για τον πανέμορφο 
Βώλακα, ένα μεσαιωνικό καθολικό χωριό, χτισμένο σε υψόμετρο 

284 μέτρων, σε ένα μι-
κρό οροπέδιο στη μέση 
του νησιού, περιτριγυ-
ρισμένο από πέτρες και 
τεράστιους σφαιρικούς 
γρανιτένιους βράχους, 
σε τοπίο που σαγηνεύει 
με την ιδιομορφία του. 
Πολλά από τα σπίτια 
του είναι χτισμένα με-
ταξύ ή επάνω στους 

σφαιρικούς βράχους. Πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι το χωριό 
της καλαθοπλεκτικής, από την οποία ζουν κυρίως οι κάτοικοί του. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα για να θαυμάσουμε την αρχιτεκτο-
νική του χωριού και να δούμε τους καλαθάδες να δημιουργούν. 
Γεύμα ελεύθερο στην περιοχή και εφόσον μας το επιτρέπει ο 
χρόνος θα επισκεφτούμε κάποιο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 
για να δοκιμάσουμε και να αγοράσουμε τα περίφημα αμυγδαλω-
τά και τα άλλα τοπικά γλυκά της Τήνου. Επιστροφή στην πόλη και 
μεταφορά στο λιμάνι για την επιστροφή μας στη Ραφήνα. 

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Αναχώρηση για Πελοπόννησο και με ενδιάμεση στάση κα-
θοδόν, άφιξη στην κατάφυτη περιοχή και στο χωριό Πλα-
τανιώτισσα που οφείλει το όνομά του στην Παναγία. Θα 
προσκυνήσουμε στο θαυματουργό εκκλησάκι της Παναγίας 
Πλατανιώτισσας που έχει δημιουργηθεί στο κοίλωμα τρι-
ών ιερών πλατανιών που με τα χρόνια ενώθηκαν μεταξύ 
τους. Σε μια από τις επιφάνειες του κοιλώματος υπάρχει το 
αποτύπωμα της Παναγίας με το Θείο Βρέφος στα χέρια το 
οποίο είναι πανομοιότυπο με την εικόνα της Θεοτόκου του 
Μεγάλου Σπηλαίου. Θα έχουμε γεύμα στην περιοχή και το 
απόγευμα με στάση καθοδόν, επιστροφή στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ  
ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΝΑΣ 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ρα-
φήνας για να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της 
Τήνου και με τοπικό πούλμαν ξεκινάμε για την Ιερά Μονή 
Κεχροβουνίου, το μοναστήρι όπου μόνασε η Αγία Πελαγία. 
Στάση για προσκύνημα και απαραίτητη επίσκεψη στο ταπεινό 
κελί της Αγίας, χάρη στο όνομα της οποίας έγινε η εύρεση της 
θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Αργότερα καταλήγου-
με στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας για προσκύνημα στη 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στην οποία η Μεγαλόχα-
ρη απεικονίζεται σε στάση προσευχής να προφέρει τα λόγια 

Αναχώρηση για το νομό Βοιωτίας, στάση καθοδόν. Κατό-
πιν άφιξη στην Άμφισσα που, κατά την μυθική παράδοση, 
οφείλει την ονομασία της στην Άμφισσα, εγγονή του Αιόλου 
και ερωμένη του Απόλλωνα. Ο σύγχρονος οικισμός διατη-
ρεί την παραδοσιακή του όψη, ενώ ο απέραντος ελαιώνας 
και το κάστρο στην κορυφή του δίνουν ιδιαίτερο χρώμα. Θα 
επισκεφτούμε τον Μητροπολιτικό ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, με τοιχογραφίες του ζωγράφου και αγιογράφου 
Σπύρου Παπαλουκά από την Δεσφίνα. Δίπλα σώζεται παλαι-
οχριστιανικό βαπτιστήριο. Επίσης θα δούμε το γυαλί καφενέ 
και το αρχαιολογικό μουσείο. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή. 
Το απόγευμα στάση στην Αράχωβα, με τα πέτρινα σπίτια να 
στριμώχνονται στα στενά ανηφορικά δρομάκια και όλο το 
χωριό να κρέμεται στις πλαγιές του βουνού, σε ένα τοπίο 
που αγγίζει τα όρια της τελειότητας. Επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Σάββατο 06/05 έως Κυριακή 07/05/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 06/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 07/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 06/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ &  
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΑΜΦΙΣΣΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ
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Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Ανηφορί-
ζουμε το όρος Ζήρεια, όπου θα απολαύσουμε τα πασίγνω-
στα ορεινά χωριά των Τρικάλων, στις πλαγιές του όρους. Η 
πρώτη στάση μας θα είναι στην λίμνη Δασίου, μια από τις 
ορεινότερες της Ελλάδας, περιτριγυρισμένη από έλατα και 
υπέροχα αγριολούλουδα. Αν και μικρή σε έκταση, το τοπίο 
που δημιουργεί είναι απαράμιλλης ομορφιάς, ενώ στο μέσο 
σχηματίζεται ένα μικρό νησάκι. Η λίμνη αποτελεί ιδανικό τόπο 
για διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασία βουνού, ενώ προ-
στατεύεται από το δίκτυο Νatura 2000, λόγω του ότι σε αυτή 
κατοικούν πολλά σπάνια είδη του ζωικού βασιλείου. Στην συ-
νέχεια, περνώντας τα Άνω Τρίκαλα, θα επισκεφτούμε το ιστο-
ρικό μοναστήρι του Αγίου Βλασίου, που η παράδοση το θέλει 
να χτίζεται γύρω στα 1400, όταν βρέθηκε σε κοντινή σπηλιά 
η θαυματουργή εικόνα του Αγίου. Επόμενος σταθμός μας για 
γεύμα και βόλτα θα είναι στα Μεσαία Τρίκαλα. Το απόγευμα 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

από ένα ανοιχτό βιβλίο. Απέναντι της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 
που κρατάει στα χέρια του έναν κρίνο ο οποίος συμβολίζει 
την αγνότητα, ενώ το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού 
κατεβαίνει από τον ουρανό. Χρόνος ελεύθερος για προσκύ-
νημα και ελεύθερο γεύμα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο 
για να επιστρέψουμε στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου θα μας 
περιμένει πούλμαν του γραφείου μας, για να μας επιστρέψει 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 63,00€/άτομο,  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του καραβιού A/R

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Πατρίδα φημισμένων εφοπλιστών και καπεταναίων, η Χώρα 
της Άνδρου, στο ανατολικό τμήμα του νησιού, διατηρεί ανέ-
παφη την αίγλη που της χάρισαν τα άξια τέκνα της και ξε-
χωρίζει για τη σεμνή μεγαλοπρέπειά της. Η Άνδρος γοητεύει 
τους επισκέπτες με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική, τα ορεινά 
χωριά, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα εκκλησιαστικά 
μνημεία αλλά φημίζεται και για τα γλυκά της, εκτός από τα 
πασίγνωστα Ανδριώτικα αμυγδαλωτά και σκαλτσούνια με 
ντόπια υλικά, θα σας μείνουν αξέχαστα η σουμάδα, το πα-
ντεσπάνι, το παστέλι με αγνό μέλι και σουσάμι αλλά και οι 
ανδριώτικες πάστες.  
Αναχώρηση για Ραφήνα, επιβίβαση στο ferry boat και άφιξη 
στην Άνδρο. Μετά από ένα ευχάριστο ταξίδι δύο ωρών, φτά-
νουμε στο λιμάνι του νησιού το Γαύριο. Πρώτη μας στάση η 
Μονή Αγίου Νικολάου, 5 χιλιόμετρα από το χωριό Αποικιά 
στην περιοχή «Ώρες», του 11ου αιώνα με πολλά κειμήλια 
ανεκτίμητης θρησκευτικής αξίας. Συγκεκριμένα, αναφέρου-
με την Ιερή εικόνα της Παναγίας της «Ριζά του Ιεσσαί», την 
Μυροβλήτισσα, η οποία βρίσκεται στο καθολικό της μονής και 
μυροβλύζει. Αυτή προέρχεται από τον ναό της Παναγίας των 
Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης από τον 16ο αιώνα. Επί-
σης, αξίζει να αναφέρουμε την αργυροκέντητη εικόνα του Αγί-
ου Νικολάου και το πλήθος ιερών λειψάνων όπως του Αγίου 
Νικολάου καθώς και την ευωδιάζουσα και θαυματουργούσα 
Τίμια Κάρα του Αγίου Νικολάου του Νέου. Η Ιερά Μονή γιορ-
τάζει στις 6 Δεκεμβρίου (του Αγίου Νικολάου), στις 9 Μαΐου 
(του Αγίου Νικολάου του Νέου) και στις 20 Ιουλίου. Επόμε-
νος σταθμός μας το καταπράσινο χωριό Μένητες, με άφθονα 
τρεχούμενα νερά που αναβλύζουν από μαρμάρινα κεφάλια 
λιονταριών. Καταλήγουμε στην Χώρα, με τα πλακόστρωτα σο-
κάκια και τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια, την Καΐριο βιβλιο-
θήκη αλλά και την πλατεία Καΐρη, όπου βρίσκεται το μουσείο 
αρχαιολογίας και σύγχρονης τέχνης. Περίπατος στην μαρμα-
ροστρωμένη πλατεία με το άγαλμα του Αφανή Ναύτη και πα-
ραμονή για γεύμα. Αναχώρηση για το λιμάνι του Γαυρίου και 
επιβίβαση στο ferry boat. Άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας και 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 
Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τα δρομολό-
για των πλοίων Τιμή Συμμετοχής: 50,00€/άτομο 

περιλαμβάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, 
καθοδόν στάση. Περνάμε από Τυμφρηστό, Καρπενήσι και 
συνεχίζουμε για το χωριό Προυσό, χτισμένο σε επιβλητικό 
τοπίο, όπου θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή της Πανα-
γίας της Προυσιώτισσας. Πολλοί την ονομάζουν «Σπίτι της 
Παναγιάς», καθώς κατά την παράδοση το μοναστήρι χτίστηκε 
στο σημείο το οποίο επέλεξε κατά θαυματουργό τρόπο η Υπε-
ραγία Θεοτόκος. Το ιστορικό μοναστήρι, που χρονολογείται 
από το 829 μ.Χ. απέχει 35 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Στο 
μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή βρίσκονται «τα πατήματα της 
Παναγιάς», επτά σχήματα διαφορετικού χρώματος που απο-
τελούν σύμφωνα με την παράδοση τα ίχνη που άφησε στον 
κάθετο βράχο που υπάρχει σε αυτό το σημείο, η Παναγία στο 
δρόμο για τον Προυσό. Αφού προσκυνήσουμε θα έχουμε 
γεύμα σε κοντινή ταβέρνα και κατόπιν επιστροφή στην Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 27,00€/άτομο

Κυριακή 07/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 07/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 13/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΝΔΡΟΣ «ΑΙΓΛΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ»
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΕΝΗΤΕΣ – ΧΩΡΑ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΛΙΜΝΗ ΔΑΣΙΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ –  
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Αναχώρηση νωρίς το πρωί, με στάση καθοδόν θα φτάσουμε 
στο παραλιακό Γαλαξίδι, παλιό εμπορικό λιμάνι με τ’ αρχο-
ντικά και τις όμορφες παραλίες του. Θα επισκεφτούμε τον 
Ναό του Αγίου Νικολάου με το υπέροχο τέμπλο καθώς και 
το ναυτικό μουσείο (έξοδα ατομικά). Θα παραμείνουμε για 
βόλτα στην πόλη και γεύμα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την παραλιακή Ιτέα όπου θα έχουμε στάση για καφέ. Επι-
στροφή μέσω Δεσφίνας και με στάση καθοδόν θα φτάσουμε 
στα σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Μικρό, πολύχρωμο, ήσυχο, διεκδικεί επάξια τον τίτλο ενός 
από τα μικρότερα νησιά της χώρας, είναι το μοναδικό στην 
περιοχή κατοικήσιμο, με χρωματιστά σπίτια, ελιές και ατε-
λείωτες πικροδάφνες. 

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθοδόν στάση 
και περνώντας από Ιτέα-Δίστομο-Γαλαξίδι άφιξη στα Χάνια, 
χωριό του Κορινθιακού από όπου θα πάρουμε το καραβάκι 
για να περάσουμε στα Τριζόνια. Γραφικό νησάκι με παραδο-
σιακό χρώμα. Στο νησάκι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ένα 
μικρό λιμάνι, μια εκκλησία, μια μαρίνα, μερικές ταβέρνες και 
τέσσερις παραλίες. Λείπει η βουή, καθώς οι μοναδικοί ήχοι 
που ακούει κανείς είναι αυτοί των σκαφών που φτάνουν συ-
νεχώς, των τζιτζικιών και των κυμάτων. Παραμονή για γεύμα 
και επιστροφή στα Χάνια, με ενδιάμεση στάση φτάνουμε στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 19,00€/άτομο  
με το καραβάκι από Χάνια-Τριζόνια-Χάνια

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας για να φτάσουμε στην Άνω Βλασία, ορει-
νό χωριό της Αχαΐας στο Δήμο Καλαβρύτων, χτισμένη στον 
Ερύμανθο, σε υψόμετρο 811 μέτρων, στις παρυφές ενός 
πυκνού ελατόδασους δίπλα από τον Σελινούντα ποταμό. Εί-
ναι ιδιαίτερα γνωστή για το δροσερό και υγιεινό της κλίμα, με 
παλιά πετρόχτιστα αρχοντικά που δένουν με το ορεινό τοπίο 
και την άγρια φύση που προσφέρει το ελατόδασος. Σε κοντι-
νή απόσταση βρίσκεται η Ιερή Μονή Αγίου Νικολάου Βλασί-
ας όπου θα φτάσουμε για να προσκυνήσουμε.  
Θα παραμείνουμε για γεύμα στην περιοχή και στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε τη Μονή Μακελλαριάς. Στη δεξιά όχθη του 
ποταμού Σελινούντα, απέναντι από το χωριό Λαπαναγοί, σε 
απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα Καλάβρυτα ορθώνεται το 
μοναστήρι της Μακελλαριάς το οποίο είναι αφιερωμένο στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο πολυτιμότερος θησαυρός του είναι 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και το κιούπι με το θαυ-
ματουργό λάδι, επίσης θα δούμε καρυοφύλλια, γιαταγάνια, 
κουμπούρες των οπλαρχηγών και παλικαριών της ξακουστής 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/05/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΓΥΡΟΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ - ΛΑΡΙΣΑ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθοδόν 
και περνώντας από Λάρισα, Αγιά, φτάνουμε στον Αγιόκαμπο, 
όμορφο παραλιακό χωριό όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. 
Αργότερα ξεκινάμε τον γύρο του Κισσάβου. Ο Κίσσαβος, 
γνωστός και με την ονομασία Όσσα, βρίσκεται στην ανατολι-
κή πλευρά της Θεσσαλίας, νότια της κοιλάδας των Τεμπών, 
έχοντας απέναντί του το βουνό του Ολύμπου. Σήμερα ένα 
μεγάλο τμήμα του Κισσάβου έχει χαρακτηρισθεί «Αισθητικό 
Δάσος της Όσσας» και προστατεύεται από το πανευρωπαϊκό 
δίκτυο Φύση 2000, ως περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλ-
λους. Θα περάσουμε από Ομόλιο και Στόμιο, παραθαλάσσιο 
και παραποτάμιο χωριό χτισμένο στους πρόποδες της κατά-
φυτης Όσσας, καταπράσινο θέρετρο για τους Λαρισαίους. 
Καταλήγουμε στην Λάρισα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.    
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/05/2017: 
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για επίσκεψη και προ-
σκύνημα στον Μητροπολιτικό ναό το Αγίου Αχιλλείου που εί-
ναι αφιερωμένος στον πολιούχο της Λάρισας. Βρίσκεται στο 
λόφο του Φρουρίου, στο ψηλότερο σημείο της πόλης και έχει 
θέα προς το πάρκο του Αλκατράζ και τον Πηνειό ποταμό που 
διασχίζει την πόλη. Αποτελεί το σημαντικότερο προσκύνημα 
στην πόλη καθώς στον ναό βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου 
Αχίλλειου. Η μνήμη του γιορτάζεται με τη μεγαλύτερη επιση-
μότητα κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου. Αργότερα θα βρεθούμε 
στην πόλη του Βόλου, παραμονή για γεύμα και επιστροφή με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Σάββατο 13/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 14/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 14/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 14/5 έως Δευτέρα 15/5/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΙΤΕΑ ΤΡΙΖΟΝΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΕΙΝΗ ΑΧΑΪΑ
ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑ – ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ –  
ΒΟΛΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ
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Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν για 
καφέ και συνεχίζουμε για Διακοφτό, όπου θα επιβιβαστού-
με στον οδοντωτό. Η διαδρομή είναι ονειρική και διαρκεί 
περίπου 1 ώρα. Το φαράγγι του Βουραϊκού είναι τοπίο 
με ιδιαίτερη ομορφιά όπου δίπλα του περνά ο οδοντωτός 

σιδηρόδρομος και το στενότερο σημείο του ονομάζεται 
«Πόρτες». Οι σήραγγες, η φυσική ομορφιά της χαράδρας, 
οι καταρράκτες, τα σπήλαια και η πυκνή βλάστηση κάνουν 
την διαδρομή μοναδική. Άφιξη στα Καλάβρυτα, επίσκεψη 
στην Αγία Λαύρα και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα ίδια που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο χωρίς οδοντωτό
Τιμή Συμμετοχής: 26,00€/άτομο με οδοντωτό

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και περνώ-
ντας από Λεβίδι, Κλειτορία, άφιξη στην Καστριά όπου θα 
επισκεφτούμε το ωραιότερο σπήλαιο. Το μοναδικό αυτό 
δημιούργημα της φύσης έχει δεκατρείς μόνιμες κλιμακω-
τές λίμνες σε τρείς ορόφους, με επιβλητικά σταλαγμιτικά 
συμπλέγματα και εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο. Από 
το 1993 την διαχείρησή του έχει αναλάβει η Κοινοτική Επι-
χείρηση Καστρίων «Σπήλαιο των Λιμνών» και είναι ανοι-
κτό όλο το χρόνο. Αφού επισκεφτούμε το σπήλαιο (έξοδα 
ατομικά), καταλήγουμε για γεύμα στο Πλανητέρο, μέσα σε 
εξαιρετικής ομορφιάς τοπίο, με δάσος από πλατάνια και 
τρεχούμενα νερά. Εδώ εκτρέφονται πέστροφες και σολο-
μοί. Αργότερα θα επισκεφτούμε το κλήμα του Παυσανία, εί-
ναι τεράστιοι κορμοί από αμπέλι που απλώνονται πάνω σε 
δέντρα στον περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. 
Αποτελεί ένα σημαντικό διατηρητέο μνημείο της φύσης της 
περιοχής και βρίσκεται στο χωριό Παγκράτι της περιοχής 
των Καλαβρύτων. Βγάζει άνθη Μάη μήνα και ποτέ καρπούς. 
Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια ση-
μεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο με στάση καθοδόν, περνώ-
ντας από Λεβίδι και Βλαχέρνα θα φτάσουμε στην περίφημη 
Μονή Παναγίας Κερνίτσας του 1105 που υπήρξε καταφύγιο 
του Κολοκοτρώνη και λειτούργησε σαν κρυφό σχολειό. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τη Βυτίνα, κέντρο της κωμόπολης 
είναι η όμορφη κεντρική πλατεία με την αξιόλογη εκκλησία 
του Αγίου Τρύφωνα, δημιούργημα ντόπιων μαστόρων με το 
φημισμένο μαύρο μάρμαρο. Δίπλα βρίσκεται το Δημαρχείο 
και οι περισσότερες ταβέρνες αλλά και τα καταστήματα με 
τοπικά προϊόντα. Παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα θα απο-
λαύσουμε τον καφέ μας στο γραφικό Λεβίδι. Έχει πλούσια 
ιστορική και λαογραφική παράδοση. Στις 14 Απριλίου 1821 
δόθηκε εδώ μία από τις ιστορικές μάχες της επανάστασης, 
όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Τούρκους αλλά σκοτώθηκε ο 
οπλαρχηγός Αναγνώστης Στριφτόμπολας. Το άγαλμά του κο-
σμεί σήμερα την κεντρική πλατεία. Επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο 

μάχης της Καυκαριάς, με τα οποία κατατρόπωσαν τον Ιμπραήμ 
το 1827 καθώς και στολές των αγωνιστών του 1821. Παρα-
μονή για προσκύνημα και στη συνέχεια επιστροφή στην Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο 

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αναχώρηση για Εύβοια, στάση καθοδόν. Συνεχίζουμε την δι-
αδρομή μας για τη Μονή Γαλατάκη η οποία είναι αφιερωμένη 
στον Άγιο Νικόλαο. Βρίσκεται σε μία πραγματικά μαγευτική 
τοποθεσία, 200 μέτρα ψηλότερα από την θάλασσα, έχοντας 
εξαίσια θέα προς τον Ευβοϊκό κόλπο αλλά και τις ακτές της 
απέναντι ευρισκόμενης Εύβοιας. Γιορτάζει στην επίσημη 
γιορτή του Αγίου Νικολάου, στις 6 Δεκεμβρίου αλλά και στις 
20 Μαΐου επέτειο ανακομιδής των λειψάνων του. Γεύμα και 
βόλτα στην Λίμνη Ευβοίας. Το απόγευμα κάνοντας μια στά-
ση για προσκύνημα στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο, επιστρέφουμε 
στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο 

«Ο Οδοντωτός» το τρενάκι που έκανε πρώτη φορά την διαδρομή 
του Βουραϊκού το 1895 και λειτουργούσε με κάρβουνο, εκατό 
χρόνια μετά, το 1996, επανέλαβε την διαδρομή με επιτυχία.

Σάββατο 20/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 20/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 21/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 21/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΟΝΗ ΓΑΛΑΤΑΚΗ (ΕΟΡΤΗ) – ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ

ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ - ΒΥΤΙΝΑ - ΛΕΒΙΔΙ

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ 
«ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΑΣ –  
ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ – ΚΛΗΜΑ ΠΑΥΣΑΝΙΑ
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Η Ανάβρα είναι μια κοινότητα στο νομό Μαγνησίας για την 
οποία έχει γίνει πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια. Οι λόγοι 
είναι δύο. Καταρχήν, είναι ένα ορεινό χωριό όπου το επί-
πεδο διαβίωσης είναι ένα από τα ψηλότερα στην Ελλάδα. 
Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι ένας αγροτικός 
οικισμός πρότυπο, του οποίου όλες οι ενεργειακές ανάγκες 
καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αναχώρηση το πρωί και μέσω εθνικής οδού άφιξη στη Λα-
μία και από εκεί ακολουθούμε την κατεύθυνση προς Δομοκό. 
Αφού περάσουμε τα χωριά Παλαμάς, Μελιταία και Φιλιαδό-
να φτάνουμε στον προορισμό μας. Η Ανάβρα βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1000 μέτρων, οι κάτοικοί της ασχολούνται με 
την κτηνοτροφία, διαθέτει υποδειγματικές υποδομές, όπως 
αιολικό πάρκο με 20 ανεμογεννήτριες, τρία υπερσύγχρο-
να κτηνοτροφικά πάρκα, σύγχρονο γυμναστήριο, διώροφο 
χώρο στάθμευσης, πισίνα, λαογραφικό μουσείο το οποίο και 
θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά). Στη συνέχεια θα γευματί-
σουμε στην πλατεία του χωριού. Προαιρετική πεζοπορία με 
κατάλληλα υποδήματα στο περίφημο περιβαλλοντικό-πολιτι-
στικό πάρκο «Γούρα». Στο πάρκο υπάρχουν πλακοστρωμένα 
μονοπάτια, παιδικές χαρές και παγκάκια. Μόνιμο καταφύγιο 
θηραμάτων με λαγούς και ελάφια, κέντρο ενημέρωσης. Επι-
στρέφουμε με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβι-
βαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο 

Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο 
και τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη διά-
θεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαιρετικές εκδρο-
μές της εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα και 
την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00€/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Αναχώρηση το απόγευμα για την Μονή του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου-Μακρινού, η οποία βρίσκεται στους πρόπο-
δες των Γερανείων, σε υψόμετρο 200μ. ΒΔ των Μεγάρων. 
Η Μονή σήμερα είναι γυναικεία με πολλές μοναχές, μεγάλη 
πνευματική άνθηση και πανελλήνια ακτινοβολία. Το καθολι-
κό της Μονής είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρό-
δρομο και εορτάζει στις 25 Μαΐου. Αφού προσκυνήσουμε 
επιστρέφουμε στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Αναχώρηση στις 07.30 π.μ. για Εύβοια, στάση καθοδόν. Συνε-
χίζουμε την διαδρομή μας για το Προκόπι, χωριό πνιγμένο στα 
πεύκα και τα πλατάνια, όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό του 
Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, που σήμερα γιορτάζουμε την μνήμη 
του. Εδώ φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου που εκοιμήθη το 
1730 και το μετέφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μι-
κράς Ασίας, μετά την καταστροφή του 1922. Θα παρευρεθούμε 
στην λιτανεία του ιερού Σκηνώματος του Οσίου και στη συνέ-
χεια καταλήγουμε στο γραφικό Πήλι, το οποίο γοητεύει όσους το 
γνωρίσουν με την αμμουδερή παραλία του. Παραμονή για γεύμα 
και επιστροφή το απόγευμα στην Αθήνα, στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Πέμπτη 25/05/2017  Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Σάββατο 27/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΟΡΤΗ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΙΝΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ- ΠΗΛΙ

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 
θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊδου-
ράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. 
Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστια-
τόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο 
σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνε-
τε περίπου 50΄ για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία 
ή ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβι-
βαστείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 

Σάββατο 27/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο στάση καθοδόν και μέσω Μελι-
γαλά θα φτάσουμε για προσκύνημα στην ανδρική Μονή Βουλ-
κάνου, κτισμένη στην κορφή του όρους Ιθώμη και κοντά στην 
Αρχαία Μεσσήνη, η οποία τιμάται στο όνομα της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου. Εδώ φυλάσσεται η εικόνα της Θεοτόκου που 
έχει διασωθεί ως και σήμερα και είναι θαυματουργή. Συνεχί-
ζουμε για την γραφική Κυπαρισσία, εκεί που το βουνό συνα-
ντά το γαλάζιο του Ιονίου, όπου θα έχουμε γεύμα σε παραλι-
ακή ταβέρνα. Κατόπιν επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες  
στάσεις, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 19,00€/άτομο

Κυριακή 28/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 28/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ – ΚΟΛΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΑΝΑΒΡΑ  - ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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Λέσβος, ένα καταπράσινο Αιγαιοπελαγίτικο στολίδι με διά-
σπαρτες ιαματικές πηγές, αμέτρητες ακρογιαλιές που μας 
αφήνουν άναυδους με την τελειότητα του σχήματός τους και 
τα καθαρά κρυστάλλινα νερά τους. Πατρίδα του Ελύτη, του 
Τεριάντ, του Θεόφιλου και της Σαπφούς, δέχτηκε επιρροές 
από την Ανατολή όπως θα διαπιστώσουμε από τα μνημεία, 
τα αρχοντικά και τα αρώματά της. Εδώ θα βρούμε παραδοσι-
ακούς οικισμούς και ιστορικά βιομηχανικά κτήρια, απέραντες 
παραλίες, το καλύτερο ούζο της Ελλάδας, αλλά και εκλε-
κτούς μεζέδες. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα προτερήματα 
του «πλατανόφυλλου που κάποιος πέταξε καταμεσής του πε-
λάγους» όπως τη χαρακτήρισε ο Οδυσσέας Ελύτης.
ΠΕΜΠΤΗ 01/06/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά, επιβίβα-
ση στο καράβι, διανυκτέρευση εν πλω και άφι-
ξη το επόμενο πρωί στην πόλη της Μυτιλήνης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017: ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 
ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ - ΜΗΘΥΜΝΑ 
Άφιξη στην πόλη της Μυτιλήνης, επιβίβαση στο 
πούλμαν για την πρώτη επαφή μας με το νησί 
της Σαπφούς, του Ελύτη και των Σαράντα Λε-
σβίων Αγίων. Θα επισκεφτούμε την Μονή του 
Αγίου Ραφαήλ, ένα από τα πλέον γνωστά προ-
σκυνήματα. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
μοναστήρι του Ταξιάρχη στον Μανταμάδο, όπου 
βρίσκεται η ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη, 
φτιαγμένη από αίμα και πυλό. Χρόνος ελεύθε-
ρος για να προσκυνήσουμε και να απολαύσουμε 
τους παραδοσιακούς νόστιμους λουκουμάδες. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας παραλιακά από την Συκαμιά, πατρίδα του 
Στρατή Μυριβήλη, για να φτάσουμε στην όμορφη και γραφι-
κή Μήθυμνα που ύμνησαν ποιητές και θαύμασαν κατακτητές. 
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Αναχώρηση για την Πέτρα, 
προσκύνημα στην Παναγία την Γλυκοφιλούσα, βόλτα, γεύμα 
και ψώνια στην όμορφη παραλία της Πέτρας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/06/2017: 
ΠΛΩΜΑΡΙ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΠΕΡΑΜΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Πλωμάρι, την πατρίδα 
του ούζου. Εδώ βρίσκεται η ποτοποιία Βαρβαγιάννη, που 
εδώ και ενάμιση αιώνα περίπου προσφέρει στην ελληνική και 
διεθνή αγορά ένα παραδοσιακό, αυθεντικό Ούζο που προέρ-
χεται 100% εξ’ αποστάξεως. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο 
«Βαρβαγιάννη» το οποίο αγκαλιάζει ευλαβικά την παράδοση 
και φιλοξενεί το μυστικό που συνεχίζει να δίνει την ποιότητα 
και τη γεύση στο ούζο «Βαρβαγιάννη. Θα έχουμε γεύμα στην 
όμορφη περιοχή του Αγίου Ισιδώρου και στην συνέχεια θα 

Πέμπτη 01/06 έως Τρίτη 06/06/2017
ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΓΥΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ - ΜΗΘΥΜΝΑ - ΠΕΤΡΑ – 

ΠΛΩΜΑΡΙ - ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ - ΣΙΓΡΙ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ αναχωρήσουμε για τον Σκόπελο, ένα από τα χωριά του δή-
μου Γέρας όπου θα επισκεφτούμε τις κατακόμβες της Αγίας 
Μαγδαληνής που βρίσκονται κάτω από το μικρό παρεκκλήσι. 
Στην συνέχεια θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο Πέραμα 
και θα γευτούμε τον παραδοσιακό μπακλαβά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/06/2017: ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ – 
ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩΝΑ – ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το Σίγρι, γνωστό για το 
μοναδικό στον κόσμο Απολιθωμένο Δάσος, αλλά και για το 
μοναδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του νησιού. Το Απολι-
θωμένο Δάσος αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μνημεία γε-
ωλογικής κληρονομιάς σε παγκόσμια κλίμακα. Η δημιουρ-
γία του οφείλεται στην έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα 
που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του βορειοανατο-
λικού Αιγαίου πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Επόμενη 
επίσκεψη στην μονή Λειμώνα, σε απόσταση 3χλμ. από την 
Καλλονή. Αξιόλογες είναι οι τοιχογραφίες που κοσμούν 
το εσωτερικό του μοναστηριού, οι οποίες χρονολογούνται 
από τον 16ο-17ο αιώνα. Στο εξωτερικό μέρος του καθο-

λικού, και συγκεκριμένα στη νότια πλευρά του Iερού Βήμα-
τος, αναβλύζει μέχρι σήμερα το αγίασμα του μοναστηριού. 
Στο χώρο της Μονής στεγάζονται λαογραφικό και γεωλογι-
κό μουσείο, βιβλιοθήκη χειρογράφων, σκευοφυλάκιο  και 
γηροκομείο. Κατόπιν στάση για γεύμα στην σκάλα Ερεσού, 
ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά θέρετρα του νησιού 
με υπέροχη αμμουδερή παραλία. Επιστροφή από το χωριό 
Άγρα για να θαυμάσουμε τον κόλπο της Καλλονής όπου 
βγαίνει και η ομώνυμη σαρδέλα. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 05/06/2017: 
ΒΑΡΕΙΑ - ΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΑΓΙΑΣΟΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ένα πανέμορφο προά-
στιο της Μυτιλήνης, τη Βαρειά, 3,5 χιλ. νότια της πόλης. 
Εδώ γεννήθηκε ο πασίγνωστος, αυτοδίδακτος ζωγράφος 
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ και εδώ, μέσα σε ένα μεγάλο ελαι-
όκτημα, βρίσκεται το ομώνυμο μουσείο Θεοφίλου, όπου 
υπάρχουν και εκθέτονται πάνω από ογδόντα έργα του. 
Επίσης στη Βαρειά βρίσκεται και το Μουσείο-Βιβλιοθήκη 
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Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Τεριάντ, το οποίο φιλοξενεί το σύνολο του εκδοτικού του 
έργου, αποτέλεσμα της συνεργασίας και φιλίας του με τους 
κυριότερους εκφραστές της μοντέρνας τέχνης του 20ού 
αιώνα. Αργότερα επίσκεψη στην πόλη της Μυτιλήνης, θα 
επισκεφτούμε τον ναό του Αγίου Θεράποντα, από τα πλέον 
αναγνωρίσιμα μνημεία του νησιού καθώς και τον ναό του 
Αγίου Αθανασίου, στο κέντρο του παλαιού οικισμού της 
Μυτιλήνης. Εσωτερικά κοσμείται κυρίως από τα ξυλόγλυ-
πτα και τις νατουραλιστικές τοιχογραφίες του και λαμπρύ-
νεται από το σκήνωμα του Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου, 
το οποίο φιλοξενεί για περισσότερους από δύο αιώνες. Ο 
Άγιος Θεόδωρος του Βυζαντίου είναι πολιούχος της Μυτι-
λήνης και προστάτης ολόκληρου του νησιού. Στο ναό Αγί-
ων Θεοδώρων, που είναι χτισμένος στο άκρο της αρχαίας 
πόλης, υπάρχει η αρχαιότερη εικόνα του Αγίου Θεοδώρου, 
με τις εννέα σκηνές του μαρτυρίου του. 
Κατόπιν αναχωρούμε για την παραδοσιακή Αγιάσο όπου θα 
έχουμε γεύμα. Στο κέντρο της βρίσκεται ο ναός της Κοίμη-
σης της Θεοτόκου (Παναγία της Αγιάσου), με την γνωστή 
και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατού-
σας, ενώ για τους λάτρεις της λαογραφικής τέχνης, απο-
τελεί το μεγαλύτερο κέντρο χειροτεχνικής παράδοσης του 
νησιού με μεγάλη ποικιλία υφαντών, ξυλόγλυπτων και κε-
ραμικών. Τέλος, αναχώρηση για το λιμάνι, επιβίβαση στο 
πλοίο και διανυκτέρευση εν πλω.
ΤΡΙΤΗ 06/06/2017: ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, πρωινή ώρα, επιβίβαση στο 
πούλμαν και άφιξη στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Ετοιμαστείτε να υποκύψετε στην γοητεία των τριών καλλί-
γραμμων «ποδιών»: Κασσάνδρα, Σιθωνία, Άθως. Τα δύο 
πρώτα δεν κάνουν διακρίσεις, το τρίτο είναι απαγορευμένο 
για τις γυναίκες, καθώς φιλοξενεί το φημισμένο μοναστικό 
Άγιο Όρος. Σμαραγδένιες παραλίες, πυκνά πευκοδάση, μι-
κροί οικισμοί στη θάλασσα με ψαροταβέρνες και καφέ, αρ-
χαιολογικοί χώροι με μεγάλη ιστορία… Η Χαλκιδική είναι μια 
μικρή «χώρα των θαυμάτων».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Αναχώρηση με προορισμό την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, 
ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ και μέσω Κατερί-
νης-Θεσσαλονίκης άφιξη στην Χαλκιδική. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/06/2017: ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Ουρανούπολη, από 
εδώ προαιρετικά θα πάρουμε το καραβάκι για να ξεκινήσου-

Παρασκευή 02/06 έως Δευτέρα 05/06/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

«ΣΑΝ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ»  
ΛΕΝΕ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΕΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

με την κρουαζιέρα (έξοδα ατομικά). Το πλοίο ακολουθεί τη 
νοτιοδυτική πλευρά της χερσονήσου φτάνοντας σε 10΄ στην 
πρώτη ρωσική σκήτη και αφού περάσει μοναδικές παραλίες, 
φτάνει σε 40΄ περίπου στο πρώτο μοναστήρι την Ι.Μ. Δοχει-
αρίου. Στη συνέχεια ακολουθούν άλλες 7 μονές, το κεντρικό 
λιμάνι του Αγίου Όρους, η Δάφνη και τέλος οι σκήτες, μικρά 
χωριά όπου σε κάθε σπίτι ζουν ομάδες μοναχών. Η διάρ-
κεια του τελευταίου μέρους της ξενάγησης διαρκεί περίπου 
40΄. Το πλοίο επιστρέφει περνώντας ξανά τα 4 τελευταία 
μοναστήρια και έχοντας μία ώρα και 30΄ για να ξαναπιάσει 
λιμάνι. Όποιος δεν ακολουθήσει στην κρουαζιέρα μπορεί να 
παραμείνει στην Ουρανούπολη για βόλτα στην παραλία. Η 
Ουρανούπολη είναι παραθαλάσσιο χωριό του νομού Χαλκι-
δικής και ο τελευταίος κοσμικός προορισμός πριν μεταβεί 
κάποιος στο Άγιο όρος. Ο Άθως υψώνεται μαγευτικά στα 
2033 μέτρα πάνω από την θάλασσα, καλυπτόμενος από 
παρθένα δάση με μια φυσική ομορφιά που σαγηνεύει. Παίρ-
νοντας το δρόμο της επιστροφής, θα κάνουμε τον γύρο της 
Κασσάνδρας. Η Κασσάνδρα είναι ένας ευλογημένος τόπος 
και επίγειος παράδεισος. Αποτελεί ένα δημοφιλή προορισμό 
διακοπών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/06/2017: ΓΥΡΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την δεύτερη χερσό-
νησο της Χαλκιδικής, την Σιθωνία, αποτελεί την λεγόμενη 
μεσαία χερσόνησο από τις τρείς του νομού. Η χερσόνησος 
της Σιθωνίας χαρακτηρίζεται από γραφικές περιοχές με 
έντονο ανάγλυφο και τις οργανωμένες ή απομονωμένες 
παραλίες της, καθώς και δάση πεύκου που χαρακτηρίζουν 
το τοπίο της. Η διαδρομή για την Σιθωνία θα μας μαγέψει, 
θα έχουμε την δυνατότητα να θαυμάσουμε γραφικά λιμα-
νάκια, χρυσαφένιες παραλίες και μοναχικούς κολπίσκους. 
Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  05/06/2017: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε από Χαλκιδική με προο-
ρισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου θα περιηγηθούμε στην πόλη 
για να δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα. Την θριαμβική αψίδα 
του Γαλέριου ή Καμάρες, την Ροτόντα που χτίστηκε από τον 
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το 1794 και έχει μεγάλη ιστορική σημασία για την Σκιάθο, 
καθώς εδώ κατασκευάσθηκε και ευλογήθηκε η πρώτη Ελ-
ληνική σημαία με το λευκό σταυρό σε γαλάζιο φόντο. Στο 
μοναστήρι της Ευαγγελίστριας ο παπάς θα μας ενημερώσει 
στα μουσεία (λαογραφικό, ιερών κειμηλίων και βαλκανικών 
πολέμων). Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο μοναστήρι της 
Παναγίας της Εικονίστριας ή Κουνίστρας.  Βρίσκεται μέσα 
σε ένα υπέροχο πευκοδάσος. Ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα και 
είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου. Η λαϊκή παρά-
δοση αναφέρει πως η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε κρεμα-
σμένη σε ένα ψηλό πεύκο να κουνιέται. Ένας νεαρός παπάς 
κατάφερε να την κατεβάσει. Στη θέση της ανεύρεσης χτίστη-
κε το μοναστήρι το 1655 και ονομάστηκε της Κουνίστρας. 
Λόγω των συνεχών  πειρατικών επιδρομών το μοναστήρι 
είναι οχυρωμένο με πολεμίστρες. Η Παναγιά της Εικονί-
στριας είναι πολιούχος του νησιού και γιορτάζει με λαμπρό 
πανηγύρι στις 21 Νοεμβρίου. Η εικόνα φυλαγόταν στο μο-
ναστήρι αλλά τώρα βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό 
των Τριών Ιεραρχών της Σκιάθου. Αργότερα φτάνουμε στην 
παραλία Κουκουναριές, από τις καλύτερες παραλίες στη 
Μεσόγειο, γνωστή και με το όνομα «Χρυσή Άμμος», αφού 
είναι τόσο ψιλή και μοιάζει να λάμπει κάτω από τον ήλιο. 
Η παραλία συνορεύει με τον υδροβιότοπο της προστατευ-
όμενης περιοχής της λιμνοθάλασσας Στροφυλιάς, όπου 

υπάρχει ένα ειδικά διαμορφωμένο μέρος για τα ζώα. Θα 
έχουμε στάση για καφέ και προαιρετικά μπάνιο. Τελευταίος 
σταθμός για σήμερα είναι η παραλία Τρούλος. Το χωριό με 
την εντυπωσιακή λευκή παραλία βρίσκεται νότια της πόλης 
της Σκιάθου. Το μέρος είναι ιδανικό για οικογένειες εξαιτίας 
των κρυστάλλινων καθαρών και ήρεμων νερών. Παραμονή 
για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούρα-
ση και το βράδυ θα διασκεδάσουμε στο «τρελό κουτάλι», 
ταβέρνα με ελληνική βραδιά (έξοδα ατομικά). Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/06/2017: 
ΣΚΙΑΘΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Μετά το πρωινό μας, προαιρετική εκδρομή στην Αλόννησο 
και Σκόπελο. Σε κάθε νησί θα παραμείνουμε 2,5 ώρες και η 

Όμορφη και ειδυλλιακή, προικισμένη με πυκνό πράσινο, χρυ-
σές αμμουδιές και το γαλαζοπράσινο του πελάγους, με την 
μικρή χερσόνησο που χωρίζει το λιμάνι της στα δύο, τα κάτα-
σπρα σπίτια με τις κεραμοσκεπές. Η Σκιάθος, ήταν από τους 
πρώτους παραδείσους που ανακαλύφθηκαν. Σήμερα είναι 
ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά νησιά. Διατηρεί όμως 
αναλλοίωτη την παραδοσιακή του γοητεία. Η Σκιάθος του Α. 
Παπαδιαμάντη, της Παναγιάς και του Κάστρου, με τα εμπορι-
κά μαγαζιά, τα πολυτελή εστιατόρια, τα γραφικά ταβερνάκια 
και την έντονη νυχτερινή ζωή εγγυάται αξέχαστες διακοπές 
στους επισκέπτες της.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΣΚΙΑΘΟ
Αναχώρηση το πρωί και με ενδιάμεση στάση, άφιξη στον 
Άγιο Κωνσταντίνο, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για το 
νησί του Παπαδιαμάντη, την πανέμορφη Σκιάθο. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με το φημισμένο νησί. Στο κέντρο της πρωτεύου-
σας δεσπόζει ο ιστορικός Μητροπολιτικός Ναός των Τριών 
Ιεραρχών, στον οποίο φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Εικονίστριας, που 
είναι πολιούχος της Σκιάθου. Στην θέση του σημερινού Ιερού 
Μητροπολιτικού Ναού της Σκιάθου υπήρχε παλαιός ναός ο 
οποίος χωρούσε γύρω στα εκατόν πενήντα άτομα. Ο ναός 
αυτός καταστράφηκε  από τους Τούρκους τον Οκτώβριο του 
1823. Συνεχίζουμε την επίσκεψη στο νησί, κάνοντας  πε-
ρίπατο στη μικρή χερσόνησο Μπούρτζι, που χωρίζει το πα-
λιό από το νέο λιμάνι, στην είσοδο του οποίου βρίσκεται η 
προτομή του Παπαδιαμάντη. Θα δούμε το ενετικό φρούριο 
Μπούρτζι του 1207, το οποίο καταστράφηκε από τον ενετό 
ναύαρχο Μοροζίνη και σήμερα στεγάζει το πολιτιστικό κέ-
ντρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/06/2017: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΡΙΑΣ 
– ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΟΥΛΟΣ)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στα αξιο-
θέατα και τις παραλίες της Σκιάθου. Απίθανη οδική εκδρο-
μή στην οποία θα περιηγηθούμε στο μεγαλύτερο τμήμα του 
νησιού και θα απολαύσουμε το πράσινο του δάσους που 
συνδυάζεται αρμονικά με το γαλάζιο της θάλασσας. Πρώ-
τη επίσκεψη στο Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Ιδρύθηκε 

Παρασκευή 02/06 έως Δευτέρα 05/06/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
«ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ»

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Γαλέριο, τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, όπου θα προσκυνή-
σουμε και τον Λευκό Πύργο, σύμβολο της πόλης λόγω της 
θέσης του, της μακράς ιστορίας του αλλά και της επιβλητικής 
αρχιτεκτονικής του. Κατόπιν αναχωρούμε για Αθήνα με ενδι-
άμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση



40

ΙΟΥΝΙΟΣ2017

Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ξενάγηση γίνεται εν πλω. Το εκδρομικό καραβάκι θα μας τα-
ξιδέψει στα καταγάλανα νερά των Σποράδων με πρώτη στά-
ση στην Αλόννησο, το νησί με το διάσημο θαλάσσιο πάρκο 
με τις φώκιες. Συνεχίζουμε την κρουαζιέρα μας για την Σκό-
πελο. Η Σκόπελος είναι το πιο πράσινο νησί στην Ελλάδα. 
Εδώ, όπου το πράσινο των πεύκων και των πυκνών δασών 
σμίγει με το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού 
δημιουργώντας μία εικόνα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, 
ο επισκέπτης θα βρεθεί σε μια ειδυλλιακή γη, σε ένα μικρό 
παράδεισο στην καρδιά της Ελλάδας. Παραμονή για μπάνιο 
και γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην Σκιάθο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΥΕΜΑΤΟΣ 05/06/2017: 
ΣΠΙΤΙ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το σπίτι του Παπαδιαμά-
ντη (έξοδα ατομικά). Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ήταν 
ένας από τους κορυφαίους Έλληνες λογοτέχνες. Γεννήθηκε 
στην Σκιάθο, μεγάλωσε και πέθανε στο σπίτι αυτό το οποίο 
κτίστηκε από τον πατέρα του το 1860. Πρόκειται για ένα 
γενικά απλό, λιτό και απέριττο νησιώτικο σπίτι που σήμερα 
έχει μετατραπεί σε μουσείο και βρίσκεται επί της οδού Παπα-
διαμάντη στην πόλη της Σκιάθου. Χρόνος ελεύθερος για μία 
τελευταία βόλτα στην Χώρα, για ψώνια και γεύμα. Επιβίβαση 
στο πλοίο, άφιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο και επιστροφή με 
ενδιάμεση στάση, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/06/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στο 
Γύθειο όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα 
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, απογευματινό μπά-
νιο, ελεύθερο δείπνο και διανυκτέρευση. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/06/2017: 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Σπήλαιο Καστα-
νιάς, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας που 
βρίσκεται καλά κρυμμένο στο νότιο άκρο της Πελοποννή-

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθοδόν στάση 
και περνώντας από τη Δαύλεια, άφιξη στην ιστορική Μονή 
Παναγίας Ιερουσαλήμ, στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού. 
Βρίσκεται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το χωριό 
Δαύλεια, σε υψόμετρο 900 μέτρων, σε μία πλαγιά με πλού-
σια βλάστηση, αποτελούμενη κυρίως από έλατα. Η επανά-
σταση του 1821 υπήρξε ορόσημο για το μοναστήρι, καθώς 
υποστήριξε τον Αγώνα συμμετέχοντας ενεργά σε καίρια 
ιστορικά γεγονότα, όπως στη μάχη της Αράχωβας το 1826. 
Σήμερα λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι και στο σκευο-
φυλάκιό του φυλάσσονται σημαντικά κειμήλια, ανάμεσα στα 
οποία ξεχωρίζει η συλλογή των μεταβυζαντινών εικόνων και 
των έργων μεταλλοτεχνίας. Συνεχίζουμε για την Αντίκυρα, 
παραθαλάσσιο χωριό στον Κορινθιακό κόλπο. Παραμονή 
για μπάνιο στην ήρεμη και καθαρή παραλία της και γεύμα στο 
γραφικό λιμανάκι της. Επιστροφή το απόγευμα με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 15,00€/άτομο

σου. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1956 από έναν βοσκό που 
πρόσεξε πως οι μέλισσες έβγαιναν ξεδιψασμένες από μια 
μικρή τρύπα κοντά στο ξωκλήσι του Αγίου Ανδρέα. Η κα-
ταπράσινη ορεινή διαδρομή για το σπήλαιο ακολουθεί την 
ανατολική απόληξη του Πάρνωνα που σβήνει στο ακρωτή-
ριο του Μαλέα. Το συνολικό μήκος των διαδρόμων του είναι 
250μ. το βάθος 30μ. και η ξενάγηση διαρκεί περίπου μισή 
ώρα (έξοδα ατομικά). Στη συνέχεια θα πάρουμε το ferry boat 
από την Πούντα για την γοητευτική Ελαφόνησο, με μεγάλη 
παραθεριστική κίνηση, χάρη στις μαγευτικές αμμουδερές 
παραλίες της. Στην φημισμένη παραλία του Σίμου, η χρυσα-
φένια αμμουδιά είναι ψιλή σαν ζάχαρη και τα καθαρά νερά 
γοητεύουν τον επισκέπτη με τα κοραλλένια χρώματά τους. 
Χαρακτηριστικό της παραλίας είναι οι παρατεταμένοι αμμό-
λοφοι. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή το από-
γευμα στο ξενοδοχείο, ελεύθερο δείπνο και διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 05/06/2017: 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την επιβλητική Μονεμβα-
σιά με τα παλαιά αρχοντικά και το περίφημο κάστρο. Η Μο-
νεμβασιά τόπος ιστορικός, με τον επιβλητικό βράχο της και 
την φημισμένη μεσαιωνική καστροπολιτεία, αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της 
χώρας. Τα αξιοθέατα που μπορούμε να επισκεφτούμε είναι η 
εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού χτισμένη γύρω στα 1700, 
καθώς και το σπίτι και η προτομή του Γιάννη Ρίτσου στην εί-
σοδο της καστροπολιτείας. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. 
Επιστροφή το απόγευμα με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.  

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Σάββατο 03/06 έως Δευτέρα 05/06/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 03/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΑΝΤΙΚΥΡΑ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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κο Τρίτση και ανήκει στα έργα γοτθικού ρυθμού. Από το 1848 η 
βασίλισσα Αμαλία το χρησιμοποίησε σαν θερινό ανάκτορο. Θα 
συναντήσουμε αμπελώνες, στάβλους που φιλοξενούν άλογα 
από ιδιώτες, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν πολλά αντικείμενα 
μεγάλης αξίας και κειμήλια από την εποχή εκείνη. Η ξενάγη-
ση διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στο Βιολογικό 
αμπελώνα του κτήματος, περιήγηση στον Πύργο (εξωτερικά 
και εσωτερικά-αφού βγάλουμε τα παπούτσια μας), ξενάγηση 
στο οινοποιείο-εμφιαλωτήριο και η βόλτα ολοκληρώνεται με 
γευστική δοκιμή των βιολογικών κρασιών του κτήματος με συ-
νοδεία χειροποίητης χορτόπιτας, τυριών κ.α. Στην συνέχεια θα 
κάνουμε μια βόλτα στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποί-
ησης «Αντώνη Τρίτση», ο μεγαλύτερος οργανωμένος πνεύμο-
νας πρασίνου στον αστικό ιστό της Αθήνας, συνολικής έκτασης 
1200 στρεμμάτων, με έξι τεχνητές λίμνες. Κατόπιν θα αναχω-
ρήσουμε για τη Χασιά όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. 
Στην επιστροφή θα κάνουμε μια στάση στη μονή του Αγίου Κυ-
πριανού και άφιξη στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 13,00€/άτομο η μεταφορά  
(δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στον Πύργο) 

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αναχώρηση το πρωί για Αρκαδία και με ενδιάμεση στάση 
φτάνουμε στην Ιερά μονή Βαρσών, πρόκειται για καταφύγιο 
ομορφιάς και πνευματικότητας που ορθώνεται στο όρος Κτε-
νιάς, μόλις 11 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, ανδρική μονή και 
αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Επόμενος σταθμός μας θα 
είναι η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, απέναντι από τις αρχαι-
ότητες της Αρχαίας Μαντινείας, έργο του προικισμένου αρχι-
τέκτονα κ. Κώστα Παπαθεοδώρου, η οποία κτίστηκε το 1972 
και ξεχωρίζει για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική της. Στο Λεβίδι 
θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Η όμορφη κεντρική πλατεία 
με τα μαγαζιά, τα καφενεία και τις ταβέρνες είναι ο μοναδικός 
πόλος έλξης. Στην ίδια πλατεία είναι και το όμορφο κτίριο του 
Δημαρχείου, στο υπόγειό του στεγάζεται προσωρινά το μικρό 
μουσείο του Αλ. Παπαναστασίου με προσωπικά του αντικείμε-
να και το προσωπικό του αρχείο, ενώ λίγο πιο πάνω είναι το 
σπίτι του. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί για Αργολίδα. Θα επισκεφτούμε το γυ-
ναικείο μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας το οποίο βρίσκεται 
στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο Άστρος Κυνουρίας. 
Το καθολικό της μονής εγκαινιάστηκε στις 19 Ιουλίου, ημέ-
ρα που εορτάζει η Οσία Μακρίνα. Στη συνέχεια αναχωρού-
με, με κατεύθυνση το Άστρος, για να επισκεφτούμε τη Μονή 
Παλαιοπαναγιάς, χωμένη σε μια κατάφυτη χαράδρα βρί-
σκεται η Μονή της Παλαιοπαναγιάς, που είναι αφιερωμένη 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Αργότερα άφιξη στο Κιβέρι, ένα 
γραφικό χωριό δίπλα στη θάλασσα, που η παραλία του είναι 
σημαντικός πόλος έλξης, μιας και είναι από τις καθαρότερες 
του νομού. Θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Κατόπιν 
επιστροφή στην Αθήνα, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Κυριακή 04/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 04/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 03/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΡΣΩΝ - ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΛΕΒΙΔΙ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ – ΜΟΝΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - 
ΚΙΒΕΡΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δεν πιστεύεις στα μάτια σου αντικρίζοντας από μακριά τους 
πολυγωνικούς πύργους και τις κομψές επάλξεις. Όσο κι αν νο-
μίζουμε ότι γνωρίζουμε αυτή την πόλη, όλο και εμφανίζονται 
περιοχές ανεξερεύνητες με μικρές ή μεγάλες ιστορίες, πολλές 
φορές σαν παραμύθια, που έρχονται να μας ξαφνιάσουν. Μια 
τέτοια περιοχή είναι και ο Πύργος Βασιλίσσης στο Ίλιον.
Αναχώρηση το πρωί για να επισκεφτούμε και να ξεναγηθούμε 
στον πύργο Βασιλίσσης Αμαλίας που βρίσκεται δίπλα στο πάρ-

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ

Αναχώρηση το απόγευμα για την Μονή Αγίου Ραφαήλ στο 
Άνω Σούλι Μαραθώνα που έχει ως προστάτες και πολιούχους 
τους νεοφανείς και θαυματουργούς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
και Ειρήνη. Αποτελεί έναν τόπο ησυχίας, λατρείας, πνευματι-
κής εργασίας, επιλεγμένο και αγιασμένο από τον ίδιο τον Άγιο 
Ραφαήλ. Οι Άγιοι εμφανίστηκαν την 2αν Σεπτεμβρίου ζωντα-
νοί επί του Βράχου για να επισημάνουν την ακριβή τοποθεσία 
όπου θα ανεγερθεί ο Ναός τους. Το μοναστήρι γιορτάζει την 
μέρα αυτή καθώς και την Τρίτη του Πάσχα. Αφού προσκυνή-
σουμε, επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Αναχώρηση για το Τατόι, μόλις 25 χιλιόμετρα από το κέντρο 
της Αθήνας, όπου βρίσκονται τα Βασιλικά Ανάκτορα. Περνώ-
ντας την είσοδο και περπατώντας ανάμεσα από ψηλά κυπα-
ρίσσια, πλατάνια και βελανιδιές, φτάνουμε στο παλάτι και στα 
βοηθητικά κτίρια του συγκροτήματος. Τα σχέδια των ανακτό-
ρων οφείλονται στον αρχιτέκτονα Τσίλερ και είναι σύμφωνα με 
υποδείξεις της Βασίλισσας Όλγας. Για αυτήν την ενδιαφέρουσα 
ξενάγηση σας συνιστούμε χαμηλά παπούτσια και νερό. Θα πα-
ραμείνουμε στην ευρύτερη περιοχή για γεύμα και στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε έναν κρυμμένο παράδεισο, τη λίμνη Μπελέ-
τσι, πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη με ψαράκια, χελώνες και 
πάπιες, στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει μια παιδική χαρά 
καθώς και παγκάκια. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 15,00€/άτομο με την ξενάγηση

Τετάρτη 07/06/2017  Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Σάββατο 10/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ – ΣΟΥΛΙ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΕΛΕΤΣΙ
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Σάββατο 10/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 11/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η Κύθνος «της απλότητας και της φιλοξενίας» όπως την 
αποκαλούν, είναι ένα κυκλαδονήσι ανάμεσα στη Τζιά και 
τη Σέριφο και απέχει 2 ώρες περίπου από το Λαύριο. Είναι 
πολύ εντυπωσιακό νησί με παραδοσιακά κεραμοσκεπή σπί-
τια εξαίρετης αρχιτεκτονικής, παλαιές εκκλησίες, όμορφες 
μικρές πλατείες, γραφικά σοκάκια και καμάρες.
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι του Λαυρίου, επιβίβαση 
στο καράβι και άφιξη στον Μέριχα, λιμάνι της Κύθνου. Συ-
νεχίζουμε για την Δρυοπίδα, που βρίσκεται προς το κέντρο 
του νησιού για να προσκυνήσουμε στον επιβλητικό ναό της 
Αγίας Άννας και κατόπιν να επισκεφτούμε το σπήλαιο «Κα-
ταφύκι» (εφόσον είναι ανοιχτό).  Συνεχίζουμε προς την νότια 
πλευρά του νησιού για προσκύνημα στην Παναγία Κανάλα, 
η οποία βρίσκεται στον  παραλιακό ομώνυμο οικισμό, που 
είναι και το μοναδικό πευκόφυτο σημείο του νησιού. Η πα-
ράδοση αναφέρει ότι η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στο 
κανάλι ανάμεσα στην Κύθνο και την Σέριφο. Παραμονή για 
μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα ολιγόλεπτη παραμονή στον 
Μέριχα πριν την αναχώρησή μας για το Λαύριο. Επιστροφή 
στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 50,00€/άτομο, 
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του καραβιού A/R

Προικισμένη με πολιτιστική κληρονομιά αιώνων, φυσική 
ομορφιά και σημαντικά θρησκευτικά μνημεία «ταξιδεύει» στα 
γαλήνια νερά του Σαρωνικού. Πατρίδα του ομηρικού Αίαντα 
και του τραγικού Ευριπίδη, τόπος διαμονής του νομπελίστα 
ποιητή Άγγελου Σικελιανού και φιλοξενίας του οπλαρχηγού 
Γεωργίου Καραϊσκάκη, η Σαλαμίνα αποτέλεσε σταυροδρόμι 
πολιτισμών και θέατρο σημαντικών γεγονότων.

Αναχώρηση το πρωί για Νέα Πέραμο, με το ferry boat περ-
νάμε απέναντι στο νησί της Σαλαμίνας όπου θα προσκυνή-
σουμε στη Μονή Φανερωμένης, αφιερωμένη στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου. Σημαντική ήταν η συνεισφορά της μονής στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821. 

ΚΥΘΝΟΣ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: «ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ»

Πολύ κοντά στη μονή βρίσκεται το σπίτι όπου έζησε ο Άγγε-
λος Σικελιανός. Συνεχίζουμε προς το κέντρο του νησιού για 
να προσκυνήσουμε στον ιστορικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, 
κατόπιν άφιξη στο αρχαιολογικό μουσείο που έχει εκθέματα 
από την Παλαιόπολη και από την σπηλιά του Ευριπίδη, προαι-
ρετική επίσκεψη και στάση για καφέ. Κατόπιν περνώντας από 
τα Αμπελάκια φτάνουμε στην Χερσόνησο της Κυνόσουρας για 
«προσκύνημα» στο μνημείο των Σαλαμινομάχων. Επιστροφή 
στα Σελίνια, παραμονή για μπάνιο και γεύμα και στη συνέχεια, 
μέσω πευκόφυτης διαδρομής, άφιξη στην μονή του Αγίου 
Νικολάου των Λεμονιών. Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο υπάρχουν 
τέσσερις φορητές εικόνες του 18ου αιώνα, του Αθηναίου ζω-
γράφου Ιωάννη Αθανασίου. Επιστρέφουμε από Αιάντειο στα 
Παλούκια, επιβίβαση στο ferry boat, άφιξη στο Πέραμα και 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 18,00€/άτομο

Κυριακή 11/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα στους Αγίους Πάντες 
αποτελεί η απάνεμη παραλία, μήκους 800 μέτρων περίπου 
που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Το αρχικό όνομα του χω-
ριού ήταν Φαιστός, το μετέπειτα όνομά του ήταν Βίδαβη ενώ 
σήμερα λέγεται Άγιοι Πάντες από την ομώνυμη εκκλησία.
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθο-
δόν. Άφιξη στους Άγιους Πάντες, γραφικό, παραλιακό χωριό 
που βρίσκεται στο μυχό του Κορινθιακού κόλπου, πολύ κο-
ντά στο Γαλαξίδι. Επίσκεψη και προσκύνημα στην εκκλησία 
των Αγίων Πάντων και αργότερα θα κατευθυνθούμε στην 
απάνεμη παραλία για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα αναχω-
ρούμε για το Γαλαξίδι, στάση για καφέ και επιστροφή στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 
θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊδου-
ράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. 
Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστια-

Κυριακή 11/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ

Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Δευτέρα 12/06/2017
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ονουφρίου του 
Αιγύπτιου. Από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Αναχώρηση για Κερατέα, όπου βρίσκεται η Μονή του Αγίου 
Ονουφρίου η οποία εορτάζει στις 12 Ιουνίου. Αποτμήματα 
του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στην ομώνυμη 
Μονή Κερατέας αλλά και στη Μονή Λειμώνος Λέσβου. Θα 
παραμείνουμε για προσκύνημα και στη συνέχεια αναχωρού-
με για την παραλία της Κερατέας, παραμονή για καφέ και επι-
στροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

Τετάρτη 14/06 έως Παρασκευή 16/06/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Στις Κυκλάδες, υπάρχει ένα νησί που φημίζεται για την αρ-
χιτεκτονική του και την πρωτοτυπία της κυκλαδίτικης ομορ-
φιάς του: η Σίφνος συνδυάζει γραφικότητα, γαστρονομία, 
λαϊκή τέχνη και παράδοση – όλα υπό το λαμπρό φως και τη 
μαγευτική αύρα του Αιγαίου. Όλος αυτός ο πλούτος κρατά 
από την αρχαιότητα, τότε που το χρυσό και το ασήμι γέμιζε 
το υπέδαφός της. Κοσμική και κομψή αλλά απλή και παρα-
δοσιακή συνάμα, η Σίφνος είναι γεμάτη αντιθέσεις, διατηρεί 
όμως ένα χαμηλό προφίλ, χωρίς εκκεντρικότητες και υπερ-
βολές, που γαληνεύει τον επισκέπτη.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/06/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΣΙΦΝΟΣ  
Αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο καράβι 
και μετά από 4 ώρες ταξίδι, άφιξη στο λιμάνι της Σίφνου, 
τις Καμάρες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της 
ημέρας ελεύθερο για μπάνιο και βόλτα. Διανυκτέρευση. 
ΠΕΜΠΤΗ 15/06/2017: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του νη-
σιού, την Απολλωνία, η οποία λέγεται και Σταυρί. Κατέχει το 
κέντρο της Σίφνου και είναι κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε 
τρεις λόφους. Το όνομά της (Απολλωνία) είναι αρχαίο επί-
θετο που σημαίνει πόλη αφιερωμένη στην λατρεία του θεού 
Ήλιου και του Απόλλωνα, ενώ το όνομα Σταυρί, οφείλεται 
πιθανόν στην παλιά εκκλησία του Τιμίου Σταυρού ή στη γεω-
γραφική θέση που αποτελεί σταυροδρόμι προς όλα τα μέρη 
της Σίφνου. Είναι από τις ελάχιστες κυκλαδικές πρωτεύου-
σες που δεν ονομάζεται Χώρα, ενώ αν ακούσουμε τους ντό-
πιους να λένε την λέξη «χωριό» αναφέρονται με οικειότητα 

τόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο 
σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνετε 
περίπου 50΄ για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή 
ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβα-
στείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο 
και τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη 
διάθεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαιρετικές 
εκδρομές της εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια βόλτα στην 
πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00 €/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

ΣΙΦΝΟΣ «Η ΗΡΕΜΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια!

Ελάτε μαζί μας να βουτήξουμε σε γαλαζοπράσινες 
θάλασσες και να απολαύσουμε αυτό που απλόχερα 
μας χαρίζει η ελληνική φύση!

                                        Το ελληνικό καλοκαίρι  
είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα. 

Άλλωστε, όποιο σημείο της πατρίδας μας και αν επιλέξουμε,  
θα βρούμε μια γωνίτσα για να χαρούμε τα δροσιστικά και  

θεραπευτικά μπάνια μας! 
Όλοι γνωρίζουμε πόσο ευεργετικό είναι το θαλασσινό νερό  

και το κολύμπισε διάφορες παθήσεις, αφού μπορούν να βοηθή-
σουν στη βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης και παράλληλα 
να προσφέρουν χαλάρωση και ευεξία. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, 

πως τα μπάνια στη θάλασσαμπορούν να αποδειχθούν σωτήρια  
σε προβλήματα αϋπνίας, χρόνιας κόπωσης, έντονου στρες  

και πολλών άλλων παθήσεων.

Κάθε πρωί 2 διαδρομές:

Κάθε απόγευμα:

    ➤  Μπάνιο στο Αυλάκι

    ➤  Μπάνιο στη Λίμνη Βουλιαγμένης

 ➤  Μπάνιο στον Ωρωπό!

2

1
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σταυρό στην Ελλάδα, ύψους 16 μέτρων. Οι καμπάνες της 
φιλόξενης μονής χτυπούν όλες μαζί στις εορτές του Αγίου 
Αυγουστίνου στις 15 Ιουνίου, του Αγίου Σεραφείμ 19 Ιου-
λίου, ανακομιδή λειψάνων, του Αγίου Νεκταρίου 9 Νοεμβρί-
ου, στην Κοίμηση της Θεοτόκου, του Αγίου Χριστοφόρου, τα 
Χριστούγεννα και το βράδυ της Ανάστασης. Επιστροφή στην 
παραλία της Ναυπάκτου παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Το 
απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Πελοπόννησο, ολιγόλεπτη 
στάση καθοδόν. Μετά τη γέφυρα Ρίου – Αντίρριου θα περά-
σουμε περιφερειακά από τη Ναύπακτο για να φτάσουμε στο 
Τρίκορφο, όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι των Αγίων 
Σεραφείμ και Αυγουστίνου. Έχει το μεγαλύτερο καμπανα-
ριό με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες και το μεγαλύτερο 

Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

αποκλειστικά στην Απολλωνία. Θα επισκεφτούμε την εκ-
κλησία της Παναγίας της Ουρανοφόρας, με παλιές εικόνες, 
εντυπωσιακό επιχρυσωμένο τέμπλο, επιβλητικό καμπαναριό 
και μια ανάγλυφη πλάκα πάνω από την είσοδο με τις παρα-
στάσεις του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας. Αργότερα 

στην κεντρική πλατεία, θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) το 
μουσείο Λαϊκής Τέχνης όπου εκτίθενται αντικείμενα από την 
παραδοσιακή ζωή του νησιού. Ανάμεσα στα εκθέματα που 
μπορούμε να θαυμάσουμε είναι τα αγροτικά εργαλεία, οι το-
πικές ενδυμασίες και είδη οικιακής χρήσης, ενώ ξεχωρίζουν 
οι συλλογές των σπαθιών, των παραδοσιακών στολών και 
των κεραμικών αντικειμένων. Επόμενος σταθμός μας το 
Κάστρο. Το Κάστρο ήταν πρωτεύουσα της Σίφνου κατά την 
αρχαία, τη μεσαιωνική και τη νεότερη περίοδο έως το 1836. 
Στα νότια του λόφου του Κάστρου βρίσκεται η Σεράλια, το 
αρχαίο λιμάνι της Σίφνου, όπου λειτουργούν εστιατόρια με 
μοναδικές λιχουδιές. Συνεχίζουμε για Αρτεμώνα, στάση 
στον όμορφο οικισμό με τα πολλά αρχοντικά και τις εκκλησί-
ες. Στη συνέχεια σύντομη στάση στην Παναγιά του Βουνού, 
πρόκειται για ένα μοναστήρι το οποίο τα τελευταία χρόνια 
είναι ανενεργό και χαρίζει μοναδική θέα από τις πλακόστρω-
τες αυλές του. Καταλήγουμε στην μικρή χερσόνησο της Χρυ-
σοπηγής, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο, για μπάνιο 
και  βόλτα. Διανυκτέρευση.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/06/2017: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια επιβί-
βαση στο καράβι για το λιμάνι του Πειραιά και επιστροφή στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Πέμπτη 15/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Σάββατο 17/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 17/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Γραφική, αρχοντική και κοσμοπολίτισσα, αποτελεί ιδανικό 
προορισμό για χαλάρωση, ρομαντικές βόλτες και ιστορικές 
περιηγήσεις. Αναπαλαιωμένα αρχοντικά, το παλιό γραφικό 
λιμάνι με τις πολεμίστρες και τα κανόνια, τα μουσεία, τα μονα-
στήρια, η ναυτική σχολή, συνθέτουν την εικόνα του νησιού, 
η οποία μας μαρτυρεί την σημαντική ιστορική σημασία της.
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Πελοπόννησο και με ενδιάμε-
ση στάση καθοδόν φτάνουμε στο Μετόχι, του δήμου Ερμιο-
νίδας. Το πούλμαν θα παραμείνει εκεί ενώ εμείς θα πάρουμε 
το καραβάκι που θα μας μεταφέρει στην Ύδρα. Καθώς το 
πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της, μια πόλη αρχοντική καλω-
σορίζει τους επισκέπτες της. Παρελθόν και παρόν συνυπάρ-
χουν αρμονικά στο πανέμορφο αυτό νησί όπου κυριαρχούν 
τα γυμνά τοπία και η άγρια φύση. Διατηρεί τη φήμη της για 
δύο λόγους, πρώτον έχει ανακηρυχτεί διατηρητέος οικισμός 
και δεύτερον στην Ύδρα δεν έχουν θέση τα αυτοκίνητα. Μαζί 
μας λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ίσια παπούτσια, καπέλο και 
νερό. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα, μπάνιο και γεύ-
μα. Το απόγευμα επιστροφή στο Μετόχι για να επιβιβαστούμε 
στο πούλμαν και άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 27,00€/άτομο  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου

Ο πάγκος της Δήμητρας διαφέρει. Είναι φορτωμένος με πα-
ράξενα καρβέλια και ασυνήθιστα αρτοποιήματα, αλλιώτικα 
άλευρα και οικοτεχνικά τυριά, ενίοτε και με κάτι αλλόκοτα 
ζαρζαβατικά από παλιούς, ελληνικούς σπόρους. «Περιβολά-
κι» λέει το αγρόκτημά της στον Αγιο Λουκά Μεγάρων, όπου 
έχει το εργαστήρι της, ένα μικρό πιστοποιημένο τυροκομείο, 
μια μικρή φάρμα, ένα μποστάνι με ζαρζαβατικά και βότανα, τη 
δική της τράπεζα σπόρων και παραδίπλα μια λιμνούλα όπου 
μαζεύονται τα αποδημητικά πτηνά.
Αναχώρηση για Μέγαρα και άφιξη στο «Περιβολάκι». Βρίσκε-
ται σε ένα μοναδικό χώρο συνολικής έκτασης 280 στρεμμά-
των στα Γεράνεια Όρη, εδώ ξεκίνησαν να παράγουν 100% 
βιολογικά προϊόντα από το 2000. Στο περιβολάκι θα βρούμε 

ΥΔΡΑ «ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» 
ΜΕΓΑΡΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
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φρούτα, ζαρζαβατικά και λαχανικά εποχής, καθώς επίσης και 
τυροκομικά, όσπρια, γάλα, αυγά και κοτόπουλα ελευθέρας 
βοσκής και ψωμί χωριάτικο. Όλα είναι δικής τους παραγωγής 
και αποκλειστικής διάθεσης. Αργότερα θα επισκεφτούμε (έξο-
δα ατομικά) το Καστάνειο Λαογραφικό μουσείο Μεγάρων, το 
οποίο προσφέρει υπηρεσίες ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας 
αφού οι συλλογές, το αρχειακό του υλικό και η δραστηριότη-
τα του εμπνευστή του, Σπύρου Μπερδελή, τεκμηριώνουν ένα 
σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Μεγάρων 
αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Η αγροτική ζωή, η κατοικία, 
η υφαντική, ακουαρέλες με θέματα από τα τοπικά ήθη και έθι-
μα, ο αργαλειός και αριστουργηματικές χρυσοκέντητες φορε-
σιές συνιστούν ένα μονάχα μέρος των όσων θα δούμε. Συ-
νεχίζουμε για το Αλεποχώρι, παραμονή για μπάνιο και γεύμα. 
Επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 15,00€/άτομο

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Κυριακή 18/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 24/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 24/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 18/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αναχώρηση με στάση καθοδόν για Πελοπόννησο, φτάνου-
με στη Μονή του Οσίου Παταπίου που σήμερα λειτουργεί 
ως γυναικείο μοναστήρι και βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από το 
Λουτράκι. Εκτός από τη θέα και την φυσική και πνευματική 
ομορφιά, η σημαντικότερη ανταμοιβή του επισκέπτη είναι το 
ιερό λείψανο του Οσίου Παταπίου του θαυματουργού. Στο 
μοναστήρι επίσης βρίσκεται η Τίμια Κάρα της Αγίας Υπομο-
νής, η οποία πριν γίνει μοναχή ήταν η αυτοκράτειρα Ελένη, 
η μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου. Αφού προσκυνήσουμε, επόμενος 
σταθμός μας η Λίμνη Βουλιαγμένης ή Ηραίου, από τις πιο 
όμορφες λιμνοθάλασσες της Ελλάδας σε ένα τοπίο απλά 
ονειρικό όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Επι-
στροφή από τα Γεράνεια, στάση στο Σχίνο και άφιξη στην 
Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 15,00€/άτομο

Η Κέα γνωστή και ως Τζιά, είναι ένα νησί με απαράμιλλη φυσι-
κή ομορφιά και έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα. Εκτός από τις 
υπέροχες παραλίες της, έχει και πολλές κρυμμένες ομορφιές 
που μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα από την γραφική Ιουλίδα 
και τα λιθόστρωτα μονοπάτια της. Απέναντι από την Ιουλίδα 
«αναπαύεται» νωχελικά ο Λέων της Κέας, σκαλισμένος σε βρά-
χο από τον 6ο αιώνα π.Χ.  Έχει μήκος 6 μέτρα κι ένα αινιγματικό  
χαμόγελο, καθώς αγναντεύει την Ιουλίδα, τους κατοίκους της 
οποίας προστάτευε από τις νύμφες τα παλιά εκείνα χρόνια.
Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι του Λαυρίου, όπου θα επι-
βιβαστούμε στο πλοίο. Θα φτάσουμε στο λιμάνι του νησιού 
την Κορησσία ή Λιβάδι χτισμένη στην θέση της ομώνυμης 
αρχαίας πόλης. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα του νησιού 
που ονομάζεται Ιουλίς, χτισμένη σε ύψωμα με θέα ως τη Μα-
κρόνησο και τις ακτές της Λαυρεωτικής, με κάτασπρα σπί-
τια, πλακόστρωτα δρομάκια και το Μεσαιωνικό κάστρο. Στην 
συνέχεια περνώντας από το γραφικό ψαροχώρι Βουρκάρι, 
θα βρεθούμε στον Οτζιά, παραμονή για μπάνιο και γεύμα. 
Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Παναγιάς 
της Καστριανής με καταπληκτική θέα τα απέναντι νησιά. Επι-
στροφή στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο. Θα επιστρέψου-
με στο Λαύριο και στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 40,00€/άτομο  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου

Μικρό, πολύχρωμο, ήσυχο, διεκδικεί επάξια τον τίτλο ενός 
από τα μικρότερα νησιά της χώρας, είναι το μοναδικό στην 

Μια ανάσα από τη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας και απέναντι 
από τα Καμένα Βούρλα, η περιοχή φυλάει το πολύτιμο μυστι-
κό της… τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο, που 
λέγονται Λιχαδονήσια και ρίχνουν το γάντι στην Καραϊβική! 

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και περνώ-
ντας από Τανάγρα φτάνουμε στην Αρκίτσα όπου θα επιβι-
βαστούμε στο ferry boat για την Αιδηψό. Ακολούθως θα 
φτάσουμε στον Κάβο, από όπου θα πάρουμε το καραβάκι 
(έξοδα ατομικά) για μια θαλάσσια βόλτα, διάρκειας 20 λε-
πτών, στα Λιχαδονήσια, μια συστάδα νησιών που οι ντόπιοι 
αποκαλούν Σεϋχέλλες. Τα μεγαλύτερα από τα νησάκια αυτά 
είναι η Στρογγυλή και η Μανολιά, λίγο μικρότερα η Μικρή 
Στρογγυλή, το Στενό, η Βάγια και μερικά ακόμα. Σε ένα από 
τα νησάκια η παραλία είναι οργανωμένη ενώ σε ένα άλλο 
έχουν βρεθεί απομεινάρια αρχαίου οικισμού και σε ένα τρίτο 
υπάρχει μια εκκλησία όπου έχουν γίνει γάμοι και βαπτίσεις. 
Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, θα παραμείνουν στον 
Κάβο για μπάνιο και γεύμα. Η παραλία του Κάβου με τα πε-
ντακάθαρα νερά και την ψιλή άμμο, το εκτυφλωτικό γαλάζιο 
της θάλασσας σε συνδυασμό με το έντονο πράσινο των πεύ-
κων θα σας εντυπωσιάσει. Επιστροφή το απόγευμα, μέσω 
Αρκίτσας, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή συμμετοχής: 26,00€/άτομο
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat

ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΥ

ΤΖΙΑ (ΚΕΑ)

ΤΡΙΖΟΝΙΑ

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ 
«ΕΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»
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Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Άφιξη στη 
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, κοντά στο χωριό Βερίνο 
Αχαΐας, γνωστή μέχρι και σήμερα ως Άγιος Ιωάννης των Τσε-
τσεβών, χτισμένη στο ομώνυμο βουνό Αγιάννης, σε υψόμε-
τρο 900 μέτρων. Μετά την επίσκεψή μας στο μοναστήρι, συ-
νεχίζουμε την διαδρομή μας για την Αιγείρα, παραθαλάσσιο 
χωριό της Αχαΐας. Η παραλία της Αιγείρας είναι μεγάλη σε 
μήκος και αρκετά καθαρή ενώ πίσω από την παραλία υπάρ-
χουν αρκετά καφέ και ταβερνάκια όπου θα παραμείνουμε για 
μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στά-
ση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

περιοχή κατοικήσιμο, με χρωματιστά σπίτια, ελιές και ατελεί-
ωτες πικροδάφνες. 
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθοδόν στάση 
και περνώντας από Ιτέα-Δίστομο-Γαλαξίδι άφιξη στα Χάνια, 
χωριό του Κορινθιακού από όπου θα πάρουμε το καραβάκι 
για να περάσουμε στα Τριζόνια. Γραφικό νησάκι με παραδο-
σιακό χρώμα. Στο νησάκι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ένα 
μικρό λιμάνι, μια εκκλησία, μια μαρίνα, μερικές ταβέρνες και 
τέσσερις παραλίες. Λείπει η βουή, καθώς οι μοναδικοί ήχοι 
που ακούει κανείς είναι αυτοί των σκαφών που φτάνουν συ-
νεχώς, των τζιτζικιών και των κυμάτων. Παραμονή για μπάνιο 
και γεύμα. Επιστροφή στα Χάνια και με ενδιάμεση στάση φτά-
νουμε στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 19,00€/άτομο  
με το καραβάκι από Χάνια-Τριζόνια-Χάνια  

Σάββατο 24/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 25/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 25/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 25/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση και 
φτάνουμε στη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου όπου θα επισκεφτούμε 
(έξοδα ατομικά) το Μουσείο της γέφυρας. Στις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις των διοδίων της γέφυρας υπάρχει οργανωμένη 
καλαίσθητη μόνιμη έκθεση που παρουσιάζει το ιστορικό κατα-
σκευής της γέφυρας, δίδονται τεχνικές και άλλες πληροφορί-
ες, παρουσιάζονται παρόμοια έργα από άλλες χώρες, υπάρχει 
μεγάλη μακέτα και οπτικοακουστικό υλικό. Συνεχίζουμε για 
την Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Το μοναστηριακό 
συγκρότημα σήμερα αποτελείται από το ναό της Μεταμόρφω-
σης του Σωτήρα, το γηροκομείο - νοσοκομείο, τους κοινούς 
χώρους, τα κελιά των μοναχών, τον ξενώνα της μονής και τη 
μεγάλη αίθουσα συνεδρίων. Κατόπιν αναχωρούμε για την πα-
ραλία της Ναυπάκτου, όπου θα έχουμε παραμονή για μπάνιο 
και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ– ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ – ΓΡΙΜΠΟΒΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ –  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ  
ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΝΑΣ 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ραφή-
νας για να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της Τήνου 
και με τοπικό πούλμαν μεταφορά στον Ιερό Ναό της Ευαγγελι-
στρίας για προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 
στην οποία η Μεγαλόχαρη απεικονίζεται σε στάση προσευχής 
να προφέρει τα λόγια από ένα ανοιχτό βιβλίο. Απέναντί της ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ που κρατάει στα χέρια του έναν κρίνο ο 
οποίος συμβολίζει την αγνότητα, ενώ το Άγιο Πνεύμα με τη 
μορφή περιστεριού κατεβαίνει από τον ουρανό. Χρόνος ελεύ-
θερος για προσκύνημα και ελεύθερο γεύμα. Το μεσημέρι επιβί-
βαση στο πλοίο για να επιστρέψουμε στο λιμάνι της Ραφήνας, 

Αναχώρηση για Μαραθώνα και Αγία Μαρίνα. Με το ferry boat 
θα περάσουμε στα Νέα Στύρα (45΄λεπτά) και θα κατευθυν-
θούμε προς Μαρμάρι και Κάρυστο. Θα δούμε τον ενετικό 
πύργο Μπούρτζι του 13ου αιώνα, με φανταστική θέα στο Αι-
γαίο, το νεοκλασικό κτίριο του δημαρχείου, τη μεγάλη κυκλα-
δικής αρχιτεκτονικής εκκλησία του Αγίου Νικόλαου και φυσι-
κά το ευρύχωρο λιμάνι όπου δένουν κάθε λογής πλεούμενα. 
Από την παραλιακή πόλη της Καρύστου θα ανηφορίσουμε 
προς το χωριό Μύλοι, γραφικό χωριό με άφθονα τρεχούμενα 
νερά, μια δροσερή όαση πρασίνου μέσα στη σκληρή κυριαρ-
χία της γυμνής πέτρας. Ολιγόωρη παραμονή και στη συνέχεια 
κάθοδος στην παραλία της Καρύστου για μπάνιο και γεύμα. 
Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στα Νέα Στύρα, επιβίβαση στο 
ferry boat για Αγία Μαρίνα – Αθήνα.

Τιμή Συμμετοχής: 27,00€/άτομο 
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat

όπου θα μας περιμένει πούλμαν του γραφείου μας, για να μας 
επιστρέψει στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 58,00€/άτομο,  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του καραβιού A/R

Ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη περιοδεία του, κατέληξε 
στην Κόρινθο όπου και έγινε φωτιστής της, αφήνοντας παρα-
καταθήκη στην τοπική Εκκλησία και δύο επιστολές. Δεν υπάρ-
χουν πληροφορίες αν είτε στη ρωμαϊκή είτε στην μεσαιωνική 
Κόρινθο υπήρξε ναός αφιερωμένος στον Απόστολο Παύλο. 
Αναχώρηση με κατεύθυνση την Κόρινθο, για επίσκεψη και 
προσκύνημα στον Ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου. Ο ναός 
του Αποστόλου Παύλου είναι βασισμένος στον παραδοσιακό 

Τετάρτη 28/06/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ
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Περιοχή προικισμένη από τη φύση, η Θράκη, που ταυτίζεται 
με τη μυθολογική γη του Ορφέα, φημίζεται για τα ιδιαίτερου 
κάλλους τοπία της που την καθιστούν ως μία από τις ελκυ-
στικότερες και πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της Ελλάδας. H 
Θράκη έχει την τύχη να περιλαμβάνει στα όριά της μερικούς 
από τους πλουσιότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας αλλά 
και όλης της Ευρώπης. Η αρχέγονη αίσθηση και η αυθεντικό-
τητα που αποπνέει σε αναγκάζουν να τη διατρέξεις ως γνήσιος 
περιηγητής και όχι ως τουρίστας. Κι αν λέμε πως στην Ελλάδα 
η Δύση συναντά την Ανατολή, εδώ αυτά τα δύο στοιχεία συνυ-
πάρχουν, φτιάχνοντας ένα υπέροχο πολιτισμικό χαρμάνι που 
μένει αξέχαστο. 
ΠΕΜΠΤΗ 29/06/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΒΑΛΑ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάσεις καθο-
δόν για καφέ και γεύμα και περνώντας από την λίμνη Λα-
γκαδά και Βόλβη, τα Μακεδονικά Τέμπη και την γέφυρα του 
Στρυμόνα, φτάνουμε στην Καβάλα 
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας, 
χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και 
βόλτα. Τακτοποίηση στα δωμάτια, 
δείπνο και διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2017: 
ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ – ΞΑΝΘΗ – ΠΟΡΤΟ 
ΛΑΓΟΣ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΜΑΚΡΗ – 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Η σημερινή μας ημέρα είναι μαγευ-
τική. Μετά το πρωινό μας αρχίζει η 
γνωριμία μας με τα άγνωστα μέρη 
της Θράκης, τα Πομακοχώρια. Περι-
οχές σημαδεμένες με τις περιπέτειες 
πολλών αιώνων, οι οποίες έχουν 
διατηρήσει κάτι από την μυστηριακή 

βυζαντινό ρυθμό με σύγχρονα στοιχεία. Το τέμπλο του ναού 
είναι μαρμάρινο και η Ωραία Πύλη με τον αρχιερατικό θρό-
νο είναι ξυλόγλυπτα έργα τέχνης. Αργότερα επιστροφή στην 
Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

ατμόσφαιρα της Ανατολής. Απλώνονται στην οροσειρά της 
Ροδόπης, από την Ξάνθη μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 
Οι Πομάκοι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έλλη-
νες στην υπηκοότητα όμως Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. 
Πρώτο Πομακοχώρι που συναντάμε είναι η Σμίνθη. Πέτρινα 
σπίτια, μιναρέδες, τζαμιά, γυναίκες καλυμμένες από το πρό-
σωπο μέχρι τους αστραγάλους και άνδρες με σαρίκια, μας 
καλωσορίζουν στο χωριό. Ο ποταμός Κόσυνθος χωρίζει το 
χωριό στον άνω και κάτω μαχαλά ενώ το μεσημέρι ο Χότζας 
καλεί τους πιστούς για προσευχή στο τζαμί. Φυσικά μόνο 
τους άντρες γιατί οι γυναίκες προσεύχονται στο σπίτι. Συνε-
χίζοντας την διαδρομή μας θα επισκεφτούμε το κεφαλοχώρι 
των Πομάκων τον Εχίνο. Ο ποταμός Ξηροπόταμος διασχίζει 
την μικρή αυτή πολιτεία ενώ κυριαρχούν τα τρία τζαμιά και 
ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου. Έχοντας ζήσει μια διαφο-
ρετική εμπειρία με όμορφες και ασυνήθιστες εικόνες θα επι-
στρέψουμε στην Ξάνθη. Περπατώντας στην Παλιά Πόλη θα 
συναντήσουμε τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Λαογραφικό μου-
σείο, τη Μητρόπολη και την πλατεία της, αλλά και ανθρώπους 
ζεστούς και φιλόξενους. Θα θαυμάσουμε επίσης τον ποταμό 
Κόσυνθο που διασχίζει τα Πομακοχώρια και περνά από τον 
παραδοσιακό οικισμό της Ξάνθης. Αργότερα άφιξη στο ψα-
ροχώρι Πόρτο Λάγος χτισμένο στην χερσόνησο που χωρίζει 
την λίμνη Βιστωνίδα από την θάλασσα και είναι σημείο ανα-
φοράς για εκατομμύρια πουλιά που επισκέπτονται κάθε χρό-
νο την περιοχή. Επίσκεψη στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου, χτισμένο στο τέλος της νησίδας μέσα στην λίμνη. 
Επόμενος σταθμός μας, η Κομοτηνή πρωτεύουσα του νομού 
Ροδόπης με τους μιναρέδες, τα αρχοντικά, την Παλιά αγορά 
και όλα με έντονο ανατολίτικο χρώμα. Στο όμορφο παραλιακό 
χωριό Μάκρη, θα επισκεφτούμε το σπήλαιο του Κύκλωπα του 
Πολύφημου που κατά την παράδοση τον τύφλωσε ο Οδυσσέ-
ας, βρίσκεται 4 μέτρα από την θάλασσα, έχει δύο θαλάμους 
και συμφωνεί απόλυτα με την περιγραφή του Ομήρου. Λίγο 
πιο κάτω θα επισκεφτούμε ερείπια οικισμού του 5000 π.Χ. 
Στην συνέχεια άφιξη στην Αλεξανδρούπολη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος 
για μπάνιο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01/07/2017: ΣΟΥΦΛΙ –
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – ΚΑΒΑΛΑ
Άλλη μία ημέρα που θα μαγευτούμε από 
τις κωμοπόλεις, τα χωριά και την απέρα-
ντη φύση της χώρας μας. Μετά το πρωινό 
αναχωρούμε για το Σουφλί γνωστό για 
τις μεταξοκαλλιέργειές του, επίσκεψη στο 
Μουσείου μεταξιού (έξοδα ατομικά) και 
παρακολούθηση όλων των σταδίων επε-
ξεργασίας του. Θα κάνουμε στάση στις 
Καστανιές, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 
και επόμενη στάση λίγο πιο κάτω στον 
ποταμό Άδρα, παραπόταμος του Έβρου 

ΓΥΡΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ –  

ΣΟΥΦΛΙ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Πέμπτη 29/06 έως Κυριακή 02/07/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ
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που πηγάζει από την Βουλγαρία, σε ένα μαγευτικό τοπίο με 
πολλά δέντρα και νερά. Στην Ορεστιάδα, που θεωρείται το 
Παρίσι της Θράκης, θα παραμείνουμε για γεύμα και μετά θα 
έχουμε στάση για καφέ στο Διδυμότειχο. Στην συνέχεια από 
Αλεξανδρούπολη και μέσω Εγνατίας οδού, φτάνουμε στην 
Καβάλα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για 
μπάνιο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 02/07/2017: ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για επίσκεψη στο Βαπτιστήριο 
της Αγίας Λυδίας, λίγο πιο δυτικά από τους Φιλίππους, ένα 
πολύ σημαντικό μνημείο της ορθοδοξίας. Στην συνέχεια με 
ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ φτάνουμε στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Τήνος. Το νησί της Παναγίας και της πίστης. Το νησί του Αιό-
λου και της τέχνης. Το χειροποίητο νησί. Το νησί των θαυμά-
των. Το νησί με τις παρθένες παραλίες και με τα χωριά που σε 
ταξιδεύουν στο χρόνο. Το κρυμμένο μυστικό των Κυκλάδων... 
Το νησί της Μυκόνου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. 
Κοσμοπολίτικη και γοητευτική, γραφική και σοφιστικέ, εί-
ναι η παιδική χαρά για επώνυμους και ανώνυμους για πολ-
λά χρόνια. Η Μύκονος είναι γνωστή για τους ανεμόμυλους, 
τους βραχώδεις λόφους που απαλά κυλούν μέχρι τις αμμώ-
δεις παραλίες, την άγρια νυχτερινή ζωή και φυσικά το σήμα 
κατατεθέν της, τον Πέτρο τον πελεκάνο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ –ΓΥΡΟΣ ΤΗΝΟΥ
Αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο καρά-
βι, άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης και ξεκινάμε τον γύρο 
του νησιού. Θα επισκεφτούμε τη Μονή Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου ή της Κυρίας των Αγγέλων στο Κεχροβούνι, σε αυτό 
το μοναστήρι μόνασε μεταξύ άλλων και η μοναχή Πελαγία, η 
οποία είδε όραμα την Παναγία να της υποδεικνύει το μέρος, 

όπου τελικά βρέθηκε η εικόνα της, αυτή του Ευαγγελισμού. 
Θα θαυμάσουμε στην διαδρομή μας το Εξώμβουργο, αρ-
χαία ακρόπολη του νησιού με το επιβλητικό κάστρο και στη 
συνέχεια θα κάνουμε στάση στο χωριό Βωλάξ ή Βώλακας, 
πρόκειται για μοναδικό στον κόσμο τοπίο-φαινόμενο, ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο εδαφολογικό παράδοξο: ανάμεσα 
σε άγονο έδαφος βρίσκονται διάσπαρτοι στρογγυλοί βράχοι. 
Περνώντας από τα καθολικοχώρια Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, 
Καλλονή, Καρδιανή και βλέποντας την επίδραση των Ενε-
τών, καταλήγουμε στον Πύργο, θα δούμε το σπίτι και μου-
σείο του Γιαννούλη Χαλεπά και συνεχίζουμε για τον Πάνορ-
μο, επίνειο του Πύργου, όπου θα κάνουμε στάση για μπάνιο 
και γεύμα. Τέλος επιστροφή στην Χώρα, αφού σταματήσου-
με στο χωριό Ταραμπάδος, που είναι γνωστό από το θαυ-
μαστό συγκρότημα των αριστοτεχνικών περιστεριώνων που 
κοσμούν μια καταπράσινη πλαγιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/07/2017: 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το λιμάνι της Τήνου, θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο περίπου στις 11.00 για το νησί 
των Ανέμων, την Μύκονο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο έως 
τις 16.00 να περπατήσουμε στο γραφικό λιμάνι, τα σοκά-
κια και την φημισμένη αγορά της Χώρας. Στις 16.30 ανα-
χωρεί το καράβι για επιστροφή στην Τήνο, όπου θα μας πε-
ριμένει το πούλμαν για να μας μεταφέρει στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/07/2017: ΤΗΝΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για να προσκυνήσουμε 
στον ναό του Ευαγγελισμού, θα δούμε το μαυσωλείο της 
Έλλης, το μουσείο Βυζαντινών εικόνων και την πινακοθήκη. 
Ελεύθερος χρόνος και απόπλους για το λιμάνι της Ραφήνας. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ

Παρασκευή 30/06 έως Κυριακή 02/07/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 
θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊδου-
ράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. 
Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστια-
τόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο 
σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνε-
τε περίπου 50΄για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή 
ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβα-
στείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο και 
τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη διάθεσή 
σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαιρετικές εκδρομές της 
εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00€/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Αναχώρηση το πρωί για Αταλάντη, εμπορικό και γεωργο-
κτηνοτροφικό κέντρο της επαρχίας Λοκρίδος. Θα κάνουμε 
στάση για να δούμε την κατακόμβη του Αγίου Αθανασίου και 
για καφέ. Συνεχίζουμε για προσκύνημα στο Μοναστήρι των 
Αγίων Αναργύρων όπου φυλάσσονται η θαυματουργή εικόνα 
καθώς και τα λείψανα των Αγίων. Η Μονή εορτάζει και τιμά 
τους Αγίους την 1η Ιουλίου, την 1η Νοεμβρίου και την 12η 
Νοεμβρίου. Μπάνιο και γεύμα στην Σκάλα Αταλάντης και επι-
στροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Χτισμένη σ’ έναν απάνεμο γραφικό κόλπο, μια καταπράσινη 
οπτασία σας κλείνει το μάτι. Διαθέτει μεγάλη ιστορία, φυσικό 
κάλλος και αξίζει να την εξερευνήσετε και να νιώσετε, έστω 
για λίγο, σαν ημίθεος…
Αναχώρηση για την Αργολίδα και άφιξη στην γυναικεία μονή 
των Ταξιαρχών που βρίσκεται στο χωριό Δήμαινα του Δή-
μου Επιδαύρου. Η Μονή κτίσθηκε περίπου στα μέσα του 
15ου αιώνα από κλιμάκιο μοναχών που κατέβηκαν από 
την ορεινή Μονή Καλαμίου. Αφού προσκυνήσουμε θα πε-
ριηγηθούμε στην ιστορική Νέα Επίδαυρο, με τα πολλά αξι-
οθέατα. Στην είσοδο του χωριού θα θαυμάσουμε ένα μικρό 
φαράγγι με πολύ ωραία θέα ενώ στο κέντρο της πλατείας 
δεσπόζει το μνημείο που συμβολίζει την Α΄ Εθνοσυνέλευση, 
η οποία έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 1821. Επίσης θα δού-
με το εντυπωσιακό κτίριο που στέγασε το δημοτικό σχολείο, 
έργο του Τσίλλερ και σήμερα είναι μουσείο. Συνεχίζουμε την 
βόλτα μας στο κάστρο περνώντας μέσα από τα στενά σοκά-
κια. Κάθοδος στην παραλία και επίσκεψη του θεάτρου που 
βρίσκεται στην Χερσόνησο που οι ντόπιοι ονομάζουν νησί. 
Στη συνέχεια μπάνιο, γεύμα και περίπατο στην παραλία της 
Παλιάς Επιδαύρου. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Εύβοια, στάση καθοδόν. Συνεχίζουμε την δι-
αδρομή μας για το Προκόπι, χωριό πνιγμένο στα πεύκα και τα 
πλατάνια, όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό του Αγίου Ιωάν-
νη του Ρώσου. Εδώ φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου που 
εκοιμήθη το 1730 και το μετέφεραν οι πρόσφυγες από το 
Προκόπι της Μικράς Ασίας, μετά την καταστροφή του 1922. 
Στη συνέχεια καταλήγουμε στην  γραφική Λίμνη Ευβοίας, πα-
ραμονή για μπάνιο και γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στην 
Αθήνα, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Η Κύθνος που είναι γνωστή και με την ονομασία Θερμιά εξαι-
τίας των πολύ γνωστών θερμών πηγών της, διαθέτει πανέ-
μορφα τοπία, υπέροχες παραλίες και την πολυτραγουδισμένη 
Παναγία Κανάλα. Σπίτια από πέτρα εξαίρετης αρχιτεκτονικής, 
παραδοσιακές κεραμοσκεπές, αψιδωτές καμάρες, παραδοσι-
ακοί ανεμόμυλοι, ξωκλήσια, λίθινα οχυρώματα, παραδοσια-
κές ψαρόβαρκες… προσφέρονται όλα αυτά για εξερεύνηση. 

Σάββατο 01/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Κυριακή 02/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 02/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Τετάρτη 05/07 έως Πέμπτη 06/07/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 01/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ  
«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ»

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΥΘΝΟΣ ή ΘΕΡΜΙΑ  
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΗΝ ΠΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΕΟΡΤΗ)
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Ιδανικός προορισμός διακοπών για όσους αγαπούν την απλό-
τητα, την επαφή με τη φύση και βέβαια την παράδοση αφού 
στην Κύθνο τα πανηγύρια, το γλέντι με βιολί και λαούτο και ο 
θερμιώτικος μπάλος δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να 
χαρούν μαζί με τους ντόπιους έναν άλλο τρόπο ζωής. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 05/07/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΥΘΝΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι του Λαυ-
ρίου. Επιβίβαση στο καράβι που θα μας μεταφέρει στο νησί 
της Κύθνου! Θα προσκυνήσουμε στην Παναγία την Κανάλα, 
σήμα κατατεθέν του νησιού, που είναι χτισμένη σε ένα πευ-
κόφυτο ακρωτήρι, το μοναδικό σημείο του νησιού με πλούσια 
βλάστηση. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους χώ-
ρους προσκυνήματος στις Κυκλάδες, καθώς εδώ φυλάσσε-
ται η θαυματουργή εικόνα της. Συνεχίζουμε για Δρυοπίδα. Η 
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική παρουσιάζει μια ιδιομορφία στην 
Δρυοπίδα, αφού όλα σχεδόν τα σπίτια είναι διώροφα σκεπα-
σμένα με κεραμίδι. Θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) το Σπή-
λαιο Καταφύκι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας 
με σταλακτίτες, σταλαγμίτες και γοητευτικούς λαβύρινθους. Το 
μεσημέρι άφιξη στο ξενοδοχείο, στα Λουτρά ή Θερμιά Κύθνου 
(5χλμ. από την Χώρα). Όμορφος οικισμός, αρκετά ανεπτυγμέ-
νος τουριστικά, διατηρεί τη γραφικότητά του και διαθέτει πολύ 
όμορφα καφέ, μπαρ και εστιατόρια. Το χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα των Λουτρών όμως είναι… τα λουτρά. Οι ιαματικές πη-
γές (μοναδικές στις Κυκλάδες) αποτελούνται από δύο θερμές 
πηγές. Από τη μία πηγάζει σιδηρούχο νερό και από την άλλη 
αλατούχο νερό. Στο υδροθεραπευτήριο που λειτουργεί, υπάρ-
χουν λαξευτοί μαρμάρινοι λουτήρες που είχε χρησιμοποιήσει 
στο παρελθόν το βασιλικό ζεύγος Όθωνας και Αμαλία. Χρό-
νος ελεύθερος για μπάνιο, γεύμα και γνωριμία με την περιοχή. 
Αξίζει βέβαια να περιμένουμε για να απολαύσουμε την δύση 
του Ηλίου από την παραλία. Δείπνο και Διανυκτέρευση.

ΠΕΜΠΤΗ 06/07/2017:ΧΩΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ     
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Χώρα ή Μεσαριά που 
είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Ξεδιπλώνεται αμφιθεατρικά 
κτισμένη στην πλαγιά του λόφου, με ασβεστωμένα σπίτια, 
πλακόστρωτα καλντερίμια και αψιδωτές καμάρες, εκκλησίες 
και ανεμόμυλους που συνθέτουν το κλασικό και πολυαγαπη-
μένο κυκλαδίτικο σκηνικό. Στην βόλτα μας θα ανακαλύψου-

με μαγαζάκια κάθε είδους ενώ μπορούμε να επισκεφτούμε 
το γραφικό μοναστήρι της Παναγιάς του Νίκους (σε απόστα-
ση 800μ. από την Χώρα). Το όνομα του είναι πιθανό να προ-
έρχεται από την βυζαντινή ονομασία της Παναγίας της Νικο-
ποιού, η οποία ποιεί (φέρνει) τη νίκη. Θα περπατήσουμε στα 
γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια που έχουν ζωγραφισμένα 
με ασβέστη θέματα από την νησιωτική ζωή. Άφιξη στο Μέ-
ριχα για μπάνιο και γεύμα. Επιβίβαση στο πλοίο για το λιμάνι 
του Λαυρίου και για τα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Αναχώρηση για Πελοπόννησο με στάση καθοδόν. Άφιξη 
στην Καλαμάτα όπου θα επισκεφτούμε τον Μητροπολιτικό 
Ναό της Υπαπαντής του 1873, με τα διπλά κωδωνοστάσια 
και τους ασημένιους τρούλους. Θα περιηγηθούμε στην πόλη 
με τα στενά δρομάκια, μια περιπλάνηση που θα μας μετα-
φέρει σε μια άλλη εποχή και θα μας δώσει την ευκαιρία να 
ανακαλύψουμε παλιά κτίρια που άντεξαν στο πέρασμα του 
χρόνου, δεκάδες αρχοντικά, λιθόκτιστες εκκλησίες, μουσεία 
και καταστήματα με τοπικά προϊόντα. Θα καταλήξουμε στην 
παραλία με τα καθαρά, καταγάλανα νερά για μπάνιο και φαγη-
τό. Επιστροφή το βράδυ στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 18,00€/άτομο   

Αναχώρηση κατά τις 09.00 για εθνική οδό Αθηνών-Λαμί-
ας και η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στην Μονή του Αγί-
ου Γεωργίου που βρίσκεται στην κοινότητα Μαυροματίου. 
Χτισμένη σε ημιορεινή περιοχή, περιβάλλεται από πλούσια 
βλάστηση, πεύκα, πανύψηλες βελανιδιές και βέβαια από χι-
λιάδες ελαιόδεντρα. Αφού προσκυνήσουμε αναχωρούμε για 
την παραλία Σαράντη που συνδυάζει τα καταγάλανα νερά με 
το καταπράσινο τοπίο. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Στην 
επιστροφή θα κάνουμε μια στάση στη Λίμνη Μουσών, ένα 
πραγματικό στολίδι στη Βοιωτία που αξίζει να επισκεφτούμε. 
Σε ένα μοναδικό περιβάλλον με φυσική ομορφιά, μπορούμε 
να απολαύουμε τον καφέ ή το γλυκό μας με θέα την λίμνη. Το 
απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο   

Αναχώρηση για Πελοπόννησο με στάση καθοδόν. Ανηφορί-
ζουμε τον Μαλεβό περνώντας από τα χωριά Άνω Δολιανά, 
Καστρί και Άγιο Πέτρο που βρίσκονται μέσα στο πράσινο 

Σάββατο 08/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 08/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 09/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ – 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ – ΛΙΜΝΗ ΜΟΥΣΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ –  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
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στήρια, η ναυτική σχολή, συνθέτουν την εικόνα του νησιού, 
η οποία μας μαρτυρεί την σημαντική ιστορική σημασία της.
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Πελοπόννησο και με ενδιά-
μεση στάση καθοδόν φτάνουμε στο Μετόχι, του δήμου Ερμι-
ονίδας. Το πούλμαν θα παραμείνει εκεί ενώ εμείς θα πάρου-
με το καραβάκι που θα μας μεταφέρει στην Ύδρα. Καθώς το 
πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της, μια πόλη αρχοντική καλω-
σορίζει τους επισκέπτες της. Παρελθόν και παρόν συνυπάρ-
χουν αρμονικά στο πανέμορφο αυτό νησί όπου κυριαρχούν 
τα γυμνά τοπία και η άγρια φύση. Διατηρεί τη φήμη της για 
δύο λόγους, πρώτον έχει ανακηρυχτεί διατηρητέος οικισμός 
και δεύτερον στην Ύδρα δεν έχουν θέση τα αυτοκίνητα. Μαζί 
μας λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ίσια παπούτσια, καπέλο και 
νερό. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα, μπάνιο και γεύ-
μα. Το απόγευμα επιστροφή στο Μετόχι για να επιβιβαστούμε 
στο πούλμαν και άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:27,00€ /άτομο
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου

Γραφική, αρχοντική και κοσμοπολίτισσα, αποτελεί ιδανικό 
προορισμό για χαλάρωση, ρομαντικές βόλτες και ιστορικές 
περιηγήσεις. Αναπαλαιωμένα αρχοντικά, το παλιό γραφικό 
λιμάνι με τις πολεμίστρες και τα κανόνια, τα μουσεία, τα μονα-

Αναχώρηση το πρωί για την Πελοπόννησο, στάση για καφέ 
καθοδόν. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας και μέσω της εθνι-
κής οδού Κορίνθου – Πατρών, άφιξη στο Αίγιο όπου θα επι-
σκεφτούμε την εκκλησία της Παναγίας της Τρυπητής (Ζωο-
δόχος Πηγή). Βρίσκεται στην παραλία του Αιγίου, κτισμένη σε 
απόκρυμνο βράχο ύψους 30 μέτρων από την επιφάνεια της 
θάλασσας και μέσα σε σπήλαιο-τρύπα, από όπου έλαβε και το 
όνομα. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μπάνιο και γεύ-
μα στην κοσμοπολίτικη παραλία της Άκολης, στον ομώνυμο 
κόλπο και χωριό. Επιστροφή το απόγευμα και με ενδιάμεση 
στάση φτάνουμε στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€ €/άτομο

Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι του Πειραιά, όπου θα επι-
βιβαστούμε στο ferry boat για την Αίγινα. Η Αίγινα, πρώτη 
πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους, γοητεύει τους 
επισκέπτες με το ιδιαίτερο χρώμα της. Πρώτη μας στάση για 
επίσκεψη και προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκτα-
ρίου που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ναούς της Ορ-
θοδοξίας και η οικοδόμησή του αποτελεί έργο βαθιάς πίστης 
και προσήλωσης. Στη συνέχεια φτάνουμε στην Αγία Μαρίνα, 
ο συνδυασμός πράσινου και θάλασσας με φόντο το Ναό της 
Αφαίας κάνουν την τοποθεσία αυτή μοναδική. Εδώ θα κάνου-
με στάση για μπάνιο και γεύμα και κατόπιν περνώντας από 
τον αρχαιολογικό χώρο της Αφαίας, θα κάνουμε το γύρο του 
βορείου τμήματος του νησιού, από Σουβάλα, φτάνουμε στο 
λιμάνι για αναχώρηση και επιστροφή στον Πειραιά και στα 
ίδια που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 33,00€/άτομο
(περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat)

Η Άνδρος είναι αρχόντισσα και πανέμορφη. Ζωντανή και φα-
νταχτερή αλλά ταυτόχρονα γαλήνια και απλή, θα σας μείνει 
αξέχαστη. Πανέμορφες παραλίες, καλό φαγητό, μουσεία, βι-
βλιοθήκες, μνημεία, σπάνια αρχιτεκτονική, συνδυασμό βου-
νού και θάλασσας και μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα…
Αναχώρηση το πρωί για Ραφήνα. Μετά από ένα ευχάριστο 
ταξίδι 2 ωρών περίπου, φτάνουμε στο λιμάνι του νησιού το 
Γαύριο. Θα επισκεφτούμε την ανδρική Μονή της Αγίας Μαρί-
νας του 17ου αιώνα κοντά στο χωριό Αποίκια. Συνεχίζουμε 
για μια σύντομη περιήγηση στη Χώρα. Θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα σοκάκια με τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια, 
όπως η Καΐρειος Βιβλιοθήκη και τα εντυπωσιακά αρχοντικά 
των καπεταναίων. Στην πλατεία Καΐρη βρίσκεται το αρχαιολο-

Κυριακή 09/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 16/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 15/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 15/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ  
«Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΝΔΡΟΣ «Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΠΑΤΣΙ

ΥΔΡΑ «ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ»

ΠΑΝΑΓΙΑ  ΤΡΥΠΗΤΗ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΟΛΗΣ

και φτάνουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβής, σε 
υψόμετρο 950 μέτρων. Το μοναστήρι ιδρύθηκε στα Βυζα-
ντινά Χρόνια και διαθέτει αξιόλογες εικόνες και αγιογραφίες. 
Εδώ φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα που αγιογράφησε ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς, η εικόνα της Παναγίας της Μαλεβής 
που είναι τοποθετημένη σε ασημένια θήκη και σε πολυτελές 
προσκυνητάρι. Επίσης δίπλα από τη μονή βρίσκεται η όμορ-
φη μικρή εκκλησία του Οσίου Νείλου. Αφού προσκυνήσουμε 
συνεχίζουμε για το Παράλιο Άστρος, χτισμένο αμφιθεατρικά, 
με έντονο νησιώτικο χρώμα, γραφικά σοκάκια και παραδο-
σιακά κεραμοσκεπή σπίτια. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. 
Επιστροφή από Αργολίδα με στάση καθοδόν φτάνουμε στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο   
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Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

γικό μουσείο και το μουσείο σύγχρονης τέχνης. Καταλήγουμε 
στην πλατεία Ρίβα που δεσπόζει το άγαλμα του Αφανή Ναύτη. 
Επιστρέφουμε στον γραφικό οικισμό Μπατσί, απλωμένο αμ-
φιθεατρικά γύρω από τον ομώνυμο όρμο, για μπάνιο στην 
αμμουδερή παραλία του και γεύμα. Αναχώρηση για το λιμάνι 
του Γαυρίου και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της 
Ραφήνας και επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα 
με τα δρομολόγια των πλοίων. 

Τιμή Συμμετοχής: 50,00€/άτομο
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 
θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊδου-
ράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. 
Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστια-
τόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο 
σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνε-
τε περίπου 50΄ για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία 
ή ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβι-
βαστείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο και 
τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη διάθεσή 
σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαιρετικές εκδρομές της 
εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00 €/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Κυριακή 16/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ

Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα για την περιοχή Λουμπάρ-
δας για να προσκυνήσουμε στο Ναό Αγίας Μαρίνας επί της 
Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, την ολόλευκη και επιβλητική 
εκκλησία που δεν περνά απαρατήρητη από κανέναν. Κατόπιν 
απογευματινό μπάνιο στην περιοχή. Στις 19.00 επιστροφή 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Μικρό, πολύχρωμο, ήσυχο, διεκδικεί επάξια τον τίτλο ενός 
από τα μικρότερα νησιά της χώρας, είναι το μοναδικό στην 
περιοχή κατοικήσιμο, με χρωματιστά σπίτια, ελιές και ατελεί-
ωτες πικροδάφνες. 
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθοδόν στάση 
και περνώντας από Ιτέα-Δίστομο-Γαλαξίδι άφιξη στα Χάνια, 
χωριό του Κορινθιακού από όπου θα πάρουμε το καραβάκι 
για να περάσουμε στα Τριζόνια. Γραφικό νησάκι με παραδο-
σιακό χρώμα. Στο νησάκι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ένα 
μικρό λιμάνι, μια εκκλησία, μια μαρίνα, μερικές ταβέρνες και 

Δευτέρα 17/07/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Σάββατο 22/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΤΡΙΖΟΝΙΑ

Η Κέα γνωστή και ως Τζιά, είναι ένα νησί με απαράμιλλη 
φυσική ομορφιά και έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα. Εκτός 
από τις υπέροχες παραλίες της, έχει και πολλές κρυμμένες 
ομορφιές που μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα από την γρα-
φική Ιουλίδα και τα λιθόστρωτα μονοπάτια της. Απέναντι 
από την Ιουλίδα «αναπαύεται» νωχελικά ο Λέων της Κέας, 
σκαλισμένος σε βράχο από τον 6ο αιώνα π.Χ.  Έχει μήκος 6 
μέτρα κι ένα αινιγματικό  χαμόγελο, καθώς αγναντεύει την 
Ιουλίδα, τους κατοίκους της οποίας προστάτευε από τις νύμ-
φες τα παλιά εκείνα χρόνια.
Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι του Λαυρίου, όπου θα επιβι-
βαστούμε στο πλοίο. Θα φτάσουμε στο λιμάνι του νησιού την 
Κορησσία ή Λιβάδι χτισμένη στην θέση της ομώνυμης αρχαίας 
πόλης. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα του νησιού που ονο-
μάζεται Ιουλίς, χτισμένη σε ύψωμα με θέα ως τη Μακρόνησο 
και τις ακτές της Λαυρεωτικής, με κάτασπρα σπίτια, πλακό-
στρωτα δρομάκια και το Μεσαιωνικό κάστρο. Στην συνέχεια 
περνώντας από το γραφικό ψαροχώρι Βουρκάρι, θα βρεθού-
με στον Οτζιά, παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα 
θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Παναγιάς της Καστριανής 
με καταπληκτική θέα τα απέναντι νησιά. Επιστροφή στο λιμάνι 
και επιβίβαση στο πλοίο. Θα επιστρέψουμε στο Λαύριο και στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 40,00€/άτομο
περιλαμβάνονται και τα εισιτήρια του πλοίου

Σάββατο 22/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΤΖΙΑ (ΚΕΑ)
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τέσσερις παραλίες. Λείπει η βουή, καθώς οι μοναδικοί ήχοι 
που ακούει κανείς είναι αυτοί των σκαφών που φτάνουν συ-
νεχώς, των τζιτζικιών και των κυμάτων. Παραμονή για γεύμα 
και μπάνιο. Επιστροφή στα Χάνια και με ενδιάμεση στάση φτά-
νουμε στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 19,00€/άτομο με το καραβάκι 
 από Χάνια-Τριζόνια-Χάνια

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 

Σάββατο 29/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ

Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα για τα Μέγαρα, για να επι-
σκεφτούμε την μεγαλοπρεπή εκκλησία βυζαντινού ρυθμού 
στο κέντρο της πόλης, αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. 
Χτίστηκε το 1889, αφού γκρεμίστηκε η προϋπάρχουσα παλιά 
εκκλησία. Μεγαρίτες μαστόροι έλαβαν μέρος στο κτίσιμο της 
εκκλησίας ενώ οι αγιογραφίες έγιναν από δωρεές ενοριτών. 
Πανηγυρίζει στις 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Παρασκευής. 
Αφού προσκυνήσουμε επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβι-
βαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Τετάρτη 26/07/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΕΟΡΤΗ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΕΓΑΡΑ

Κυριακή 23/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μια ανάσα από τη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας και απέναντι 
από τα Καμένα Βούρλα, η περιοχή φυλάει το πολύτιμο μυστι-
κό της… τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο, που 
λέγονται Λιχαδονήσια και ρίχνουν το γάντι στην Καραϊβική! 
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και περνώντας 
από Τανάγρα φτάνουμε στην Αρκίτσα όπου θα επιβιβαστούμε 
στο ferry boat για την Αιδηψό. Ακολούθως θα φτάσουμε στον 
Κάβο, από όπου θα πάρουμε το καραβάκι (έξοδα ατομικά) για 
μια θαλάσσια βόλτα, διάρκειας 20 λεπτών, στα Λιχαδονήσια, 
μια συστάδα νησιών που οι ντόπιοι αποκαλούν Σεϋχέλλες. Τα 
μεγαλύτερα από τα νησάκια αυτά είναι η Στρογγυλή και η Μα-
νολιά, λίγο μικρότερα η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, η Βάγια 
και μερικά ακόμα. Σε ένα από τα νησάκια η παραλία είναι οργα-
νωμένη ενώ σε ένα άλλο έχουν βρεθεί απομεινάρια αρχαίου 
οικισμού και σε ένα τρίτο υπάρχει μια εκκλησία όπου έχουν 
γίνει γάμοι και βαπτίσεις. Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, 
θα παραμείνουν στον Κάβο για μπάνιο και γεύμα. Η παραλία 
του Κάβου με τα πεντακάθαρα νερά και την ψιλή άμμο, το εκτυ-
φλωτικό γαλάζιο της θάλασσας σε συνδυασμό με το έντονο 
πράσινο των πεύκων θα σας εντυπωσιάσει. Επιστροφή το από-
γευμα, μέσω Αρκίτσας, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή συμμετοχής: 26,00€/άτομο 
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ
«ΕΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»

Κυριακή 23/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η Κύθνος «της απλότητας και της φιλοξενίας» όπως την 
αποκαλούν, είναι ένα κυκλαδονήσι ανάμεσα στη Τζιά και 
τη Σέριφο και απέχει 2 ώρες περίπου από το Λαύριο. Είναι 
πολύ εντυπωσιακό νησί με παραδοσιακά κεραμοσκεπή σπί-
τια εξαίρετης αρχιτεκτονικής, παλαιές εκκλησίες, όμορφες 
μικρές πλατείες, γραφικά σοκάκια και καμάρες.
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι του Λαυρίου, επιβίβαση 
στο καράβι και άφιξη στον Μέριχα, λιμάνι της Κύθνου. Συ-
νεχίζουμε για την Δρυοπίδα, που βρίσκεται προς το κέντρο 
του νησιού για να προσκυνήσουμε στον επιβλητικό ναό της 
Αγίας Άννας και κατόπιν να επισκεφτούμε το σπήλαιο «Κα-
ταφύκι» (εφόσον είναι ανοιχτό).  Συνεχίζουμε προς την νότια 
πλευρά του νησιού για προσκύνημα στην Παναγία Κανάλα, 
η οποία βρίσκεται στον  παραλιακό ομώνυμο οικισμό, που 
είναι και το μοναδικό πευκόφυτο σημείο του νησιού. Η πα-

ράδοση αναφέρει ότι η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στο 
κανάλι ανάμεσα στην Κύθνο και την Σέριφο. Παραμονή για 
μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα ολιγόλεπτη παραμονή στον 
Μέριχα πριν την αναχώρησή μας για το Λαύριο. Επιστροφή 
στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 50,00€ /άτομο, 
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου A/R

ΚΥΘΝΟΣ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ
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Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊδου-
ράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. 
Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστια-
τόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο 
σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνετε 
περίπου 50΄για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή 
ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβα-
στείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο και 
τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη διάθεσή 
σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαιρετικές εκδρομές της 
εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00€/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Σάββατο 29/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 30/07 έως Τρίτη 02/08/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας και μέσω Αρκί-
τσας-Αιδηψού, άφιξη στην Ιερά μονή του Οσίου Δαυίδ η οποία 
βρίσκεται στην καρδιά πυκνόφυτης έκτασης στα χαμηλά των 
βουνών «Καβαλάρης» και «Ξηρόν όρος» αντίκρυ του χωριού 
Δρυμώνα. Είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτή-
ρος. Στον ναό του Μοναστηριού φυλάσσονται τα ευωδιάζο-
ντα και θαυματουργά οστά του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, το 
θυμιατό και το πετραχήλι του Αγίου (ρωσικής προέλευσης) 
και άλλα πολύτιμα κειμήλια. Η Μονή ιδρύθηκε το 16ο αιώνα 
από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Παραμονή 
για προσκύνημα και αμέσως μετά αναχώρηση για τους καταρ-
ράκτες Δρυμώνα που συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης 
φυσικής ομορφιάς. Αργότερα φτάνουμε στην Λίμνη Ευβοίας 
όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα 
μέσω Χαλκίδας, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 22,00€/άτομο
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat μιας διαδρομής

ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ –  
ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΜΗΛΟΣ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ»
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑ – ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ – ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ  

– ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΗΣΙΟΥ
Η κυκλαδίτικη απλότητα και η «εξωγήινη» μαγεία ταράζουν τα 
νερά του Αιγαίου! Τα καπρίτσια της φύσης σμίλεψαν τα ηφαι-
στειακά της πετρώματα στους ακανόνιστους κι εντυπωσια-
κούς σχηματισμούς, ενώ η κομβική της θέση ανάμεσα στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη την έθεσε στο επίκεντρο 
των εξελίξεων στο Αιγαίο. Η Μήλος είναι το 5ο σε μέγεθος 
Κυκλαδονήσι, υπερηφανεύεται για τις «αλλόκοσμες» παραλί-
ες της, μοσχοβολά από τα αρώματα των λουλουδιών της και 
φορά ένα μανδύα μυστηριώδους ερωτισμού, θαρρείς και η 
θρυλική της Αφροδίτη δεν την εγκατέλειψε ποτέ!
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/07/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΜΗΛΟΣ
Αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά ή του Λαυρίου. Επιβίβα-
ση στο πλοίο και απόπλους για την Μήλο. Άφιξη στον Αδάμα-
ντα και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/07/2017: ΟΔΙΚΗ  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΝΗΣΙΟΥ
Σήμερα θα γνωρίσουμε τα αξιοθέατα του νησιού. Μετά το 
πρωινό, θα επισκεφτούμε την Πλάκα, πρωτεύουσα του νησιού 
και θα απολαύσουμε την μοναδική θέα από την θέση Μαρμα-
ρά. Θα συνεχίσουμε για το χωριό Τρυπητή όπου βρίσκεται το 
Ρωμαϊκό Θέατρο και οι μοναδικές στον τόπο μας Κατακόμβες, 
πρωτοχριστιανικό νεκροταφείο του 2ου αιώνα και το μέρος 
της εύρεσης της Αφροδίτης της Μήλου που κοσμεί το Λού-
βρο. Με κατεύθυνση την βόρεια πλευρά του νησιού, συνεχί-
ζουμε με το πούλμαν για το Παπαφράγκα. Δίπλα στα ερείπια 
της αρχαίας πόλης της Φυλακωπής βρίσκονται οι τρεις σπη-
λιές του Παπαφράγκα, ανάμεσα σε γκριζόλευκα βράχια και γα-
λαζοπράσινα νερά. Η επόμενη στάση μας στο Σαρακίνικο, θα 
μας κάνει να φανταστούμε πως θα ήταν το φεγγάρι πάνω στη 
γη! Ένα τοπίο μοναδικό σε ολόκληρη την Ευρώπη, με λευκούς 
λοφίσκους ανάμεσα σε πλατώματα και πλήρη απουσία βλά-
στησης. Ολοκληρώνουμε την εκδρομή μας στον Αδαμάντα με 
την επίσκεψή μας στην Αγία Τριάδα με τις περίφημες αγιογρα-
φίες φιλοτεχνημένες από τους Σκορδίληδες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 01/08/2017: 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ          
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Προαιρετική θαλάσσια περιήγηση 
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

(έξοδα ατομικά). Τα παραδοσιακά καΐκια ξεκινάνε από τον 
Αδάμαντα νωρίς το πρωί και επιστρέφουν αργά το απόγευμα 
πραγματοποιώντας τον εκπληκτικότερο γύρο του νησιού στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Όποιοι αποφασίσουν να συμμετέχουν 
θα κολυμπήσουν στις υπέροχες παραλίες και σπηλιές όπου 
είναι αδύνατη η πρόσβαση από στεριά, θα δούνε τις Αρκού-
δες, το Κλίμα, το Βάνι, τη Συκιά, το Κλέφτικο και τα εγκαταλε-
λειμμένα θειωρυχεία. Όποιος δεν ακολουθήσει την θαλάσσια 
περιήγηση θα έχει ελεύθερο χρόνο για μπάνιο ή βόλτα στο 
νησί με το αστικό λεωφορείο. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
και το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/08/2017: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ανάλογα με τις ώρες των δρομο-
λογίων θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στον Αδάμαντα. Θα πρέ-
πει να δοκιμάσουμε τα «πιταράκια», ντόπια τυροπιτάκια και το 
κουφέτο γλυκό κουταλιού από μέλι, κολοκύθι και αμύγδαλο. 
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά ή Λαύριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα 
με τα δρομολόγια των πλοίων.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Κυριακή 30/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 30/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
 ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ  

ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΝΑΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ρα-
φήνας για να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της 
Τήνου και με τοπικό πούλμαν ξεκινάμε για την Ιερά Μονή 
Κεχροβουνίου, το μοναστήρι όπου μόνασε η Αγία Πελαγία. 
Στάση για προσκύνημα και απαραίτητη επίσκεψη στο ταπεινό 
κελί της Αγίας, χάρη στο όνομα της οποίας έγινε η εύρεση της 
θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Αργότερα καταλήγου-
με στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας για προσκύνημα στη 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στην οποία η Μεγαλόχα-
ρη απεικονίζεται σε στάση προσευχής να προφέρει τα λόγια 
από ένα ανοιχτό βιβλίο. Απέναντί της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 

Το μυστήριο της Τίρυνθας παραμένει άλυτο. Οι τεράστιες πέ-
τρες, πελεκημένες με περίεργο τρόπο, χρειάζονται πράγματι 
«Γίγαντες» για να μεταφερθούν και να χτιστούν. Οι ειδικοί 
παρατάσσουν αρκετές δικαιολογίες-θεωρίες για το πως χτί-
στηκαν τα κυκλώπεια τείχη αλλά καμία αρκετά πειστική.
Αναχώρηση για Πελοπόννησο καθοδόν στάση, για να φτά-
σουμε στην Τίρυνθα, χτισμένη πάνω σε έναν χαμηλό λόφο 
στο όγδοο χιλιόμετρο Άργους - Ναυπλίου. Υπάρχουν ίχνη κα-
τοίκησης από τη νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότη-
τα, αλλά άκμασε ιδιαίτερα την εποχή του χαλκού. Περίπου το 
2700 με 2200 π.Χ. υπήρχαν πολλοί κάτοικοι και ένα κυκλικό 
κτήριο στην κορυφή του λόγου χτισμένο με τον «Κυκλώπειο» 
τρόπο. Θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο και στη συ-
νέχεια αναχώρηση για την παραλία Κάντιας, μια πραγματικά 
τεράστια παραλία, που προσελκύει παραθεριστές όλων των 
ηλικιών καθώς διαθέτει και ήσυχες γωνιές αλλά και αρκετά 
beach bar κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Παραμονή για μπάνιο 
και γεύμα. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ & 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 

ΤΥΡΙΝΘΑ «Η ΚΥΚΛΩΠΕΙΑ ΠΟΛΗ»
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΝΤΙΑΣ

που κρατάει στα χέρια του έναν κρίνο ο οποίος συμβολίζει 
την αγνότητα, ενώ το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού 
κατεβαίνει από τον ουρανό. Χρόνος ελεύθερος για προσκύ-
νημα και ελεύθερο γεύμα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο 
για να επιστρέψουμε στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου θα μας 
περιμένει πούλμαν του γραφείου μας, για να μας επιστρέψει 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 63,00€/άτομο,  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του καραβιού A/R
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Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθοδόν στάση 
και συνεχίζουμε για την Μονή του Οσίου Λουκά, ένα από τα 
σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Είναι χτισμένη 
στη δυτική πλαγιά του Ελικώνα κοντά στην αρχαία Στείριδα, με 
το σημαντικό μουσείο, που βρίσκεται δίπλα από τον ιερό ναό, 
όπου κείται η σωρός του Οσίου Λουκά. Η Μονή πανηγυρίζει 
στις 7 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαΐου, ενώ την πρώτη Κυρια-
κή μετά τις 25 Μαρτίου γιορτάζει την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης με εορταστική δοξολογία και κατόπιν παραδοσι-
ακά χορευτικά συγκροτήματα. Αργότερα φτάνουμε στο Δίστο-
μο, που οφείλει την ονομασία του στην ύπαρξη πηγής. Κατά 
την Επανάσταση του 1821 στην περιοχή έγιναν σημαντικές 
μάχες και πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος του Γεωργίου Κα-
ραϊσκάκη. Τον Ιούνιο του 1944 οι Ναζί εκτέλεσαν εκατοντά-
δες Διστομίτες σε αντίποινα για την αντίστασή τους και έπειτα 
έκαψαν το χωριό τους. Θα επισκεφτούμε το μνημείο Ολοκαυ-
τώματος, στην πίσω πλευρά του μνημείου αναγράφονται τα 
ονόματα των νεκρών από τα αντίποινα των Γερμανών στις 10 
Ιουνίου 1940. Αργότερα καταλήγουμε στην παραλιακή Ιτέα 
για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Εύβοια, στάση καθοδόν. Αργότερα κατευθυνό-
μαστε στο χωριό Άγιος Αθανάσιος, χτισμένο στους πρόποδες 
της Δίρφυος, σε περιοχή με πευκοδάση και τρεχούμενα νερά, 
βρίσκεται σε απόσταση 33 περίπου χιλιομέτρων από τη Χαλ-
κίδα. Θα προσκυνήσουμε στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρα, κοντά στην εκκλησία υπάρχουν βρύσες με τρεχού-
μενα νερά. Κατόπιν περνώντας από την Στενή Ευβοίας άφιξη 
στην παραλία της Χιλιαδούς. Η ονομασία Χιλιαδού προέρχεται 
από το ομώνυμο εκκλησάκι που βρίσκεται κοντά στην παραλία 
και σύμφωνα με μια εκδοχή, ήταν η χιλιοστή εκκλησία που έκτι-
σε η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα.  
Επιστροφή το απόγευμα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο και με ενδιάμεση στάση φτάνου-
με στην Ναύπακτο. Εκεί βρίσκεται η σύγχρονη μοναστική κοι-
νότητα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Το μοναστηριακό συ-
γκρότημα σήμερα αποτελείται από το ναό της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρα, το γηροκομείο-νοσοκομείο, τους κοινούς χώρους, 
τα κελιά των μοναχών, τον ξενώνα της μονής και τη μεγάλη αί-
θουσα συνεδρίων. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για ένα μικρό 
γραφικό ψαροχώρι 20 χλμ. από την Ναύπακτο, τον Μαραθιά 
Φωκίδας. Το χωριό είναι χτισμένο πάνω στο δέλτα που σχημά-
τισαν εδώ και χρόνια τα δύο ρέματα που βρίσκονται στις άκρες 
του χωριού. Χτισμένος μέσα στην θάλασσα δίνει την αίσθηση 
νησιού. Δικαιωματικά έχει τιμηθεί με τον χρυσό αστερία για την 
ωραία του παραλία και την πεντακάθαρη θάλασσα. Παραμονή 
για μπάνιο και γεύμα και το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

Ανέκαθεν ο Αύγουστος ήταν μήνας ερωτικός. Ο ερωτισμός 
αυτός γίνεται ακόμα πιο έντονος και λόγω της μεγαλύτερης 
πανσελήνου του έτους, της Αυγουστιάτικης πανσελήνου. Φέ-
τος την «υπερ-πανσέληνο» θα την απολαύσουμε την Δευτέρα 
7 Αυγούστου. Ερωτευμένοι και ρομαντικοί λάβετε θέσεις!!!
Αναχωρούμε αργά το απόγευμα για την περιοχή του Σουνίου, 
όπου θα έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για βόλτα στην 
παραλία, καφέ και φυσικά θα απολαύσουμε το αυγουστιάτικο 
φεγγάρι κάτω από την επιβλητική θέα του ναού του Ποσειδώνα. 
Επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.    

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι του Πειραιά, όπου θα επι-
βιβαστούμε στο ferry boat για την Αίγινα. Η Αίγινα, πρώτη 
πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους, γοητεύει τους 
επισκέπτες με το ιδιαίτερο χρώμα της. Πρώτη μας στάση για 
επίσκεψη και προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου 
που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ναούς της Ορθοδοξίας 
και η οικοδόμησή του αποτελεί έργο βαθιάς πίστης και προσή-
λωσης. Στη συνέχεια φτάνουμε στην Αγία Μαρίνα, ο συνδυα-
σμός πράσινου και θάλασσας με φόντο το Ναό της Αφαίας κά-
νουν την τοποθεσία αυτή μοναδική, εδώ θα κάνουμε στάση για 
μπάνιο και γεύμα και κατόπιν περνώντας από τον αρχαιολογικό 
χώρο της Αφαίας, κάνουμε το γύρο του βορείου τμήματος του 
νησιού, από Σουβάλα, φτάνουμε στο λιμάνι για αναχώρηση και 
επιστροφή στον Πειραιά και στα ίδια που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 33,00€/άτομο  
(περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat)

Σάββατο 05/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 06/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 06/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Δευτέρα 07/08/2017
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Σάββατο 05/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΔΙΣΤΟΜΟ – ΙΤΕΑ ΕΟΡΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ                     
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ - ΧΙΛΙΑΔΟΥ

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ - ΜΑΡΑΘΙΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ
«ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ»

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ  
«Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
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Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Ιερά Μονή Παναγίας 
Αρχαγγελιωτίσσης, βρίσκεται βορειοανατολικά της Ξάν-
θης, στις παρυφές του ορεινού όγκου της Ροδόπης, με θέα 
προς τον κάμπο.  Η μονή είναι στήριγμα τόσο των Χριστια-
νών προσκυνητών της, όσο και αρκετών Μουσουλμάνων 
της περιοχής. Σήμερα είναι ανδρική και στην ανατολική της 
πτέρυγα στεγάζεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητρο-
πόλεως Ξάνθης. Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου και στις 15 
Αυγούστου. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Δράμα όπου 
βρίσκεται η Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος Ταξιαρχών 
(Σίψα). Πρώτος «οικιστής» και κτήτορας της μονής, κατά το 
έτος 1930, υπήρξε ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καρ-
σλίδης (1901- 1959), ο νεότερος αναγνωρισμένος Άγιος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Οι μοναχές ασχο-
λούνται κυρίως με την αγιογραφία φορητών εικόνων, που 
ακολουθούν την βυζαντινή παράδοση. Επίσης υπάρχει πλε-
κτήριο και κηροπλαστείο. Η Ιερά Μονή Αναλήψεως Σωτήρος 
βρίσκεται σε μια όμορφη περιοχή, βόρεια της Δράμας, δίπλα 
στο βουνό Φαλακρό, στο 13ο χιλιόμετρο της οδού Δράμας 
– Σιδηρόνερου. 
Το απόγευμα θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Εικοσιφοίνισσας, με την θαυματουργή εικόνα της, αποτελεί 
ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας και 
είναι το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. Στο κατάφυτο Παγγαίο, σε υψόμετρο 753 μέ-
τρων, βρίσκεται στα όρια των νομών Σερρών – Καβάλας, 
αλλά εκκλησιαστικά ανήκει στη Μητρόπολη Δράμας. Εορ-
τάζει στις 15 Αυγούστου, στις 14 Σεπτεμβρίου και στις 21 
Νοεμβρίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας δείπνο και δια-
νυκτέρευση. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/08/2017: 
ΞΑΝΘΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΞΑΝΘΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να επισκεφτούμε την Ιερά 
Μονή Παναγίας Πορταϊτίσσης ή Κορνοφωλιάς, χτισμένη σε 

απόσταση ενός χιλιομέτρου δυτικά του χωριού Κορνοφωλιά 
Σουφλίου, πάνω στο λόφο «Κουρί» και τιμάται στη μνήμη της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στις αρχές του 18ου αιώνα δόθη-
κε ως μετόχι στην Ιερά Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους. Μετά 
την παραχώρησή της στη Μονή Ιβήρων οι Αγιορείτες Πατέρες 

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση. Στην συνέ-
χεια θα περάσουμε από το Δρέπανο για να φτάσουμε στο 
Βιβάρι. Ανάμεσα στο Δρέπανο και το Βιβάρι εκτείνεται η περί-
φημη λιμνοθάλασσα, ένα οικοσύστημα μέσα στο οποίο γίνεται 
η αναπαραγωγή των ψαριών. Το Βιβάρι είναι παραθαλάσσιο 
χωριό με μοναδική γοητεία την κρυστάλλινη πεντακάθαρη πα-
ραλία. Ο κόλπος του Βιβαρίου είναι ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, 
που προστατεύεται από τους ανέμους. Στο κέντρο του χωριού 
βρίσκεται η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, παραμονή για προ-
σκύνημα. Στην συνέχεια καταλήγουμε στην παραλία της Πλά-
κας, ένα ανεπτυγμένο τουριστικά χωριό που κρατά ζωντανά 
τα έθιμα και τις παραδόσεις. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. 
Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Σάββατο 12/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΒΙΒΑΡΙ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑΣ

Αναχώρηση το απόγευμα για την Λυκόβρυση και τη Μονή 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, η οποία ακολουθεί το παλαιό 
εορτολόγιο και τιμά τη μνήμη της Αγίας στις 10 Αυγούστου. Η 
Αγία Ειρήνη ήταν ηγουμένη της Μονής κατά το δεύτερο μισό 
του 9ου αιώνα και τις αρχές του 10ου αιώνα. Έχει αποκτήσει 
πολύ μεγάλη φήμη για τις αρετές της και τιμάται ως οσία από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παραμονή για προσκύνημα και επι-
στροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Πέμπτη 10/08/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/08/2017:ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ
Αναχώρηση το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στη 
Ξάνθη, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση, δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/08/2017: ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ – ΣΟΥΦΛΙ – ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

Σάββατο 12/08 έως Τρίτη 15/08/2017
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
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έφεραν στο Μετόχι τους αντίγραφο της ιεράς εικόνας της Πα-
ναγίας της Πορταΐτισσας που βρίσκεται στη Μονή Ιβήρων του 
Αγίου Όρους, η οποία αποδείχτηκε εξ ίσου θαυματουργή με 
την πρωτότυπη, καθώς και το δεξί πόδι του Αγίου Χαραλά-
μπους. Συνεχίζουμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Γενεθλί-
ου Θεοτόκου Δαδιάς. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Δαδιά και 
λίγα χιλιόμετρα από το Σουφλί στον Έβρο, χτισμένη στη βάση 
ενός κατάφυτου και επιβλητικού βράχου ύψους 80 μέτρων. 
Το καθολικό χτίστηκε το 1842 και το 1912 ανατινάχθηκε από 
τους Βούλγαρους, οι οποίοι θανάτωσαν τους μοναχούς επει-
δή δεν αποκάλυπταν την κρυψώνα του θησαυρού της μονής. 
Προσπάθεια ανακατασκευής της γίνεται στα 1930 χάρη στη 
βοήθεια των κατοίκων της περιοχής. Ιδιαίτερη εντύπωση προ-
καλεί μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου με αφιέρωση στα ελληνι-
κά και στα τουρκικά και είναι αφιέρωμα του Τούρκου λήσταρ-
χου Χαλήλ αγά. Η μονή πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου στην 
εορτή της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια 
θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου «Η 
Παναγία του Έβρου», ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξαν-
δρουπόλεως και βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της 
Μάκρης και σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από αυτήν. Τέσ-
σερα Παρεκκλήσια οριοθετούν την περιοχή της μονής Αγίου 
Χαραλάμπους, Αγίου Βλασίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης και Αγίας Ευφημίας. Άλλα δύο είναι ενσωματωμένα σε 
αυτήν του Αγίου Ανθίμου και του Αγίου Ανδρέα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
ΤΡΙΤΗ 15/08/2017: ΞΑΝΘΗ – ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Νέα Καρβάλη, 12 
χιλιόμετρα έξω από την Καβάλα. Στο κέντρο της Νέας Καρβά-
λης υπάρχει σήμερα ο Ιερός Ναός του Αγίου Γρηγορίου του 
Θεολόγου, είναι ένα περίτεχνο θρησκευτικό μνημείο, όπου 
είναι αποθησαυρισμένα τα σκηνώματα του ιδίου και της οικο-
γενείας του, χιλιάδες πιστοί προσέρχονται για να προσκυνή-
σουν το σεπτό λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, 
τοποθετημένο σε χρυσή λάρνακα. Αφού προσκυνήσουμε θα 
πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Γραφική, αρχοντική και κοσμοπολίτισσα, αποτελεί ιδανικό 
προορισμό για χαλάρωση, ρομαντικές βόλτες και ιστορικές 
περιηγήσεις. Αναπαλαιωμένα αρχοντικά, το παλιό γραφικό 
λιμάνι με τις πολεμίστρες και τα κανόνια, τα μουσεία, τα μονα-
στήρια, η ναυτική σχολή, συνθέτουν την εικόνα του νησιού, 
η οποία μας μαρτυρεί την σημαντική ιστορική σημασία της.
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Πελοπόννησο και με ενδιάμε-
ση στάση καθοδόν φτάνουμε στο Μετόχι, του δήμου Ερμιονί-
δας. Το πούλμαν θα παραμείνει εκεί ενώ εμείς θα πάρουμε το 
καραβάκι που θα μας μεταφέρει στην Ύδρα. Καθώς το πλοίο 

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Άφιξη στη 
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, κοντά στο χωριό Βερίνο 
Αχαΐας, γνωστή μέχρι και σήμερα ως Άγιος Ιωάννης των Τσε-
τσεβών, χτισμένη στο ομώνυμο βουνό Αγιάννης, σε υψόμε-
τρο 900 μέτρων. Μετά την επίσκεψή μας στο μοναστήρι, συ-
νεχίζουμε την διαδρομή μας για την Αιγείρα, παραθαλάσσιο 
χωριό της Αχαΐας. Η παραλία της Αιγείρας είναι μεγάλη σε μή-
κος και αρκετά καθαρή ενώ πίσω από την παραλία υπάρχουν 
αρκετά καφέ και ταβερνάκια όπου θα παραμείνουμε για μπά-
νιο και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

προσεγγίζει το λιμάνι της, μια πόλη αρχοντική καλωσορίζει 
τους επισκέπτες της. Παρελθόν και παρόν συνυπάρχουν αρ-
μονικά στο πανέμορφο αυτό νησί όπου κυριαρχούν τα γυμνά 
τοπία και η άγρια φύση. Διατηρεί τη φήμη της για δύο λόγους, 
πρώτον έχει ανακηρυχτεί διατηρητέος οικισμός και δεύτερον 
στην Ύδρα δεν έχουν θέση τα αυτοκίνητα. Μαζί μας λοιπόν θα 
πρέπει να έχουμε ίσια παπούτσια, καπέλο και νερό. Θα έχου-
με ελεύθερο χρόνο για βόλτα, μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα 
επιστροφή στο Μετόχι για να επιβιβαστούμε στο πούλμαν και 
άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 27,00€/άτομο  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου

Κυριακή 13/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 13/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΥΔΡΑ «ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ»

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ – 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/08/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
Αναχώρηση το πρωί για Χαλκίδα, στάση καθοδόν. Άφιξη στο 
Προκόπι για προσκύνημα στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο, όπου φυ-
λάσσεται το σκήνωμα του Αγίου. Γεύμα στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Περνώντας από τα Ήλια, φτάνουμε για προσκύνημα 
στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλίων, χτισμένη σε μαγευτι-

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ - ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ -  
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ  ΔΑΣΟΣ

Δευτέρα 14/08 έως Τετάρτη 16/08/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ
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Σε τούτο το νοτιότερο άκρο του Μοριά, το ταξίδι καθηλώ-
νει. Κανένα άλλο μέρος στην Ελλάδα δεν έχει συνδέσει την 
ιδιότροπη γεωφυσική φυσιογνωμία του με τον αγέρωχο και 
ακατέργαστο χαρακτήρα των ανθρώπων του όσο η Μάνη. 
Πίσω, σκαρφαλωμένα στα γυμνά βουνά, θα ξεχωρίσουμε 
τα δεκάδες «απολιθωμένα» χωριά που μοιάζουν με φυσική 
προέκταση των γυμνών βουνών. Εκεί ανάμεσα στην κυριαρ-
χία του βράχου ξεπροβάλλουν οι λαχταριστές παραλίες με τα 
κρυστάλλινα νερά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/08/2017:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ – ΓΥΘΕΙΟ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Παίρνου-
με τον δρόμο προς την Σκάλα Λακωνίας, βορειοανατολικά 
του Γυθείου και συναντάμε πρώτα την απλωτή οργανωμένη 
παραλία της Σελινίτσας. Αμέσως μετά ξεπροβάλλει ο σκου-
ριασμένος σκελετός του ναυαγισμένου πλοίου «Δημήτριος» 
που έχει προσαράξει στην αμμουδιά της Γλυφάδας από το 
Δεκέμβριο του 1981. Οι συνθήκες του ναυαγίου είναι ότι 
αυτό το πλοίο μετέφερε παράνομα τσιγάρα «τσιγαράδικο» 
και στην υποψία σύλληψης του πληρώματός του εγκαταλεί-
φτηκε  από αυτό, με αποτέλεσμα να αφεθεί στην τύχη του και 
μοιραία να οδηγηθεί ακυβέρνητο εκεί που βρίσκεται σήμερα. 

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

κή τοποθεσία. Πρόκειται για μια παλιά μονή του 15ου αιώνα, 
με πολλά κειμήλια και άγια λείψανα που διασώθηκαν από 
βαρβαρικές επιδρομές. Επίσης ονομάζεται και «Αλογοπατη-
σιά», διότι ακόμα και σήμερα θεωρείται σύνηθες φαινόμενο 
η εμφάνιση του Αγίου Γεωργίου Καβαλάρη ή το άκουσμα του 
ποδοβολητού του αλόγου. Στην μονή φυλάσσεται τμήμα της 
δεξιάς παλάμης του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε την δια-
δρομή μας και φτάνουμε στο Νέο Πύργο όπου βρίσκεται το 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 15/08/2017: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ – 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για προσκύνημα στη Μονή του 
Οσίου Δαυίδ, από τα πιο γνωστά μοναστήρια της περιοχής, 
αφιερωμένο στη μνήμη της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, 
χτισμένο στην καρδιά πυκνόφυτης έκτασης. Περίπου σε από-
σταση 4 χιλιομέτρων θα ανακαλύψουμε τους καταρράκτες 
του Δρυμώνα. Ο ποταμός Σηπιάς δημιουργεί ένα μαγευτι-
κό θέαμα διασκορπίζοντας το νερό του στους ονειρεμένους 
καταρράκτες. Η κατάφυτη αυτή λίμνη είναι μεγάλης οικολο-
γικής αξίας λόγω του πυκνού ελατόδασους που την περιβάλ-
λει με τα σπάνια ομορφιάς μαύρα πεύκα. Πιο πάνω βρίσκε-
ται το χωριό Κερασιά, στην πλατεία του χωριού, θα πιούμε 
καφεδάκι και θα συνεχίσουμε το δρόμο μετά το χωριό για 
να θαυμάσουμε το απολιθωμένο δάσος. Ένα σπάνιο γεω-
λογικό μνημείο που αριθμεί σε ηλικία 10 έως 20 εκατομ-
μυρίων χρόνων, σε κάποια σημεία του δάσους διακρίνονται 
απολιθωμένοι κορμοί δέντρων, καρποί και φύλλα. Από το 
2006 λειτουργεί μουσείο απολιθωμένων θηλαστικών στην 
κεντρική πλατεία του οικισμού που αξίζει κανείς να επισκε-
φτεί (έξοδα ατομικά). Στην συνέχεια καταλήγουμε στο Ψαρο-
πούλι, επίνειο του χωριού  Βασιλικών. Με θέα το Αιγαίο, η 
θάλασσα στο Ψαροπούλι παίζει με τα χρώματα, αλλάζοντας 
αποχρώσεις ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Σύμφωνα με 
την παράδοση, στην παραλία αυτή αγκυροβόλησαν τα πλοία 
του Ξέρξη κατά τη ναυμαχία του Αρτεμισίου, παραμονή για 
μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.      
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/08/2017: ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τον Κάβο από όπου 
προαιρετικά (έξοδα ατομικά), θα πάρουμε το καραβάκι, για 
μια θαλάσσια βόλτα, διάρκειας 20 λεπτών, στα λιχαδονήσια, 
μια συστάδα νησιών που οι ντόπιοι αποκαλούν Σεϋχέλλες. 

Τα μεγαλύτερα από τα νησάκια αυτά είναι η Στρογγυλή και η 
Μονόλια. Λίγο μικρότερα είναι η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό 
και η Βάγια. Σε ένα από τα νησάκια η παραλία είναι οργανω-
μένη ενώ σε ένα άλλο έχουν βρεθεί απομεινάρια αρχαίου 
οικισμού και σε ένα τρίτο υπάρχει μια εκκλησία όπου έχουν 
γίνει γάμοι και βαφτίσεις. Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετέ-
χουν, θα παραμείνουν στον Κάβο για μπάνιο και γεύμα. Η 
παραλία του Κάβου με τα πεντακάθαρα νερά και την ψιλή 
άμμο, το εκτυφλωτικό γαλάζιο της θάλασσας σε συνδυασμό 
το έντονο πράσινο των πεύκων θα μας εντυπωσιάσει. Το 
απόγευμα μέσω Αρκίτσας, επιστροφή στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΗ ΜΑΝΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΣΤΟ ΤΑΙΝΑΡΟ, ΜΑΓΕΙΑ!!!

ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ – ΣΚΟΥΤΑΡΙ – ΚΟΤΡΩΝΑΣ –  
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ – ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ – ΓΥΘΕΙΟ

Δευτέρα 14/08 έως Τετάρτη 16/08/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ
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από ζωή το 19ο. Θα κάνουμε μια μικρή στάση. Αργότερα 
φτάνουμε στον Κότρωνα, το οικονομικό σήμερα κέντρο της 
περιοχής. Βρίσκεται στη θέση όπου ανιχνεύονται υπολείμμα-
τα αρχαίας πόλης, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τον αρχαίο 
Παυσανία από τον Αθηναίο Τεύθραντα και καταστράφηκε 
από μεγάλο σεισμό. Στάση για καφέ και βόλτα. Αργότερα 
φτάνουμε στο Γύθειο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/08/2017: ΣΚΟΥΤΑΡΙ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό και μια βόλτα στο Γύθειο, αναχωρούμε για 
το γραφικό Σκουτάρι, διαθέτει αμμουδερές παραλίες με 
κρυστάλλινα νερά. Βρίσκεται στη δυτική ακτογραμμή του 
Λακωνικού κόλπου, ανάμεσα στο Γύθειο και τον Κότρωνα. 
Όμορφο χωριό με παραθεριστική κίνηση, πυργόσπιτα και 
παλαιές εκκλησίες. Υπέροχη θέα στο Σκουτάρι και τον όρμο 
Σκουταρίου προσφέρει η μονή του Αγίου Γεωργίου, χτισμέ-
νη σε πλαγιά, στο καθολικό της μονής σώζονται παλαιές 
τοιχογραφίες. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή 
αργότερα στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε. 

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Στην Σελινίτσα θα έχουμε παραμονή για μπάνιο και γεύμα. 
Αναχώρηση για το Γύθειο, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας, το 
υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα και καφέ. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 15/08/2017: ΛΑΓΙΑ – ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ –  
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ – ΒΑΘΕΙΑ – ΚΟΤΡΩΝΑΣ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το μεσόγειο οικιστικό σύ-
μπλεγμα της Λάγιας, ένα από τα μεγαλύτερα μανιάτικα χω-
ριά, κτισμένο σε περιοχή που κατοικείται από τα Ρωμαϊκά 
Χρόνια. Σε άριστη κατάσταση διασώζονται τα πυργόσπιτα 
του Γιαννόγγονα, του Μαυραδάκου και του Βουγιουκλάκη. 
Θα δούμε τους μεταβυζαντινούς ναούς του Αγίου Νικολά-
ου, του Αϊ-Στρατηγού και της Αγίας Τριάδας. Από την Λάγια 
πηγαίνοντας νοτιότερα θα βρεθούμε σε ένα χαρακτηριστικό 
ύψωμα. Από εδώ θα θαυμάσουμε την μαγεία της Ακριται-
νάριας γης και τον πανέμορφο ορμίσκο του Πόρτο Κάγιο. Ο 
όρμος του Πόρτο Κάγιο πήρε το όνομά του από τους Ενε-
τούς και στους χάρτες της εποχής αναφέρεται ως «Λιμάνι 
των Ορτυκιών», ονομασία καθόλου τυχαία, αφού εδώ ανα-
ζητούσαν πρόσκαιρο καταφύγιο αμέτρητα ορτύκια πριν συ-
νεχίσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι προς την Αφρική. Οι 
θαλασσοσπηλιές που υπάρχουν κατά μήκος της χερσονήσου 
Ταίναρου πρόσφεραν καταφύγιο στα μανιάτικα πειρατικά την 
εποχή που ακόμα οι Έλληνες πειρατές διέπλεαν τις θάλασ-
σες του Αιγαίου. Σήμερα το Πόρτο Κάγιο θεωρείται  από τα 
πιο γραφικά λιμανάκια της Πελοποννήσου. Σε μια υπέροχη 
τοποθεσία, στην Μέσα Μάνη, συγκεκριμένα στο επιβλητικό 
ακρωτήρι του Κάβο Γκρόσσο, μας υποδέχεται ο Γερολιμένας.  

Είναι ο ομορφότερος οικισμός της Μάνης και το γραφικό 
λιμανάκι του «σήμερα», στο παρελθόν αποτέλεσε το σπου-
δαιότερο εμπορικό λιμάνι της ευρύτερης περιοχής. Το όνομά 
του μάλιστα, σημαίνει «Ιερός Λιμήν» κι αυτό από μόνο του 
είναι αρκετό για να μας δώσει μια εικόνα της δύναμής του. 
Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Συνεχίζουμε για την Βάθεια, 
χτισμένη σε περίοπτη θέση, οι πύργοι, τα σπίτια, οι εκκλησίες 
της στριμωγμένα στην κορυφή, μια μαγεία του τοπίου, ένα 
χρώμα μοναδικό και κάτω η απέραντη γαλάζια θάλασσα. Δε-
σπόζει στην κορυφή ενός λόφου, ενώ γύρω εκτείνονται τα 
ερείπια από παλαιότερους συνοικισμούς. Η Βάθεια έχει κα-
ταλάβει αυτή την κορυφή εδώ και αιώνες. Οι ιστορικές πηγές 
μιλούν για αυτήν από τα μέσα του 16ου αιώνα. Ο σημερινός 
οικισμός διαμορφώθηκε μετά τον 18ο αιώνα και έσφυζε 

Αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο καράβι 
και άφιξη στην Άνδρο. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Πα-
ναχράντου που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή στο χωριό Φάλ-
λικα. Αποτέλεσε έκφραση ευγνωμοσύνης του Αυτοκράτορα 
Νικηφόρου Φωκά προς την Θεοτόκο για την απελευθέρωση 
της Κρήτης από τους Άραβες το 961 μ. Χ. Το έτος αυτό, στο 
ξεκίνημα της μονής, βρέθηκε θαυματουργικά από μοναχούς 
στο βουνό, η εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα της Θεοτόκου Πα-
ναχράντου είναι μία από τις εικόνες που φιλοτέχνησε ο Από-
στολος Λουκάς. Η Μονή της Παναγίας Παναχράντου στην Άν-
δρο είναι επίσης γνωστή και ως Αγίου Παντελεήμονα, λόγω 
του ότι αποθησαυρίζεται στη μονή η κάρα του ιαματικού αγίου. 
Μετά την μικρασιατική καταστροφή, η μονή παραχωρήθηκε για 
τη στέγαση και την αποκατάσταση των προσφύγων, ενώ στα 
χρόνια της γερμανικής κατοχής έσωσε πολλά παιδιά από τον 
υποσιτισμό. Οι δύο μεγαλύτερες πανηγύρεις της μονής είναι 
του Αγίου Παντελεήμονος στις 27 Ιουλίου και της Παναγίας 
στις 15 Αυγούστου. Αργότερα κατευθυνόμαστε προς το Μπα-
τσί, τουριστικό κέντρο της Άνδρου. Η γραφικότητά του πηγάζει 
από την αμφιθεατρική του δόμηση, την χαρακτηριστική αμμώ-
δη παραλία (μπλε σημαία) καθώς και την σύγχρονη μαρίνα. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στο Μπατσί έχουν γυριστεί οι 
κλασσικές ταινίες του Ελληνικού κινηματογράφου «Φουσκο-
θαλασσιές» και «Κορίτσια στον ήλιο». Παραμονή για μπάνιο 
και γεύμα. Επιστροφή στο λιμάνι της Άνδρου, στο Γαύριο, επι-
βίβαση στο καράβι και άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας και στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 50,00€/άτομο
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου

Τρίτη 15/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ – 
ΜΠΑΤΣΙ - ΑΝΔΡΟΣ
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο με στάση καθοδόν, θα φτά-
σουμε στο γυναικείο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρα, γνωστή και ως Μονή Λουκούς. Βρίσκεται κοντά 
στα Κάτω Δολιανά και διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη με κώ-
δικες, χειρόγραφα και άλλους θησαυρούς, ενώ στους χώ-
ρους της λειτουργεί και εργαστήριο ταπητουργίας αλλά και 
αγιογραφίας. Φεύγοντας από το μοναστήρι, περνάμε για μια 
φευγαλέα ματιά από ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
Αρκαδίας, την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού, όπου κατά 
την αρχαιότητα βρισκόταν το ιερό του Ασκληπιάδη Πολεμο-
κράτη. Συνεχίζουμε για την παραλία Άστρους για μπάνιο και 
γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί για Εύβοια, καθοδόν στάση και στη συ-
νέχεια φτάνουμε στην Ιερά Μονή Μάντζαρη, 15 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της Κύμης. Η Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου ή Μονή «Μάντζαρη» είναι γυναικεία μονή και πανηγυ-
ρίζει στις 23 Αύγουστου. Το τέμπλο στολίζουν οι τρεις βυ-
ζαντινές εικόνες της Παναγίας, του Χριστού και του Ιωάννη 
του Προδρόμου, που ανάγονται στο 16ο αιώνα. Κατόπιν θα 
διασχίσουμε το χωριό Οξύλιθος που είναι χτισμένος πάνω 
στις παρυφές ενός σβησμένου ηφαιστείου. Στη συνέχεια θα 
καταλήξουμε για μπάνιο και γεύμα στην παραλία Στομίου. Το 
απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στα βόρεια του χωριού Μα-
ψός βρίσκεται η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού. Είναι μια σχετικά 
νέα γυναικεία μονή με πολύ μεγάλο πνευματικό και παρα-
γωγικό έργο. Η Μονή είναι ορατή λόγω τους μεγέθους της 
και από την εθνική οδό Κορίνθου–Τριπόλεως. Παραμονή για 
προσκύνημα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Λέ-
χαιο, όμορφο παραλιακό χωριό που αποτέλεσε από τα πα-
νάρχαια χρόνια έως τον 12ο αιώνα μ.Χ. το ένα από τα δύο 
λιμάνια της Κορίνθου. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Το 
απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Ο Πόρος στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο νησιά, 
τη Σφαιρία εκεί όπου είναι χτισμένος ο οικισμός και την 
κατάφυτη Καλαβρία που τα χωρίζει ένα πολύ μικρό κανάλι 
αμέσως μετά το Ναύσταθμο. Ένα νησί με δικές του ομορ-
φιές, πλούσια ιστορία και πολύ πράσινο, «πρωταγωνίστη-
σε» σε παλιές ελληνικές ταινίες και κρατά ακόμα τη γοητεία 
του, χωρίς να πολυενδιαφέρεται να γίνει «της μόδας».
Αναχώρηση για Πελοπόννησο καθοδόν στάση και από Φα-

Τρίτη 15/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Τρίτη 15/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 19/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ 
ΛΟΥΚΟΥΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΖΑΡΗ – ΟΞΥΛΙΘΟΣ – 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ – ΛΕΧΑΙΟ

νάρι φτάνουμε στο Γαλατά, καταπράσινη κωμόπολη απένα-
ντι ακριβώς από το λιμάνι του Πόρου στην Πελοποννησιακή 
ακτή. Προαιρετικά μπορούμε να πάρουμε το καϊκάκι (έξοδα 
ατομικά) και να επισκεφτούμε τον Πόρο. Η νεοκλασική γο-
ητεία της Χώρας, οι πευκόφυτες πλαγιές, οι μικροσκοπικοί 
κολπίσκοι τα στενά δρομάκια και η ομορφιά του τοπίου θα 
σας κάνουν να αισθανθείτε ότι ξαναγυρνάτε σε έναν αγαπη-
μένο τόπο διακοπών. Θα έχουμε χρόνο για μπάνιο και γεύμα. 
Όσοι δεν ακολουθήσουν στον Πόρο, παραμένουν στον Γα-
λατά για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδι-
άμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Σάββατο 19/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ
«ΚΑΤΑΦΥΤΟΣ, ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΣ»

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 
θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊδου-
ράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. 
Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστια-
τόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο 
σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνε-
τε περίπου 50΄για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή 
ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβα-
στείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο και 
τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη διάθεσή 

Κυριακή 20/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ
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σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαιρετικές εκδρομές της 
εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00€/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, με στάσεις καθοδόν και μέσω 
Μελιγαλά άφιξη και προσκύνημα στη Μονή Βουλκάνου, η 
οποία βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Ιθώμης και κοντά στην 
Αρχαία Μεσσήνη. Η Μονή είναι ανδρική και εδώ φυλάσσονται 
τα τίμια λείψανα αρκετών αγίων, επίσης σπουδαία συγγράμ-
ματα, έγγραφα και πατριαρχικά σιγίλλια και η θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας. Συνεχίζουμε για 
μπάνιο και γεύμα στην παραλία Μπούκας, μια παραλία αχανής, 
που διαθέτει πληθώρα υποδομών, βραβευμένη επί σειρά ετών 
με τη Γαλάζια Σημαία. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 19,00€/άτομο

Προικισμένη με πολιτιστική κληρονομιά αιώνων, φυσική 
ομορφιά και σημαντικά θρησκευτικά μνημεία «ταξιδεύει» στα 
γαλήνια νερά του Σαρωνικού. Πατρίδα του ομηρικού Αίαντα 
και του τραγικού Ευριπίδη, τόπος διαμονής του νομπελίστα 

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και στάση καθοδόν. 
Περνώντας από Δίστομο, Δεσφίνα, Ιτέα φτάνουμε στο ορεινό 
χωριό Αμυγδαλιά όπου θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή της Πα-
ναγίας της Κουτσουριώτισσας, που σήμερα γιορτάζει. Δεν είναι 
γνωστός ο ακριβής χρόνος ίδρυσης της μονής, που λειτουργού-
σε πάντως γύρω στα μέσα του 17ου αι. Μεγάλη υπήρξε η προ-
σφορά της επί Τουρκοκρατίας, καταστράφηκε επανειλημμένα 
από τους Τούρκους και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 
1821. Κατά την παράδοση, η μονή οφείλει την ονομασία της 
στον κούφιο κορμό (κούτσουρο) του δέντρου στο οποίο βρέ-
θηκε από μοναχό της μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας η εικόνα της 
Παναγίας. Εν συνεχεία αναχωρούμε για το όμορφο ψαροχώρι 
Ερατεινή. Η Ερατεινή είναι ένας νέος τόπος που δημιουργήθηκε 
περίπου το 1870-1880. Η παλαιότερη ονομασία της ήταν Χάνι 
(ξενοδοχείο), από τα πεδινά κατέβαιναν στην παραλία για τις 
δουλειές τους και είχαν εκεί πανδοχεία και εστιατόρια. Παραμο-
νή για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Το Αιτωλικό, η πόλη του νερού, καλείται και μικρή Βενετία 
της Ελλάδας. Γραφική κωμόπολη, χτισμένη σε νησίδα, ανά-
μεσα στις λιμνοθάλασσες Αιτωλικού και Μεσολογγίου. Η 
νησιωτική πολιτεία με το ιδιαίτερο χρώμα και το ρομαντι-
κό ηλιοβασίλεμα αποτέλεσε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 
αξιόλογη ναυτική δύναμη. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08/2017: 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ
Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, για να φτάσουμε στο 
Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας.  Το Κρυονέρι με το γραφικό 
λιμανάκι, είναι ένας πανέμορφος παραλιακός οικισμός. Θε-
ωρείται το επίνειο του Γαλατά και βρίσκεται σχεδόν απέναντι 
από την Πάτρα. Εντυπωσιακή είναι η ομορφιά των πανύψη-
λων αυτών βράχων που  είναι ιδανικοί για αναρριχήσεις.  
Στο μικρό λιμανάκι του Κρυονερίου αράζουν ψαροκάικα και 
σκάφη αναψυχής. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα.  Συνεχί-

Κυριακή 20/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Τετάρτη 23/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Τετάρτη 23/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Τετάρτη 23/08/ έως Πέμπτη 24/08/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ -  
ΕΡΑΤΕΙΝΗ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΑΘΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

ποιητή Άγγελου Σικελιανού και φιλοξενίας του οπλαρχηγού 
Γεωργίου Καραϊσκάκη, η Σαλαμίνα αποτέλεσε σταυροδρόμι 
πολιτισμών και θέατρο σημαντικών γεγονότων.  
Αναχώρηση το πρωί για Νέα Πέραμο, με το ferry boat περνάμε 
απέναντι στο νησί της Σαλαμίνας όπου θα προσκυνήσουμε στη 
Μονή Φανερωμένης, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτό-
κου. Σημαντική ήταν η συνεισφορά της μονής στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821. Πολύ κοντά 
στη μονή βρίσκεται το σπίτι όπου έζησε ο Άγγελος Σικελιανός. 
Συνεχίζουμε προς το κέντρο του νησιού για να προσκυνήσου-
με στον ιστορικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, κατόπιν άφιξη στο 
αρχαιολογικό μουσείο που έχει εκθέματα από την Παλαιόπολη 
και από την σπηλιά του Ευριπίδη, προαιρετική επίσκεψη και 
στάση για καφέ. Κατόπιν περνώντας από τα Αμπελάκια φτά-
νουμε στην Χερσόνησο της Κυνόσουρας για «προσκύνημα» 
στο μνημείο των Σαλαμινομάχων. Επιστροφή στα Σελίνια, πα-
ραμονή για μπάνιο και γεύμα και στη συνέχεια, μέσω πευκό-
φυτης διαδρομής, άφιξη στην μονή του Αγίου Νικολάου των 
Λεμονιών. Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο υπάρχουν τέσσερις φορη-
τές εικόνες του 18ου αιώνα, του αθηναίου ζωγράφου Ιωάννη 
Αθανασίου. Επιστρέφουμε από Αιάντειο στα Παλούκια, επιβί-
βαση στο ferry boat, άφιξη στο Πέραμα και επιστροφή στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 18,00€/άτομο
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ζουμε την διαδρομή μας, άφιξη στο Μεσολόγγι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Αργά το απόγευμα θα αναχω-
ρήσουμε για το Αιτωλικό όπου θα παρακολουθήσουμε τις 
εορταστικές εκδηλώσεις που έχουν θρησκευτικό και ιστορι-
κό χαρακτήρα. Κατά το βραδάκι συγκεντρώνονται σε παρά-
ταξη πρώτα οι Αρματωμένοι και ύστερα οι έφιπποι, κάνοντας 
πανηγυρική είσοδο στην πλατεία όπου εκεί αρχίζει το γλέντι. 
Αυτή την νύχτα το Αιτωλικό από άκρη σε άκρη γλεντάει και 
μαζί με αυτό και εμείς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέ-
ρευση. 
ΠΕΜΠΤΗ 24/08/2017: ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό γνωριμία με την πόλη και τα αξιοθέατά της, 
τον κήπο των Ηρώων, όπου υπάρχει ένας τύμβος με οστά 
των αγωνιστών, ο τάφος του Μάρκου Μπότσαρη και άλλων 
αγωνιστών, προτομές Μεσολογγιτών. Την Πινακοθήκη που 
περιλαμβάνει πίνακες αυθεντικούς και αντίγραφα από σκη-
νές της Εξόδου καθώς και αντικείμενα του Λόρδου Βύρωνα. 
Επίσης την Τουρλίδα με τις πελάδες, τα σπίτια των ψαράδων 
στην είσοδο της λιμνοθάλασσας. Αργότερα θα προσκυνή-
σουμε στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Συμεών, που βρί-
σκεται στις πλαγιές του Ζυγού 8χλμ. έξω από το Μεσολλόγι. 
Στις 10 Απριλίου του 1826 οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
ύστερα από συνεννόηση με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, το όρι-
σαν ως σημείο συναντήσεώς τους, μετά την «Έξοδο». Από 
κακή συνεννόηση των ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων 
και σύλληψη του αγγελιαφόρου με το σχέδιο της Εξόδου, ο 
επικεφαλής των εχθρικών δυνάμεων Ιμπραήμ κατάφερε να 
συντρίψει κάθε οργανωμένη επιχείρηση των πολιορκημέ-
νων, οι οποίοι εντούτοις αγωνίσθηκαν μέχρι θυσίας για την 
ελευθερία τους. Στη συνέχεια καταλήγουμε σε παραλία του 
Κορινθιακού για μπάνιο και γεύμα. Αργότερα με ενδιάμεσες 
στάσεις, επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αναχώρηση για Πελοπόννησο με στάση καθοδόν. Άφιξη στο 
Δρέπανο Αργολίδας όπου σήμερα εορτάζεται η μνήμη των 
Αγίων μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας στον ομώνυμο Iερό 
ναό. Οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία θεωρούνται θαυματουρ-

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Ανηφορίζο-
ντας στην όμορφη Δωρίδα του Νομού Φωκίδος, λίγο πριν 
το χωριό Τρίκορφο, βρίσκεται το νεόδμητο γυναικείο μονα-

Αναχώρηση για Μαραθώνα και Αγία Μαρίνα. Με το ferry 
boat θα περάσουμε στα Νέα Στύρα (45΄ λεπτά) και θα κα-
τευθυνθούμε προς Μαρμάρι και Κάρυστο. Θα δούμε τον ενε-
τικό πύργο Μπούρτζι του 13ου αιώνα, με φανταστική θέα 
στο Αιγαίο, το νεοκλασικό κτίριο του δημαρχείου, τη μεγάλη 
κυκλαδικής αρχιτεκτονικής εκκλησία του Αγίου Νικολάου και 
φυσικά το ευρύχωρο λιμάνι όπου δένουν κάθε λογής πλε-
ούμενα. Από την παραλιακή πόλη της Καρύστου θα ανηφο-
ρίσουμε προς το χωριό Μύλοι, γραφικό χωριό με άφθονα 
τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση πρασίνου μέσα στη 
σκληρή κυριαρχία της γυμνής πέτρας. Ολιγόωρη παραμονή 
και στη συνέχεια κάθοδος στην παραλία της Καρύστου για 
μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στα Νέα 
Στύρα, επιβίβαση στο ferry boat για Αγία Μαρίνα – Αθήνα.

Τιμή Συμμετοχής: 27,00€/άτομο
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat

Σάββατο 26/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 27/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 26/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

EΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥ & ΝΑΤΑΛΙΑΣ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ & ΝΑΤΑΛΙΑΣ – ΤΟΛΟ

EΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 

ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ

γοί και η προσέλευση των πιστών είναι μεγάλη από όλη την 
Ελλάδα. Κάτω από την εικόνα του τέμπλου υπάρχει μια οπή 
που σύμφωνα με τους πιστούς αποτελεί ένα από τα πολλά 
θαύματα της χριστιανοσύνης. Όταν την δει κάποιος για πρώ-
τη φορά, πιστεύει ότι από εκεί μπορεί να περάσει μόνο ένα 
μικρό παιδί. Όμως μέχρι και σήμερα όσοι άνθρωποι έχουν 
επιχειρήσει να περάσουν, έχουν περάσει ανεξάρτητα από το 
βάρος τους. Παραμονή για προσκύνημα και αναχώρηση για 
το γραφικό Τολό, όπου θα έχουμε παραμονή για μπάνιο και 
γεύμα. Το επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο
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Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

στήρι των Αγίων Νεκταρίου και Φανουρίου. Το κτίσιμο της 
μονής ξεκίνησε το 1991, με σκοπό την σωτηρία των ψυ-
χών των μοναζουσών. Από ένα μικρό προκατασκευασμέ-
νο σπίτι με τρία κελιά κι ένα μικρό εσωτερικό εκκλησάκι, ο 
χώρος πλέον έχει μεταμορφωθεί σε ένα μικρό παράδεισο 
και ένα ολοκληρωμένο μεγάλο μοναστηριακό οικοδόμημα. 
Η Μονή πανηγυρίζει και στις 27 Αυγούστου, τη μνήμη του 
Αγίου Φανουρίου. Παραμονή για προσκύνημα και αργότερα 
συνεχίζουμε την διαδρομή για το Γρίμποβο, την παραλία της 
Ναυπάκτου, όπου θα έχουμε παραμονή για μπάνιο και γεύμα. 
Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

Μια ανάσα από τη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας και απέναντι 
από τα Καμένα Βούρλα, η περιοχή φυλάει το πολύτιμο μυστι-
κό της… τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο, που 
λέγονται Λιχαδονήσια και ρίχνουν το γάντι στην Καραϊβική! 

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και περνώ-
ντας από Τανάγρα φτάνουμε στην Αρκίτσα όπου θα επιβι-
βαστούμε στο ferry boat για την Αιδηψό. Ακολούθως θα 
φτάσουμε στον Κάβο, από όπου θα πάρουμε το καραβάκι 
(έξοδα ατομικά) για μια θαλάσσια βόλτα, διάρκειας 20 λε-
πτών, στα Λιχαδονήσια, μια συστάδα νησιών που οι ντόπιοι 
αποκαλούν Σεϋχέλλες. Τα μεγαλύτερα από τα νησάκια αυτά 
είναι η Στρογγυλή και η Μανολιά, λίγο μικρότερα η Μικρή 
Στρογγυλή, το Στενό, η Βάγια και μερικά ακόμα. Σε ένα από 
τα νησάκια η παραλία είναι οργανωμένη ενώ σε ένα άλλο 
έχουν βρεθεί απομεινάρια αρχαίου οικισμού και σε ένα τρίτο 
υπάρχει μια εκκλησία όπου έχουν γίνει γάμοι και βαπτίσεις. 
Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, θα παραμείνουν στον 
Κάβο για μπάνιο και γεύμα. Η παραλία του Κάβου με τα πε-
ντακάθαρα νερά και την ψιλή άμμο, το εκτυφλωτικό γαλάζιο 
της θάλασσας σε συνδυασμό με το έντονο πράσινο των πεύ-
κων θα σας εντυπωσιάσει. Επιστροφή το απόγευμα, μέσω 
Αρκίτσας, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή συμμετοχής: 26,00€/άτομο
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat

Κυριακή 27/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 27/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ 
«ΕΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
 ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ  

ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΝΑΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ρα-
φήνας για να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι 
της Τήνου και με τοπικό πούλμαν μεταφορά στον Ιερό Ναό 
της Ευαγγελιστρίας για προσκύνημα στη θαυματουργή ει-
κόνα της Παναγίας στην οποία η Μεγαλόχαρη απεικονίζεται 
σε στάση προσευχής να προφέρει τα λόγια από ένα ανοιχτό 
βιβλίο. Απέναντί της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που κρατάει 
στα χέρια του έναν κρίνο ο οποίος συμβολίζει την αγνότη-
τα, ενώ το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού κατεβαί-
νει από τον ουρανό. Χρόνος ελεύθερος για προσκύνημα 
και ελεύθερο γεύμα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο για 
να επιστρέψουμε στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου θα μας πε-
ριμένει πούλμαν του γραφείου μας, για να μας επιστρέψει 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 58,00€/άτομο,  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του καραβιού A/R

Αναχώρηση για Μαρκόπουλο, όπου θα επισκεφτούμε και 
θα προσκυνήσουμε στον Ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου. Τυγχάνει ιστορικός ναός καθώς εγκαινιάσθη-
κε στις 21 Μαΐου 1904 από τον τότε Επίσκοπο και νυν 
Άγιο Νεκτάριο, τον θαυματουργό Άγιο του 20ου αιώνα. 
Κύρια πανήγυρης (λόγω εγκαινίων) στις 21 Μαΐου, Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 29 Αυγούστου (Αποτο-
μή της κεφαλής Ι. Προδρόμου). Επιστροφή στην Αθήνα στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Τρίτη 29/08/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  
– ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
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Αναχώρηση το απόγευμα για την Μονή Αγίου Ραφαήλ στο 
Άνω Σούλι Μαραθώνα που έχει ως προστάτες και πολιούχους 
τους νεοφανείς και θαυματουργούς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
και Ειρήνη. Αποτελεί έναν τόπο ησυχίας, λατρείας, πνευματι-
κής εργασίας, επιλεγμένο και αγιασμένο από τον ίδιο τον Άγιο 
Ραφαήλ. Οι Άγιοι εμφανίστηκαν την 2αν Σεπτεμβρίου ζωντα-
νοί επί του Βράχου για να επισημάνουν την ακριβή τοποθεσία 
όπου θα ανεγερθεί ο Ναός τους. Το μοναστήρι γιορτάζει την 
ημέρα αυτή καθώς και την Τρίτη του Πάσχα. Αφού προσκυνή-
σουμε, επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί και περνώντας από Αγία Σωτήρα και Οι-
νόη φτάνουμε για προσκύνημα στη βυζαντινή Μονή Οσίου Με-
λετίου. Η ιστορία της μονής είναι άρρηκτα δεμένη με τη δράση 
του Οσίου Μελετίου του Νέου, που ήταν ο μεταρρυθμιστής της 
ασκητικής ζωής στην Ελλάδα. Ο Όσιος Μελέτιος, που κατα-
γόταν από την Καππαδοκία, στα τέλη του 11ου αιώνα έφθα-
σε στο σημείο αυτό, όπου υπήρχε η Μονή του Συμβόλου, και 
εγκαθίδρυσε τη δική του μοναχική κοινότητα. Στο πέρασμα των 
αιώνων υπέστη πολλές καταστροφές από επιδρομές και λε-
ηλασίες, και στα χρόνια μετά την απελευθέρωση παρήκμασε, 
ενώ το 1883 έγινε μετόχι της Μονής Φανερωμένης Σαλαμί-
νας. Το 1928 ανασυστάθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και το 1950 η μοναχική κοινότητα μετατράπηκε σε γυναικεία. 
Στη μονή υπάρχουν ενδιαφέροντα βυζαντινά και νεότερα κτί-
σματα που ξεχωρίζουν για τη γλυπτική και ζωγραφική τους 
διακόσμηση. Οι τοιχογραφίες που φαίνονται σήμερα στον κυ-
ρίως ναό και στον νάρθηκα χρονολογούνται στον 17ο αιώνα. 
Η μονή πανηγυρίζει την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτής του 
Οσίου Μελετίου. Αργότερα θα πιούμε τον καφέ μας στα Βίλλια. 
Καταλήγουμε στην παραλία της Ψάθας, μία από τις μεγαλύτε-
ρες παραλίες του Κορινθιακού κόλπου. Παραμονή για μπάνιο 
και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 15,00€/άτομο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/09/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΑΛΑΙΡΟΣ
Αναχώρηση από την Αθήνα για Μεσολόγγι. Στάση για να επι-
σκεφτούμε τον Κήπο των Ηρώων και την πινακοθήκη αλλά 
και για γεύμα. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας και περνώντας 
από Τουρλίδα, Αλυκές και Αιτωλικό, άφιξη στην Πάλαιρο, 
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για 
να χαρούμε το σκηνικό που συνδυάζει στο πίσω μέρος την 
άγρια φύση με τα βουνά και μπροστά τα καταγάλανα νερά 
του Ιονίου, μια πρόκληση για ένα απογευματινό μπάνιο στην 
παραλία. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 02/09/2017: ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΣΤΟΣ                   
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον Μύτικα, όπου θα επιβι-
βαστούμε σε ιδιωτικό σκάφος για να επισκεφτούμε δύο νη-
σάκια, άγνωστα ίσως σε πολλούς. Πρώτη στάση στον Κάλα-
μο, ένα καταπράσινο νησί χωρίς αυτοκίνητα, με τα πεύκα να 
αγγίζουν σχεδόν τα τιρκουάζ νερά. Θα έχουμε αρκετό χρόνο 
για βόλτα, κολύμπι στα πεντακάθαρα νερά του και γεύμα. 
Θα συνεχίσουμε για τον Καστό που αποτελεί έναν από τους 
λιγότερο γνωστούς προορισμούς του Ιονίου. Ένα κατάφυτο 
από ελιές νησί, με μόλις 50 μόνιμους κατοίκους και με τον 
ψηλότερο λόφο να μη ξεπερνάει τα 150 μέτρα, ο Καστός θα 
μας εντυπωσιάσει. Τα σπίτια του είναι λιθόκτιστα με κόκκινες 
κεραμοσκεπές και χρωματιστά παραθυρόφυλλα. Το απόγευ-
μα επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

Παρασκευή 01/09/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Σάββατο 02/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΠαρασκευή 01/09 έως Κυριακή 03/09/2017

ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ – ΣΟΥΛΙ

ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΒΙΛΛΙΑ – ΨΑΘΑ
ΠΑΛΑΙΡΟΣ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΣΤΟΣ – 

ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/09/2017: ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ & 
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση μέσω μιας εντυπωσιακής δι-
αδρομής για τις τεχνητές λίμνες και φράγματα Στράτου και 
Καστρακίου του ποταμού Αχελώου. Ολιγόωρη στάση για να 
θαυμάσουμε το τοπίο. Στο Καστράκι έχει δημιουργηθεί υδρο-
ηλεκτρικός σταθμός που εξοικονομεί σημαντική ενέργεια από 
τη μη χρήση πετρελαίου και δεν μολύνει το περιβάλλον. Οι λί-
μνες και το γραφικό περιβάλλον δημιουργούν ένα τοπίο απεί-
ρου κάλλους. Γεύμα καθοδόν και επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Μικρό, πολύχρωμο, ήσυχο, διεκδικεί επάξια τον τίτλο ενός 
από τα μικρότερα νησιά της χώρας, είναι το μοναδικό στην 
περιοχή κατοικήσιμο, με χρωματιστά σπίτια, ελιές και ατελεί-
ωτες πικροδάφνες. 
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθοδόν στάση 
και περνώντας από Ιτέα-Δίστομο-Γαλαξίδι άφιξη στα Χάνια, 
χωριό του Κορινθιακού από όπου θα πάρουμε το καραβάκι 
για να περάσουμε στα Τριζόνια. Γραφικό νησάκι με παραδο-
σιακό χρώμα. Στο νησάκι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ένα 

Σάββατο 02/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΤΡΙΖΟΝΙΑ
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μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή για γεύμα και στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε έναν κρυμμένο παράδεισο, τη λίμνη Μπε-
λέτσι, πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη με ψαράκια, χελώνες 
και πάπιες, στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει μια παιδική 
χαρά καθώς και παγκάκια. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Η Κέα γνωστή και ως Τζιά, είναι ένα νησί με απαράμιλλη 
φυσική ομορφιά και έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα. Εκτός 
από τις υπέροχες παραλίες της, έχει και πολλές κρυμμένες 
ομορφιές που μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα από την γρα-
φική Ιουλίδα και τα λιθόστρωτα μονοπάτια της. Απέναντι από 
την Ιουλίδα «αναπαύεται» νωχελικά ο Λέων της Κέας, σκαλι-
σμένος σε βράχο από τον 6ο αιώνα π.Χ.  Έχει μήκος 6 μέτρα 
κι ένα αινιγματικό  χαμόγελο, καθώς αγναντεύει την Ιουλίδα, 
τους κατοίκους της οποίας προστάτευε από τις νύμφες τα πα-
λιά εκείνα χρόνια.
Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι του Λαυρίου, όπου θα επι-
βιβαστούμε στο πλοίο. Θα φτάσουμε στο λιμάνι του νησιού 
την Κορησσία ή Λιβάδι χτισμένη στην θέση της ομώνυμης 
αρχαίας πόλης. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα του νησιού 
που ονομάζεται Ιουλίς, χτισμένη σε ύψωμα με θέα ως τη Μα-
κρόνησο και τις ακτές της Λαυρεωτικής, με κάτασπρα σπί-
τια, πλακόστρωτα δρομάκια και το Μεσαιωνικό κάστρο. Στην 
συνέχεια περνώντας από το γραφικό ψαροχώρι Βουρκάρι, 
θα βρεθούμε στον Οτζιά, παραμονή για μπάνιο και γεύμα. 
Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Παναγιάς 
της Καστριανής με καταπληκτική θέα τα απέναντι νησιά. Επι-
στροφή στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο. Θα επιστρέψου-
με στο Λαύριο και στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 40,00€/άτομο  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου

Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

μικρό λιμάνι, μια εκκλησία, μια μαρίνα, μερικές ταβέρνες και 
τέσσερις παραλίες. Λείπει η βουή, καθώς οι μοναδικοί ήχοι 
που ακούει κανείς είναι αυτοί των σκαφών που φτάνουν συ-
νεχώς, των τζιτζικιών και των κυμάτων. Παραμονή για μπά-
νιο και γεύμα. Επιστροφή στα Χάνια και με ενδιάμεση στάση 
φτάνουμε στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 19,00€/άτομο  
με το καραβάκι από Χάνια-Τριζόνια-Χάνια

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθοδόν στά-
ση και στη συνέχεια φτάνουμε στο γυναικείο μοναστήρι της 
Παναγίας της Δαμάστας στο όρος Καλλίδρομο, σε υψόμετρο 
750 μ. Η Μονή είναι του 11ου αιώνα και έπαιξε σημαντικό 
ρόλο κατά την διάρκεια του Αγώνα του 1821. Επόμενη στάση 
μας η καταπράσινη Μενδενίτσα που βρίσκεται 14χλμ. από τις 
Θερμοπύλες. Παραμονή στο καταπράσινο τοπίο για γεύμα. Το 
απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο στάση καθοδόν και άφιξη στο 
χωριό Πλατανιώτισσα, όπου η Παναγία άφησε το ομοίωμά της 
στις ρίζες του Ιερού πλατάνου που αδελφωμένος με ακόμα 
3 πλατάνια σχηματίζουν έναν υπέροχο φυσικό τρούλο για να 
στεγάσει το μικρό εκκλησάκι. Προσκύνημα και γεύμα στην πε-
ριοχή. Το απόγευμα καταλήγουμε στην παραλία του Ελαιώνα, 
για βόλτα και καφέ με θέα τον Κορινθιακό. Με ενδιάμεση στά-
ση επιστρέφουμε στα σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Σάββατο 09/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 09/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Κυριακή 03/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΤΖΙΑ (ΚΕΑ)

Αναχώρηση στις 09.00 για τα Βασιλικά Ανάκτορα που βρί-
σκονται στο Τατόι μόλις 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Αθήνας. Στο λόφο του Παλαιόκαστρου, στον περίβολο του 
ναού της Αναστάσεως, που έχει ανεγερθεί εκεί, βρίσκεται 
και το κοιμητήριο των Βασιλέων και Πριγκίπων. Από εδώ 
θα ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση. Το 
κτίριο φιλοξενεί τους τάφους του βασιλέως Κωνσταντίνου 
Α΄, της βασίλισσας Σοφίας και του βασιλέως Αλεξάνδρου. 
Ακολουθούν οι τάφοι των μελών της βασιλικής δυναστείας 
οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του λοφί-
σκου. Σας συνιστούμε χαμηλά παπούτσια και νερό. Θα παρα-

Κυριακή 03/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ  
ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΕΛΕΤΣΙ

Τιμή Συμμετοχής: 15,00€/άτομο με ξενάγηση

Αναχώρηση το απόγευμα για Πελοπόννησο με προορισμό το 
Ναό της Παναγίας της Γιάτρισσας στο Λουτράκι, όπου υπάρχει 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και αγίασμα. Κάθε χρόνο 
στις 8 Σεπτεμβρίου το Λουτράκι φοράει τα γιορτινά του προς 
τιμήν της θαυματουργής εικόνας. Το πανηγύρι διαρκεί 3 μέ-
ρες. Αφού προσκυνήσουμε θα έχουμε χρόνο για καφέ στην 
παραλία και κατόπιν επιστροφή στην Αθήνα, στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής:8,00€/άτομο

Παρασκευή 08/09/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ
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Το θαύμα απλώνεται μπροστά στα μάτια μας, δεκαεπτά πε-
λώρια δέντρα ξεπηδούν από τη στέγη της ενώ από τα θεμέ-
λιά της αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού. Γιορτάζει στις 
11 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες προσκυνητές επισκέπτονται το εκ-
κλησάκι για να προσκυνήσουν και να θαυμάσουν αυτό το 
μοναδικό σύμπλεγμα, ένα ανεξήγητο θαύμα της φύσης που 
κυριαρχεί στο γαλήνιο αυτό τοπίο.

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, με στάση καθοδόν. Κατόπιν, 
περνώντας από Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Ίσαρη φτάνουμε στο 
χωριουδάκι της Βάστας. Θα επισκεφτούμε το βυζαντινό εκ-
κλησάκι της Αγίας Θεοδώρας. Από την στέγη του προβάλλουν 
17 τεράστια δέντρα και από τα θεμέλιά του αναβλύζει νερό. 
Σύμφωνα με την παράδοση, όταν μαρτύρησε η Αγία Θεοδώρα, 
ζήτησε από το Θεό, το σώμα της να γίνει ναός (το σημερινό εκ-
κλησάκι), τα μαλλιά της δέντρα (πάνω από το εκκλησάκι) και το 
αίμα της πηγή με νερό (αναβλύζει από τα θεμέλια της εκκλησί-
ας). Παραμονή για γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής και επιστρο-
φή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Κυριακή 10/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

Αναχώρηση το πρωί με στάση καθοδόν για τον Ορχομενό. 
Θα επισκεφτούμε την ονομαστή για το γλυπτό της διάκοσμο 
Μονή Σκριπούς του 873, πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου, 
γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 23 Αυγούστου, 
απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και 

Κυριακή 10/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΜΟΝΗ ΣΚΡΙΠΟΥΣ (ΕΟΡΤΗ) – 
ΠΕΣΤΡΟΦΕΙΟ

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου 
όπου θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 
8.00 σαλπάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοί-
ου θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα 
κάνουν την κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω 
κατάστρωμα θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και 
ξένους ρυθμούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνι-
κά νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. 
Θα παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄ για βόλτα με τα γαϊ-
δουράκια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο 
νησί. Επιβίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο 
εστιατόριο για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι 
στο σαλόνι ή στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνετε 
περίπου 50΄ για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή 
ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβα-
στείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους 
υπόλοιπους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο το-
πίο και τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες 
στη διάθεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαι-
ρετικές εκδρομές της εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια 
βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00€/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Σάββατο 09/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ

στις 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία το 1643 μ.Χ. ο 
Ορχομενός και οι κάτοικοί του σώθηκαν με θαύμα της Πα-
ναγίας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής που ήθελαν 
να κάψουν την πόλη και να σκοτώσουν τους κατοίκους της. 
Στη συνέχεια θα δούμε το πεστροφείο του Ορχομενού, που 
βρίσκεται κοντά στις πηγές του Μέλανα ποταμού, γεύμα στην 
ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε με ενδιά-
μεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.   

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Κυριακή 10/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μια ανάσα από τη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας και απέναντι 
από τα Καμένα Βούρλα, η περιοχή φυλάει το πολύτιμο μυστι-
κό της… τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο, που 
λέγονται Λιχαδονήσια και ρίχνουν το γάντι στην Καραϊβική! 
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και περνώντας 

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ
«ΕΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»
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Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

από Τανάγρα φτάνουμε στην Αρκίτσα όπου θα επιβιβαστούμε 
στο ferry boat για την Αιδηψό. Ακολούθως θα φτάσουμε στον 
Κάβο, από όπου θα πάρουμε το καραβάκι (έξοδα ατομικά) για 
μια θαλάσσια βόλτα, διάρκειας 20 λεπτών, στα Λιχαδονήσια, 
μια συστάδα νησιών που οι ντόπιοι αποκαλούν Σεϋχέλλες. Τα 
μεγαλύτερα από τα νησάκια αυτά είναι η Στρογγυλή και η Μα-
νολιά, λίγο μικρότερα η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, η Βάγια 
και μερικά ακόμα. Σε ένα από τα νησάκια η παραλία είναι οργα-
νωμένη ενώ σε ένα άλλο έχουν βρεθεί απομεινάρια αρχαίου 
οικισμού και σε ένα τρίτο υπάρχει μια εκκλησία όπου έχουν 
γίνει γάμοι και βαπτίσεις. Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, 
θα παραμείνουν στον Κάβο για μπάνιο και γεύμα. Η παραλία 
του Κάβου με τα πεντακάθαρα νερά και την ψιλή άμμο, το εκτυ-
φλωτικό γαλάζιο της θάλασσας σε συνδυασμό με το έντονο 
πράσινο των πεύκων θα σας εντυπωσιάσει. Επιστροφή το από-
γευμα, μέσω Αρκίτσας, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή συμμετοχής: 26,00€/άτομο 
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του ferry boat

Κάθε χρόνο με την ευκαιρία της εορτής του Σταυρού, η Κυ-
παρισσία έχει την τιμητική της. Οι ρίζες του πανηγυριού έρ-
χονται από πολύ μακριά, από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 
αφού γινόταν μέσα κι έξω από το «μπεζεστένι». Όπως τότε 
έτσι και σήμερα είναι το γεγονός της χρονιάς. Όλοι οι δρόμοι 
από την παραμονή οδηγούν στην Κυπαρισσία. Όσοι το χαί-
ρονται δεν το «χορταίνουν» και όσοι δεν ήρθαν είναι καιρός 
να το επισκεφτούν και δεν θα το μετανιώσουν. Χρόνια πολ-
λά και του χρόνου.
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στην 
Κυπαρισσία. Το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου, μετά τον όρθρο και την αρχιερατική θεία λειτουργία, γίνε-
ται λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και της Ιεράς Εικόνας στους 
δρόμους που εκτείνεται το πανηγύρι. Αργότερα μπορούμε να 
κάνουμε βόλτα στο μεγάλο πανηγύρι της Κυπαρισσίας που 
φτάνει ως την παραλία. Στην παραλία θα έχουμε παραμονή 
για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 19,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση. Άφιξη στην 
Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Καλτεζών, αφιερωμένη στον 
Άγιο Νικόλαο, τον Προφήτη Ηλία και τη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρα, απέχει 31χλμ. από την Τρίπολη. Κατά την επανά-
σταση του 1821 στο μοναστήρι υπήρχαν αποθήκες πυρο-
μαχικών αλλά και κρυφό σχολειό. Πάνω από την πόρτα του 
καθολικού υπάρχει μαρμάρινη πλάκα, που μνημονεύει τη 
συνέλευση των γερουσιαστών, που έγινε στις 26 Μαΐου του 
1821. Όταν τελείωσε η συνέλευση έγινε στο ναό του Αγίου 

Πέμπτη 14/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Πέμπτη 14/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΜΟΝΗ ΚΑΛΤΕΖΩΝ - ΛΕΟΝΤΑΡΙ

Νικολάου η ορκωμοσία. H Μονή γιορτάζει 6 φορές ετησίως, 
μια από αυτές είναι και στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού όπου και ακολουθεί θρησκευτική εορτή 
και πανηγύρι. Αργότερα καταλήγουμε στον πανέμορφο, παρα-
δοσιακό, ιστορικό οικισμό Λεοντάρι. Το παρελθόν του ξεκινά 
από την αρχαιότητα, αλλά την μεγάλη του ακμή την γνώρισε τα 
βυζαντινά χρόνια όταν και εξελίχθηκε στην δεύτερη πιο σημα-
ντική πόλη του Δεσποτάτου του Μυστρά. Παραμονή για γεύμα. 
Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση το απόγευμα με προορισμό το Ιερό Προσκύνημα 
Αναστάσεως Χριστού στα Σπάτα. Παραμονή για προσκύνημα και 
κατόπιν χρόνος για βόλτα και καφέ στην παραλία της Λούτσας. 
Επιστροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.  

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Πέμπτη 14/09/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ

Βρίσκεστε στο μεγαλύτερο, πιο εύφορο και αυτόνομο νησί 
των Κυκλάδων, τη Νάξο. Στο νησί με ιστορία αιώνων, μο-
ναδικά αξιοθέατα, εναλλαγή τοπίων, φιλόξενους κατοίκους 
και καλό φαγητό. Στο λιμάνι σας καλωσορίζει η αρχαία Πορ-
τάρα. Στην ενδοχώρα σας υποδέχονται περήφανοι πύργοι. 
Χαίρεστε το κολύμπι και τον ήλιο στις υπέροχες αμμώδεις 
παραλίες, αυτά για αρχή…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/09/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΝΑΞΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι της Ραφήνας. Επι-
βίβαση στο πλοίο και άφιξη στη Νάξο, στάση για γεύμα, κα-
τόπιν στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση. 
Το απόγευμα ελεύθερο για μπάνιο και βόλτα. Δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/09/2017: ΧΑΛΚΙ – ΦΙΛΟΤΙ – 
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε και περνάμε από το όμορ-
φο χωριό Χαλκί, στην ενδοχώρα του νησιού, 16 περίπου χι-
λιόμετρα νοτιοανατολικά από την Χώρα. Συνεχίζουμε για το 
χωριό Φιλότι, πρόκειται για το χωριό με την μεγαλύτερη ανά-
πτυξη μετά τη Χώρα, τα κρέατα του χωριού είναι ξακουστά 

Παρασκευή 15/09 έως  
Τρίτη 19/09/2017
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΝΑΞΟΣ «ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»
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και ιδιαίτερα αυτά της ελεύθερης βοσκής. Θα περπατήσουμε 
στα ασπρισμένα του σοκάκια και θα θαυμάσουμε παλιά αρ-
χοντικά αλλά και όμορφα λαϊκά σπίτια με ανθοστόλιστες αυ-
λές. Αργότερα θα φτάσουμε στο ορεινό παραδοσιακό χωριό 
Απείρανθος, σε υψόμετρο 600 μέτρων που θεωρείται κατά 
πολλούς το ομορφότερο χωριό της Νάξου. Στα σημαντικό-
τερα αξιοθέατα είναι τα πέντε μουσεία του, οι δύο φράγκικοι 
Πύργοι του 17ου αιώνα, οι παλιοί ανεμόμυλοι και οι παλιές 
βυζαντινές εκκλησίες, από τις οποίες ξεχωρίζει ο ναός της 
Αγίας Κυριακής με τις περίφημες τοιχογραφίες της. Εντυ-
πωσιακός είναι ο Πύργος του Ζευγώλη, χτισμένος πάνω σε 
βράχο στην είσοδο του χωριού. Κατόπιν θα φτάσουμε στη 
βορειοανατολική πλευρά της Νάξου σε ένα μικρό γραφικό 
ψαροχώρι κτισμένο σε όρμο, τον Απόλλωνα. Εδώ βρίσκε-
ται ένα από τα δύο αρχαία λατομεία της Νάξου στα οποία 
πρωτοξεκίνησε η μεγαλύτερη τέχνη της αρχαιότητας, η μαρ-
μαρογλυπτική. Οι «κούροι» της Νάξου είναι οι αρχαιότεροι 
στον ελληνικό κόσμο και από το αρχαίο αυτό λατομείο του 
Απόλλωνα μεταφέρθηκαν στη Δήλο αλλά και σε άλλα μέρη 
εκατοντάδες ημίεργα αγάλματα και μαρμάρινοι όγκοι. Στο 
αρχαίο λατομείο του Απόλλωνα έχει απομείνει ο υπερμεγέ-
θης κούρος 11 μέτρων του Θεού Διόνυσου. Παραμονή για 
μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/09/2017: ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 
(προαιρετική κρουαζιέρα – έξοδα ατομικά)
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το λιμανάκι της Αγίας 
Άννας, απ’ όπου μπορούμε προαιρετικά (έξοδα ατομικά) να 
κάνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στα Κουφονήσια. Όσοι 
επιλέξουν να παραμείνουν στην Αγία Άννα, θα απολαύσουν 
το μπάνιο τους στην αμμουδερή παραλία της, με το χαρακτη-
ριστικό δάσος από κέδρους που φύονται μέσα στην καυτή  

άμμο και θα γευματίσουν σε ένα από τα ταβερνάκια της. Το 
απόγευμα το πούλμαν θα παραλάβει όσους επιστρέψουν 
από την κρουαζιέρα και επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/09/2017:  ΧΩΡΑ – 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ – ΒΙΒΛΟΣ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Χώρα, με τα πολλά 
μνημεία, όπως η Πορτάρα, πρόκειται για τη μεγάλη μαρμάρι-
νη πύλη που βρίσκεται στο κατώφλι του νησιού στα ερείπια 
του ναού του Απόλλωνα. Στη Χώρα βρίσκεται το Αρχαιολο-

γικό μουσείο και η μουσειακή λαογραφική συλλογή του Βα-
σίλη και της Κάθριν Κουτελιέρη. Αναχωρούμε για το Γλινάδο, 
όπου θα επισκεφτούμε την εκκλησία του Αγίου Νικόδημου, 
προστάτης της Νάξου. Το χωριό απλώνεται σε υψόμετρο πε-
ρίπου 100 μ. έχει πανοραμική θέα προς όλες τις πλευρές 
του και φημίζεται για το ηλιοβασίλεμά του. Μέσα στον Κά-
μπο, ανάμεσα στο Γλινάδο και την θάλασσα, στη θέση Ύρια, 
βρέθηκε ο αρχαϊκός ναός του Διονύσου. Συνεχίζουμε για το 
χωρίο Βίβλος ή Τρίποδες, στην είσοδο του χωριού υπάρχει 
επιβλητικός ενοριακός ναός, η Παναγιά η Τριποδιώτισσα 
παλιό μοναστήρι του 16ου αιώνα, ενώ οι γραφικοί ανεμό-
μυλοι πάνω στο υψωματάκι -σήμα κατατεθέν του χωριού- 
συμπληρώνουν την πρώτη εικόνα του. Παραμονή για μπάνιο 
και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου το 
βράδυ θα διασκεδάσουμε με ζωντανή παραδοσιακή μουσι-
κή, λαούτο, βιολί και λύρα. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 19/09/2017: ΣΤΕΛΙΔΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας θα έχουμε χρόνο ελεύθερο. Επιβίβαση 
στο πλοίο και άφιξη στη Ραφήνα.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/09/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΤΗΝΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι της Ραφήνας και μετά 
από 4 ώρες ταξίδι φτάνουμε στην Τήνο. Επιβίβαση στο λεω-
φορείο και ξεκινάμε για την Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, το μο-
ναστήρι όπου μόνασε η Αγία Πελαγία. Στάση για προσκύνημα 
και απαραίτητη επίσκεψη στο ταπεινό κελί της Αγίας, χάρη στο 
όνομα της οποίας έγινε η εύρεση της θαυματουργής εικόνας 
της Παναγίας. Κατόπιν άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύ-
θερος για γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα ξεκινάμε για τον 
γύρο του νησιού, με πρώτη στάση στον Πύργο και στο νέο 
μουσείο μαρμαροτεχνίας (έξοδα ατομικά). Χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του Πύργου ο οποίος είναι το χωριό των μαρμα-
ράδων είναι τα κάτασπρα σπίτια, τα μαρμάρινα υπέρθυρα, τα 
οικόσημα, τα στενά και τα μαρμαροστρωμένα σοκάκια. Στο 
χωριό μπορούμε να θαυμάσουμε την τέχνη των μαρμαράδων 
και τα απίστευτα δημιουργήματά τους. Θα επισκεφτούμε (έξο-
δα ατομικά) το σπίτι–μουσείο του σπουδαίου γλύπτη Γιαννού-
λη Χαλεπά και το μουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών και φυ-
σικά θα δοκιμάσουμε το φημισμένο γαλακτομπούρεκο στην 
κεντρική πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο και τις περίτεχνες 
μαρμάρινες βρύσες. Επίσης θα θαυμάσουμε τις μαρμαρόκτι-
στες εκκλησίες. Επόμενη στάση στο γραφικό παραθαλάσσιο 
Πάνορμο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο για διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/09/2017: ΤΗΝΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Νωρίς το πρωί θα μεταβούμε στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης 
για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για πρωινό. Αργότερα ξεκινάμε για τον πανέ-
μορφο Βώλακα, ένα μεσαιωνικό καθολικό χωριό, χτισμένο σε 

Σάββατο 16/09 έως Κυριακή 17/09/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ



70

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2017

υψόμετρο 284 μέτρων, σε ένα μικρό οροπέδιο στη μέση του 
νησιού, περιτριγυρισμένο από πέτρες και τεράστιους σφαιρι-
κούς γρανιτένιους βράχους, σε τοπίο που σαγηνεύει με την 
ιδιομορφία του. Πολλά από τα σπίτια του είναι χτισμένα μεταξύ 
ή επάνω στους σφαιρικούς βράχους. Πάντα ήταν και συνεχίζει 
να είναι το χωριό της καλαθοπλεκτικής, από την οποία ζουν 
κυρίως οι κάτοικοί του. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα για να 
θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική του χωριού και να δούμε τους 
καλαθάδες να δημιουργούν. Γεύμα ελεύθερο στην περιοχή και 
εφόσον μας το επιτρέπει ο χρόνος θα επισκεφτούμε κάποιο 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής για να δοκιμάσουμε και να αγο-
ράσουμε τα περίφημα αμυγδαλωτά και τα άλλα τοπικά γλυκά 
της Τήνου. Επιστροφή στην πόλη και μεταφορά στο λιμάνι για 
την επιστροφή μας στη Ραφήνα.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Σάββατο 16/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Δεν πιστεύεις στα μάτια σου αντικρίζοντας από μακριά τους 
πολυγωνικούς πύργους και τις κομψές επάλξεις. Όσο κι αν νο-
μίζουμε ότι γνωρίζουμε αυτή την πόλη, όλο και εμφανίζονται 
περιοχές ανεξερεύνητες με μικρές ή μεγάλες ιστορίες, πολλές 
φορές σαν παραμύθια, που έρχονται να μας ξαφνιάσουν. Μια 
τέτοια περιοχή είναι και ο Πύργος Βασιλίσσης στο Ίλιον.
Αναχώρηση το πρωί για να επισκεφτούμε και να ξεναγηθούμε 
στον πύργο Βασιλίσσης Αμαλίας που βρίσκεται δίπλα στο πάρ-
κο Τρίτση και ανήκει στα έργα γοτθικού ρυθμού. Από το 1848 η 
βασίλισσα Αμαλία το χρησιμοποίησε σαν θερινό ανάκτορο. Θα 
συναντήσουμε αμπελώνες, στάβλους που φιλοξενούν άλογα 
από ιδιώτες, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν πολλά αντικείμενα 
μεγάλης αξίας και κειμήλια από την εποχή εκείνη. Η ξενάγη-
ση διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στο Βιολογικό 
αμπελώνα του κτήματος, περιήγηση στον Πύργο (εξωτερικά 
και εσωτερικά-αφού βγάλουμε τα παπούτσια μας), ξενάγηση 
στο οινοποιείο-εμφιαλωτήριο και η βόλτα ολοκληρώνεται με 
γευστική δοκιμή των βιολογικών κρασιών του κτήματος με συ-
νοδεία χειροποίητης χορτόπιτας, τυριών κ.α. Στην συνέχεια θα 
κάνουμε μια βόλτα στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποί-
ησης «Αντώνη Τρίτση», ο μεγαλύτερος οργανωμένος πνεύμο-
νας πρασίνου στον αστικό ιστό της Αθήνας, συνολικής έκτασης 
1200 στρεμμάτων, με έξι τεχνητές λίμνες. Κατόπιν θα αναχω-
ρήσουμε για τη Χασιά όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. 
Στην επιστροφή θα κάνουμε μια στάση στη μονή του Αγίου Κυ-
πριανού και άφιξη στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 13,00€/άτομο, η μεταφορά, 
(δεν συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στον Πύργο)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ

Σάββατο 16/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
 ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ  

ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΝΑΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ρα-
φήνας για να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της 
Τήνου και με τοπικό πούλμαν μεταφορά στον Ιερό Ναό της 
Ευαγγελιστρίας για προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας στην οποία η Μεγαλόχαρη απεικονίζεται σε 
στάση προσευχής να προφέρει τα λόγια από ένα ανοιχτό βι-
βλίο. Απέναντί της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που κρατάει στα 
χέρια του έναν κρίνο ο οποίος συμβολίζει την αγνότητα, ενώ 
το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού κατεβαίνει από τον 
ουρανό. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Το μεσημέρι επιβίβα-
ση στο πλοίο για να επιστρέψουμε στο λιμάνι της Ραφήνας, 
όπου θα μας περιμένει το πούλμαν του γραφείου μας, για να 
μας επιστρέψει στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 58,00€/άτομο,  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του καραβιού A/R

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Συνεχίζου-
με για τις Βάσσες της Φιγαλείας, όπου θα επισκεφτούμε τον 
επιβλητικό ναό του Επικούριου Απόλλωνα, ο οποίος χτίστη-
κε τον 5ο αιώνα π.Χ., αποδίδεται στον Ικτίνο και είναι ένα 
από τα καλύτερα διατηρημένα στο χρόνο μνημεία. Στην συ-
νέχεια επιστρέφουμε στην Ανδρίτσαινα, είναι χτισμένη αμ-
φιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού. Στο κέντρο της είναι η 
γραφική πλατεία σκεπασμένη με πλατάνια και απέναντί της 
βρίσκεται η «Τρανή Βρύση» χτισμένη το 1724 με δύο καμά-
ρες και ακανόνιστες πέτρες. Θα έχουμε χρόνο για βόλτα και 
γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 18,00€/άτομο

Σάββατο 16/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

«Ο Οδοντωτός» το τρενάκι που έκανε πρώτη φορά την δι-
αδρομή του Βουραϊκού το 1895 και λειτουργούσε με κάρ-
βουνο, εκατό χρόνια μετά, το 1996, επανέλαβε την διαδρο-
μή με επιτυχία.

Κυριακή 17/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ
 «ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
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ΚΡΗΤΗ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ»
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ/ 

ΜΠΑΛΟΣ – ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ – 
ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ –  

ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΣΠΗΛΙ – ΜΑΤΑΛΑ – ΚΝΩΣΟΣ –  
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΙ

Παρασκευή 22/09 έως Σάββατο 30/09/2017
ΕΝΝΙΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 17/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν για 
καφέ και συνεχίζουμε για Διακοφτό, όπου θα επιβιβαστούμε 
στον οδοντωτό. Η διαδρομή είναι ονειρική και διαρκεί περί-
που 1 ώρα. Το φαράγγι του Βουραϊκού είναι τοπίο με ιδιαίτερη 
ομορφιά όπου δίπλα του περνά ο οδοντωτός σιδηρόδρομος 
και το στενότερο σημείο του ονομάζεται «Πόρτες». Οι σήραγ-
γες, η φυσική ομορφιά της χαράδρας, οι καταρράκτες, τα σπή-
λαια και η πυκνή βλάστηση κάνουν την διαδρομή μοναδική. 
Άφιξη στα Καλάβρυτα, επίσκεψη στην Αγία Λαύρα και γεύμα. 
Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο χωρίς οδοντωτό 
Τιμή Συμμετοχής: 26,00€/άτομο με οδοντωτό

Η Κύθνος «της απλότητας και της φιλοξενίας» όπως την 
αποκαλούν, είναι ένα κυκλαδονήσι ανάμεσα στη Τζιά και 
τη Σέριφο και απέχει 2 ώρες περίπου από το Λαύριο. Είναι 
πολύ εντυπωσιακό νησί με παραδοσιακά κεραμοσκεπή σπί-
τια εξαίρετης αρχιτεκτονικής, παλαιές εκκλησίες, όμορφες 
μικρές πλατείες, γραφικά σοκάκια και καμάρες.
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι του Λαυρίου, επιβίβαση 
στο καράβι και άφιξη στον Μέριχα, λιμάνι της Κύθνου. Συ-
νεχίζουμε για την Δρυοπίδα, που βρίσκεται προς το κέντρο 
του νησιού για να προσκυνήσουμε στον επιβλητικό ναό της 
Αγίας Άννας και κατόπιν να επισκεφτούμε το σπήλαιο «Κα-
ταφύκι» (εφόσον είναι ανοιχτό). Συνεχίζουμε προς την νότια 
πλευρά του νησιού για προσκύνημα στην Παναγία Κανάλα, 
η οποία βρίσκεται στον  παραλιακό ομώνυμο οικισμό, που 
είναι και το μοναδικό πευκόφυτο σημείο του νησιού. Η πα-
ράδοση αναφέρει ότι η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στο 
κανάλι ανάμεσα στην Κύθνο και την Σέριφο. Παραμονή για 
μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα ολιγόλεπτη παραμονή στον 
Μέριχα πριν την αναχώρησή μας για το Λαύριο. Επιστροφή 
στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 50,00€/άτομο, 
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου A/R

ΚΥΘΝΟΣ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ

Αναχώρηση για Μαρκόπουλο, όπου θα επισκεφτούμε και θα 
προσκυνήσουμε στον Ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Προ-
δρόμου. Τυγχάνει ιστορικός ναός καθώς εγκαινιάσθηκε στις 
21 Μαΐου 1904 από τον τότε Επίσκοπο και νυν Άγιο Νεκτά-
ριο, τον θαυματουργό Άγιο του 20ου αιώνα. Κύρια πανήγυ-
ρης (λόγω εγκαινίων) στις 21 Μαΐου, Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης και στις 29 Αυγούστου (Αποτομή της κεφαλής 
Ι. Προδρόμου). Επιστροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

Παρασκευή 22/09/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Το νησί και οι φιλόξενοι κάτοικοί του μας εύχονται καλή διαμο-
νή στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σε εσάς που έρχεστε 
πρώτη φορά… σε εσάς που μας επισκέπτεσθε τακτικά προκει-
μένου να ανακαλύψετε τις αμέτρητες, φανερές και κρυμμένες 
ομορφιές της Κρήτης σε βουνά και θάλασσες, στις πόλεις και 
στην ύπαιθρο, σας υποσχόμαστε φιλόξενη και αξέχαστη δια-
μονή. Ζήστε την ομορφιά του τόπου μας από το χάραμα έως το 
ηλιοβασίλεμα και ανακαλύψτε την ΔΙΚΗ ΣΑΣ Κρήτη!!!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ
Αναχώρηση αργά το βράδυ από Πειραιά, με το καράβι για το 
λιμάνι της Σούδας, στα υπέροχα και γραφικά Χανιά. Διανυκτέ-
ρευση εν πλω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2017: ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ
Νωρίς το πρωί άφιξη στο λιμάνι των Χανίων, θα περιηγη-
θούμε στην πόλη των Χανίων και θα γευτούμε παραδοσιακά 
προϊόντα. Το μεσημέρι τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, ξε-
κούραση και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο για βόλτα στα 
γραφικά σοκάκια. Η πόλη των Χανίων, αποτελεί ένα σταυρο-
δρόμι πολιτισμών και ηπείρων, με μακραίωνη ιστορία, φυσι-
κές ομορφιές, μοναδική αρχιτεκτονική και πλούσια παράδοση. 
Σήμα κατατεθέν της πόλης των Χανίων είναι το ενετικό Λιμάνι 
στην παλιά Πόλη με τον Αιγυπτιακό Φάρο που στέκει αγέρωχα 
στο πέρασμα των αιώνων να τραβάει τα βλέμματα κατοίκων 
και επισκεπτών. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/09/2017: 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ (έξοδα ατομικά) – ΜΠΑΛΟΣ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το λιμάνι Κίσσαμου για 
να επιβιβαστούμε στο κρουαζιερόπλοιο και να καταλήξουμε 
στην Γραμβούσα και το ιστορικό της κάστρο καθώς και την 
εξωτική παραλία του Μπάλου. Αναχωρώντας θα θαυμάσουμε 
μια μεγάλη σπηλιά, που εκτιμάται ότι ήταν αρχαίο ναυπηγείο 
(Ταρσανάς). Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μας στον κόλπο, 
συναντάμε συχνά την θαλάσσια χελώνα (careta-careta), την 
μοναχική φώκια (monachus-monachus) και τα δελφίνια της 
περιοχής. Προς το τέλος του κόλπου θα διαπιστώσουμε ένα 
εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο, κατά το οποίο η Κρήτη με 
την πάροδο του χρόνου, ανυψώνεται από την δυτική πλευρά 
της και βυθίζεται αντίστοιχα από την ανατολική της. Μετά από 
διαδρομή μιας ώρας, φτάνουμε στο λιμενίσκο της Γραμβού-
σας και αποβιβαζόμαστε στην παραλία, ενώ το πλοίο μας πε-
ριμένει μέχρι την αναχώρησή μας από εκεί, δηλ. για δύο ώρες 

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321
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περίπου. Στην συνέχεια, το πλοίο θα αναχωρήσει για την λι-
μνοθάλασσα του Μπάλου, όπου θα καταπλεύσει μετά από 15 
λεπτά. Παραμονή στην λιμνοθάλασσα, όπου θα απολαύσουμε 
ένα φανταστικό μπάνιο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδο-
χείο μας στα Χανιά, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/09/2017: 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ 
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την εξωτική παραλία 
Ελαφονήσι με τη ροζ άμμο και τα καταγάλανα νερά, αφού 
πρώτα κάνουμε στάση, περίπου μίας ώρας, στη Μονή Χρυ-
σοσκαλίτισσας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά προσκυνήματα 
και αξιοθέατα στην περιοχή των Χανίων. Ένα εντυπωσιακό, 
κατάλευκο κτίσμα, χτισμένο ψηλά πάνω σε βράχο με θέα το 
Λιβυκό πέλαγος. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του 
χώρου αρχίζει με την παρουσία της εικόνας, της Κοίμησης 
της Θεοτόκου, σε κόγχη του βράχου. Το όνομα «Χρυσοσκα-
λίτισσα» σημαίνει ουσιαστικά την Παναγία του χρυσού σκα-
λοπατιού. Σύμφωνα με την παράδοση το τελευταίο από τα 
98 σκαλοπάτια που είχε η μονή όταν κτίστηκε ήταν ολόχρυ-
σο, πουλήθηκε όμως επί Τουρκοκρατίας. Μπάνιο και γεύμα 
στο Ελαφονήσι και αναχωρούμε για την περιοχή Μάλεμε, 
όπου θα επισκεφτούμε το κοιμητήριο στο οποίο έχουν ταφεί 
4.465 στρατιώτες του Γερμανικού Στρατού, οι περισσότε-
ροι από τους οποίους ήταν αλεξιπτωτιστές που σκοτώθηκαν 
κατά την εισβολή των Γερμανών στην Κρήτη, το Μάιο του 
1941. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στα Χανιά, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 26/09/2017: ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ
Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση νωρίς το πρωί για την 
πόλη του Ρεθύμνου με ενδιάμεσες στάσεις. Πρώτη μας στά-
ση στο χωριό Βρύσες για καφέ, τον οποίο θα απολαύσουμε 
μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο στον ποταμό Κοιλιάρη. Κα-
τόπιν επίσκεψη στο χωριό Κουρνάς που αποτέλεσε έδρα της 
επαναστατικής κυβέρνησης στην Κρητική Επανάσταση του 
1866. Χρόνος για βόλτα με το θαλάσσιο ποδήλατο, μπά-
νιο και γεύμα. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε εκτός των άλλων 
και την γνωστή μαραθόπιτα και σφακιανή πίτα. Το μεσημέρι 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο στην πόλη του Ρεθύμνου, τα-
κτοποίηση και ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα 
στην παλιά πόλη και το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.                       
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/09/2017: 
ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΣΠΗΛΙ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ – ΜΑΤΑΛΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ιστορική Μονή Αρ-

καδίου, μεγάλης στρατηγικής σημασίας, η οποία υπέστη το 
ολοκαύτωμα του 1866 κατά την επανάσταση εναντίον των 
Τούρκων. Έπειτα αναχωρούμε για τα Μάταλα. Πρώτη στάση 
για καφέ στο χωριό Σπήλι. Το Σπήλι είναι κτισμένο αμφιθε-
ατρικά στο κέντρο σχεδόν του νομού σε δυτική πλαγιά του 
βουνού Κέδρου, που αποτελεί την νοτιοδυτική προέκταση 
του Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 430 μέτρων το οποίο τροφο-
δοτεί με τις πηγές του το χωριό με τρεχούμενα νερά. Στην 
πλατεία του χωριού βρίσκονται ψηλά αιωνόβια πλατάνια 
καθώς και μία κρήνη με 25 λεοντοκεφαλές βρύσες, από τα 
στόματα των οποίων ρέει νερό. Δεύτερη στάση στο χωριό 
Αγία Γαλήνη το οποίο βρίσκεται στο νότιο μέρος του νομού 
Ρεθύμνου, όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Μετά το 
γεύμα μας αναχωρούμε για τα Μάταλα, νότιο χωριό του νο-
μού Ηρακλείου, στάση για βόλτα στις διάσημες σπηλιές του. 
Η παραλία των Ματάλων κατοικούνταν από την αρχαιότητα, 
ενώ έγινε διάσημη ως τόπος παραμονής χίπηδων τις δεκα-
ετίες ’60 και ’70. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο 
δείπνο και διανυκτέρευση. 
ΠΕΜΠΤΗ 28/09/2017: ΚΝΩΣΣΟΣ – 
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ – ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Κνωσσό όπου θα ξε-
ναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο. Το 
μινωϊκό ανάκτορο είναι ο κύριος επισκέψιμος χώρος της 
Κνωσσού, σύμφωνα με την παράδοση αποτέλεσε την έδρα 
του βασιλιά Μίνωα και πρωτεύουσα του κράτους του. Συ-
ναρπαστικοί μύθοι, του Λαβύρινθου με το Μινώταυρο και 

του δαίδαλου με τον Ίκαρο, συνδέονται με το ανάκτορο της 
Κνωσσού. Στην συνέχεια θα φτάσουμε στο ενυδρείο Κρήτης 
«CRETAQUARIUM». Το πρώτο μεγάλο ενυδρείο της Ελλά-
δας και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα της Ευρώ-
πης! Εξήντα ενυδρεία και περισσότερα από 2000 πλάσματα 
του μεσογειακού βυθού σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε, 
μέσα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που αναπαράγουν 
υποβρύχια τοπία της Κρήτης και της Μεσογείου. Περιηγη-
θείτε, εξερευνήστε κι έπειτα χαλαρώστε στους υπέροχους 
χώρους με θέα στο Κρητικό Πέλαγος. Στη συνέχεια αναχω-
ρούμε για το μικρό νησάκι Σπιναλόγκα, γνωστή σαν το νησί 
των λεπρών, αφού εδώ απομονώνταν οι λεπροί από την 
Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι το 1957. Σήμερα την 
επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες με καραβάκι από τον Άγιο 
Νικόλαο, την Ελούντα και την Πλάκα. Διανυκτέρευση στον 
Άγιο Νικόλα, πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου.

Ξεκίνησαν τα θαλάσσια μπάνια! Κάθε μέρα για Αυλάκι, Λίμνη Βουλιαγμένης και Ωρωπό! Πληροφορίες στη σελίδα 43
Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2017: 
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΙ – ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το ονομαστό φοινικόδασος 
του Βάι, με την λευκή άμμο και το παραδεισένιο τοπίο. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι του Ηρακλείου. Επιβίβα-
ση στο καράβι και απόπλου για το λιμάνι του Πειραιά. Διανυ-
κτέρευση εν πλω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/09/2017: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Νωρίς το πρωί άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά και επιστροφή 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

(Δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους, 
 στα μουσεία και στο ενυδρείο)

Σάββατο 23/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 23/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η 23η Σεπτεμβρίου είναι μέρα γιορτής για την Τρίπολη. Η 
ηρωική κατάληψη από τους Έλληνες της περήφανης καρ-
διάς του Μωριά γιορτάζεται με δοξολογία και παρελάσεις. 
Ο αέρας δονείται από την ευγνωμοσύνη και την αγάπη προς 
τους Αθάνατους Έλληνες. 
Αναχώρηση στις 07.30 για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. 
Άφιξη στην Τρίπολη όπου θα παρακολουθήσουμε τις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις και παρελάσεις των τοπικών φορέων 
για την απελευθέρωση της Τρίπολης, που με αυτοθυσία και 
αυταπάρνηση έδωσαν τη ζωή τους για τη λευτεριά της Τρι-
πολιτσάς και κατά επέκταση ολόκληρου του ελληνικού γέ-
νους. Παραμονή για γεύμα και το απόγευμα επιστροφή με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση για Φθιώτιδα, στάση καθοδόν και άφιξη στην 
Αμφίκλεια, θεωρείται διατηρητέος οικισμός, με παραδοσι-
ακά καλντερίμια, εκκλησίες, βρύσες και πλατείες. Χτισμένη 
στους πρόποδες του Παρνασσού, διατηρεί όλα τα ρουμε-
λιώτικα έθιμα, όπως τους λάκκους το Πάσχα, τη γιορτή της 
Αναλήψεως, τα παραδοσιακά Χριστούγεννα αλλά και το 
άναμμα τεράστιων φωτιών τις απόκριες. Θα επισκεφτούμε 
το Μουσείο Άρτου (έξοδα ατομικά), που δημιουργήθηκε με 
την υποστήριξη του Κέντρου έρευνας Λαογραφίας της Ακα-
δημίας Αθηνών. Τα εκθέματα που θα δούμε είναι οικιακά 
σκεύη, υφαντά, κεντήματα, ενδυμασίες από το λαογραφικό 
σύλλογο «Η Δαδιώτικη Εστία». Η έκθεση συμπληρώνεται 
με δύο ενότητες, αφιερωμένες σε όλη τη διαδικασία παρα-
γωγής του άρτου και το ρόλο του στην καθημερινή ζωή της 
Αμφίκλειας. Αργότερα αναχωρούμε για την ιστορική Γραβιά, 
ένα μικρό χωριό κτισμένο στα 400 μέτρα υψόμετρο, ακρι-
βώς στην είσοδο της χαράδρας που χωρίζει τον Παρνασσό 

Αργολίδα, ένας τόπος με έντονες αντιθέσεις και με εξαι-
ρετικά τοπία. Οι επισκέπτες που έρχονται στην Αργολίδα, 
περιορίζονται προς τα μεγάλα αστικά της κέντρα όπως το 
Ναύπλιο, το Άργος και τις Μυκήνες. Ελάχιστοι γνωρίζουν το 
πανόραμα των Αργολικών βουνών, αυτή την άλλη Αργολί-
δα με πανύψηλες κορφές, φαράγγια, πηγές και βρύσες με 
κρυστάλλινα νερά.
Αναχώρηση για Πελοπόννησο και με στάση καθοδόν φτάνου-
με στην Καρυά, (το τηλεοπτικό Κολοκοτρωνίτσι), μια ζωντανή 
γραφική κωμόπολη ζωσμένη από πράσινο και νερά, χρόνος 
για βόλτα και γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα με αγνά τοπικά 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ  
ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΓΡΑΒΙΑ

από την Γκιώνα, ένα πέρασμα στρατηγικής σημασίας από αρ-
χαιοτάτων χρόνων.  Παραμονή για γεύμα και στη συνέχεια 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:16,00€/άτομο

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 
θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄για βόλτα με τα γαϊδουρά-
κια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. Επι-
βίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστιατόριο 
για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο σαλόνι ή 
στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνετε 
περίπου 50΄για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή ανά-
βαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβαστείτε 
πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους υπόλοι-
πους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο 
και τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη 
διάθεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαιρετικές 
εκδρομές της εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια βόλτα 
στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00€/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Κυριακή 24/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Κυριακή 24/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ

ΚΑΡΥΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321
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Η περιήγηση ξεκινά με την οδήγηση κατά μήκος της Αθη-
ναϊκής Ριβιέρας. Κατά την διάρκεια αυτής της χαλαρωτικής 
βόλτας θα απολαύσουμε την εκπληκτική θέα στο Σαρωνι-
κό κόλπο, ενώ θα περάσουμε μέσα από μερικά από τα πιο 
όμορφα προάστια της πόλης.
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Άφιξη στο Σούνιο, θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο 
ναό του Ποσειδώνα με την εκπληκτική πανοραμική θέα στο 
Αιγαίο Πέλαγος. Ο Θεός της θάλασσας Ποσειδώνας ήταν 
πολύ σημαντικός για τους Αρχαίους Έλληνες.
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ 
Μετά την επίσκεψη στο ναό γεμάτο από την ομορφιά, την 
ιστορία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου θα θαυμάσουμε 
ένα από τα πιο καταπληκτικά ηλιοβασιλέματα, με φόντο το 
αρχαίο μνημείο και το λευκό των μαρμάρων.

Τιμή Συμμετοχής: 10,00€/άτομο με την ξενάγηση

Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

προϊόντα. Μετά το γεύμα θα κατευθυνθούμε προς το Ναύπλιο 
για τον απογευματινό μας καφέ και στην συνέχεια θα επιστρέ-
ψουμε στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και στά-
ση καθοδόν. Άφιξη στο μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας, πρόκει-
ται για μοναδικό στον ελληνικό χώρο θεματικό πάρκο σχετικό 
με την ιστορία της εξόρυξης και εκμετάλλευσης. Θα περιη-
γηθούμε (έξοδα ατομικά) στη Στοά 850 μέτρων με τρενάκι 
(vagonetto), όπου με τα πιο σύγχρονα οπτικο-ακουστικά εφέ 
θα ζήσουμε την πριν 45 χρόνια ζωή στο υπόγειο τούνελ. Η 
στοά λειτούργησε από το 1967 μέχρι το 1972, είναι φωτι-
σμένη και υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός για την άνετη επί-
σκεψή της. Επιστροφή στη Γραβιά όπου θα έχουμε παραμονή 
για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και περνώ-
ντας από Λεβίδι, Κλειτορία, άφιξη στην Καστριά όπου θα επι-
σκεφτούμε το ωραιότερο σπήλαιο. Το μοναδικό αυτό δημι-
ούργημα της φύσης έχει δεκατρείς μόνιμες κλιμακωτές λίμνες 
σε τρείς ορόφους, με επιβλητικά σταλαγμιτικά συμπλέγματα 
και εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο. Από το 1993 την δι-
αχείριση του έχει αναλάβει η Κοινοτική Επιχείρηση Καστρίων 
«Σπήλαιο των Λιμνών» και είναι ανοικτό όλο το χρόνο. Αφού 
επισκεφτούμε το σπήλαιο (έξοδα ατομικά), καταλήγουμε για 
γεύμα στο Πλανητέρο, μέσα σε εξαιρετικής ομορφιάς τοπίο, 
με δάσος από πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Εδώ εκτρέφο-
νται πέστροφες και σολομοί. Αργότερα θα επισκεφτούμε το 
κλήμα του Παυσανία, είναι τεράστιοι κορμοί από αμπέλι που 
απλώνονται πάνω σε δέντρα στον περίβολο της εκκλησίας 
του Αγίου Νικολάου. Αποτελεί ένα σημαντικό διατηρητέο μνη-
μείο της φύσης της περιοχής και βρίσκεται στο χωριό Παγκρά-
τι της περιοχής των Καλαβρύτων. Βγάζει άνθη Μάη μήνα και 
ποτέ καρπούς. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Κυριακή 24/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 30/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ  
«ΒΑΓΓΟΝΕΤΟ» - ΓΡΑΒΙΑ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΑΣ – ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ – 
ΚΛΗΜΑ ΠΑΥΣΑΝΙΑ

Τετάρτη 27/09/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΟΥΝΙΟ - ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ - ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΡΙΒΙΕΡΑ

Η Ανάβρα είναι μια κοινότητα στο νομό Μαγνησίας για την 
οποία έχει γίνει πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια. Οι λόγοι 
είναι δύο. Καταρχήν, είναι ένα ορεινό χωριό όπου το επί-
πεδο διαβίωσης είναι ένα από τα ψηλότερα στην Ελλάδα. 
Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι ένας αγροτικός 
οικισμός πρότυπο, του οποίου όλες οι ενεργειακές ανάγκες 
καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αναχώρηση το πρωί και μέσω εθνικής οδού άφιξη στη Λα-
μία και από εκεί ακολουθούμε την κατεύθυνση προς Δομοκό. 
Αφού περάσουμε τα χωριά Παλαμάς, Μελιταία και Φιλιαδό-
να φτάνουμε στον προορισμό μας. Η Ανάβρα βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1000 μέτρων, οι κάτοικοί της ασχολούνται με 
την κτηνοτροφία, διαθέτει υποδειγματικές υποδομές, όπως 
αιολικό πάρκο με 20 ανεμογεννήτριες, τρία υπερσύγχρο-
να κτηνοτροφικά πάρκα, σύγχρονο γυμναστήριο, διώροφο 
χώρο στάθμευσης, πισίνα, λαογραφικό μουσείο το οποίο και 
θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά). Στη συνέχεια θα γευματί-
σουμε στην πλατεία του χωριού. Προαιρετική πεζοπορία με 
κατάλληλα υποδήματα στο περίφημο περιβαλλοντικό-πολιτι-
στικό πάρκο «Γούρα». Στο πάρκο υπάρχουν πλακοστρωμένα 
μονοπάτια, παιδικές χαρές και παγκάκια. Μόνιμο καταφύγιο 
θηραμάτων με λαγούς και ελάφια, κέντρο ενημέρωσης. Επι-
στρέφουμε με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβι-
βαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο 

Σάββατο 30/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΝΑΒΡΑ - ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στο 
Κεφαλάρι Άργους όπου θα προσκυνήσουμε στον ναό της 
Ζωοδόχου Πηγής. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που τον κά-
νουν ξεχωριστό, το πρώτο είναι ότι βρίσκεται σε μια περιοχή 
που το πράσινο και τα νερά του ιστορικού ποταμού Ερασίνου 
την κάνουν μαγευτική και το δεύτερο ότι ο ναός είναι χτισμέ-
νος μέσα σε ένα σπήλαιο του όρους Χάον. Στην συνέχεια 
περνώντας από Μύλους και Νέα Κίο, από μια παραθαλάσσια 
διαδρομή, θα βρεθούμε στο όμορφο Ναύπλιο. Θα περιηγη-
θούμε στην πόλη, από την πύλη της Ξηράς και το παράρτημα 
της Εθνικής Πινακοθήκης έως την πλατεία Συντάγματος και 
το Βουλευτικόν. Επίσης δεν θα παραλείψουμε και τα θρη-
σκευτικά μνημεία, όπως: τον Άγιο Γεώργιο που κοσμείται με 
αντίγραφο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον Άγιο Σπυρίδωνα όπου 
δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και τον πολιούχο 
Άγιο Αναστάσιο με το υπέροχο τέμπλο. Καταλήγουμε στον 
γύρο της Ακροναυπλίας, μια θαυμάσια βόλτα που ίσως δεν 
γνωρίζουν ορισμένοι επισκέπτες. Θα παραμείνουμε για γεύ-
μα και στη συνέχεια, περνώντας από τον κοιμώμενο Λέοντα, 
άφιξη στον πολυχώρο «Φουγάρο», όπου θα απολαύσουμε 
τον καφέ μας. Βρίσκεται έξω από το Ναύπλιο και εκεί είχε 
τις εγκαταστάσεις της η κονσερβοποιία Ανθός. Το απόγευμα 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο 

ΣΑΒΒΑΤΟ 07/10/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΤΗΝΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι της Ραφήνας και μετά 
από 4 ώρες ταξίδι φτάνουμε στην Τήνο. Επιβίβαση στο λεωφο-
ρείο και ξεκινάμε για την Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, το μονα-
στήρι όπου μόνασε η Αγία Πελαγία. Στάση για προσκύνημα και 
επίσκεψη στο ταπεινό κελί της Αγίας, χάρη στο όνομα της οποί-
ας έγινε η εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Κα-
τόπιν άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για γεύμα 
και ξεκούραση. Το απόγευμα ξεκινάμε για τον γύρο του νησιού, 
με πρώτη στάση στον Πύργο και στο νέο μουσείο μαρμαροτε-
χνίας (έξοδα ατομικά). Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Πύργου 
ο οποίος είναι το χωριό των μαρμαράδων είναι τα κάτασπρα 
σπίτια, τα μαρμάρινα υπέρθυρα, τα οικόσημα, τα στενά και τα 
μαρμαροστρωμένα σοκάκια. Στο χωριό μπορούμε να θαυμά-
σουμε την τέχνη των μαρμαράδων και τα απίστευτα δημιουργή-
ματά τους. Θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) το σπίτι–μουσείο 
του σπουδαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά και το μουσείο των 
Τήνιων καλλιτεχνών και φυσικά θα δοκιμάσουμε το φημισμένο 
γαλακτομπούρεκο στην κεντρική πλατεία με τον αιωνόβιο πλά-
τανο και τις περίτεχνες μαρμάρινες βρύσες. Επίσης θα θαυμά-
σουμε τις μαρμαρόκτιστες εκκλησίες. Επόμενη στάση στο γρα-
φικό παραθαλάσσιο Πάνορμο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 08/10/2017: ΤΗΝΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Νωρίς το πρωί θα μεταβούμε στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης 
για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για πρωινό. Αργότερα ξεκινάμε για τον πανέμορφο 
Βώλακα, ένα μεσαιωνικό καθολικό χωριό, χτισμένο σε υψόμε-
τρο 284 μέτρων, σε ένα μικρό οροπέδιο στη μέση του νησιού, 
περιτριγυρισμένο από πέτρες και τεράστιους σφαιρικούς γρανι-
τένιους βράχους, σε τοπίο που σαγηνεύει με την ιδιομορφία του. 
Πολλά από τα σπίτια του είναι χτισμένα μεταξύ ή επάνω στους 
σφαιρικούς βράχους. Πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι το χωριό 
της καλαθοπλεκτικής, από την οποία ζουν κυρίως οι κάτοικοί του. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα για να θαυμάσουμε την αρχιτεκτο-
νική του χωριού και να δούμε τους καλαθάδες να δημιουργούν. 
Γεύμα ελεύθερο στην περιοχή και εφόσον μας το επιτρέπει ο 
χρόνος θα επισκεφτούμε κάποιο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 
για να δοκιμάσουμε και να αγοράσουμε τα περίφημα αμυγδαλω-
τά και τα άλλα τοπικά γλυκά της Τήνου. Επιστροφή στην πόλη και 
μεταφορά στο λιμάνι για την επιστροφή μας στη Ραφήνα. 

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Αναχώρηση για εθνική οδόΑθηνών-Λαμίας μετά από μία στά-
ση καθοδόν για καφέ, περνάμε από την ιστορική Χαιρώνεια 
για να φτάσουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας Οδηγήτριας, 
σε ένα μαγευτικό τοπίο στον Παρνασσό. Αφού προσκυνή-
σουμε την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας θα ακολουθή-
σει καθιερωμένο κέρασμα στο Αρχονταρίκι της Μονής. Στο 
παρεκκλήσι της μονής φυλάσσονται τμήμα λειψάνων και το 
πετραχήλι του Αγίου Νεκταρίου. Στην συνέχεια αναχωρούμε 
για Γραβιά, χωριό χτισμένο σε στρατηγική θέση, γνωστό από 
το Χάνι της Γραβιάς, όπου ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και οι 
λιγοστοί σύντροφοί του ανέκοψαν την προέλαση χιλιάδων 
Τούρκων. Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο 

Κυριακή 01/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 07/10 έως Κυριακή 08/10/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 01/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 07/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΡΙ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΦΟΥΓΑΡΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ  
ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΓΡΑΒΙΑ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ
Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 
θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄για βόλτα με τα γαϊδουρά-
κια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. Επι-
βίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστιατόριο 
για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο σαλόνι ή 
στα καταστρώματα. 
Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος όπου θα παραμείνετε 
περίπου 50΄για βόλτα στα σοκάκια, καφέ στην παραλία ή ανά-
βαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. Αφού επιβιβαστείτε 
πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περιμένει τους υπόλοι-
πους για γεύμα. 
Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο 
και τα περίφημα φυστικόδεντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη διά-
θεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προαιρετικές εκδρο-
μές της εταιρείας (έξοδα ατομικά), ή απλά μια βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα 
και την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00€/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Σάββατο 07/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 08/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 08/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΥΣΤΡΑΣ

«ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ»

ΣΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΕΙΝΗ ΑΧΑΪΑ
ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑ – ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ

Στο Μυστρά μπορείς να δεις ακόμα δεσποσύνες και ιππότες 
να κυκλοφορούν…
Η βυζαντινή καστροπολιτεία της Πελοποννήσου, αλώβητη από 
το χρόνο, γοητεύει με την ακαταμάχητη ατμόσφαιρα που δημι-
ουργούν τα υπέροχα μνημεία της: τα «Παλάτια των Παλαιολό-
γων», οι κατοικίες των ευγενών (Λάσκαρη, Φραγκόπουλου), 
οι επιβλητικές εκκλησίες (Αγίου Δημητρίου, Παντάνασσας) 
και τα μοναστήρια (Περιβλέπτου, Βροντοχίου) συνθέτουν ένα 
σκηνικό μεγαλείου αλλοτινών εποχών.

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στην 
καστροπολιτεία του Μυστρά (έξοδα ατομικά), την καλύτερα 
σωζόμενη βυζαντινή πολιτεία στον ελλαδικό χώρο. Εντυπω-
σιακά καλοδιατηρημένες βυζαντινές εκκλησίες στην πλειοψη-

Πλήθος κόσμου επισκέπτεται κάθε χρόνο το παζάρι στο 
όμορφο χωριό της Εύβοιας, το Αυλωνάρι και η γουρουνο-
πούλα στα κάρβουνα δίνει και παίρνει. Οι ρίζες του βρίσκο-
νται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τότε που η διακίνηση 
των προϊόντων γινόταν σχεδόν αποκλειστικά στα παζάρια. 
Αρχικά το παζάρι γινόταν στον οικισμό της Αγίας Θέκλας. Πε-
ρίπου το 1970 μεταφέρθηκε στο Αυλωνάρι, στον περίβολο 
του ναού του Αγίου Δημητρίου.
Αναχώρηση για Χαλκίδα και περνώντας από Ερέτρια θα 
καταλήξουμε στο Αυλωνάρι. Όμορφο χωριό, κτισμένο στις 
πλαγιές του μικρού λόφου με δεσπόζουσα παρουσία τον κα-
λοδιατηρημένο ενετικό πύργο, τον οποίο θα επισκεφτούμε. 
Αργότερα επιστρέφουμε στην περιοχή Χάνια όπου θα επι-
σκεφτούμε το ναό του Αγίου Δημητρίου, πρόκειται για ένα 
ναό που σύμφωνα με την παράδοση είναι αφιερωμένος 
στην Αγία Θέκλα, την Αγία Φωτεινή και τον Άγιο Δημήτριο. 
Έχει κτιστεί σε θέση που βρισκόταν αρχαίος ναός του Απόλ-
λωνα και αποτελούσε πάντα πόλο έλξης για την περιοχή. 
Παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας για να φτάσουμε στην Άνω Βλασία, ορει-
νό χωριό της Αχαΐας στο Δήμο Καλαβρύτων, χτισμένη στον 
Ερύμανθο, σε υψόμετρο 811 μέτρων, στις παρυφές ενός 
πυκνού ελατόδασους δίπλα από τον Σελινούντα ποταμό. Εί-
ναι ιδιαίτερα γνωστή για το δροσερό και υγιεινό της κλίμα, με 
παλιά πετρόχτιστα αρχοντικά που δένουν με το ορεινό τοπίο 
και την άγρια φύση που προσφέρει το ελατόδασος. Σε κοντι-
νή απόσταση βρίσκεται η Ιερή Μονή Αγίου Νικολάου Βλασί-
ας όπου θα φτάσουμε για να προσκυνήσουμε.  
Θα παραμείνουμε για γεύμα στην περιοχή και στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε τη Μονή Μακελλαριάς. Στη δεξιά όχθη του 
ποταμού Σελινούντα, απέναντι από το χωριό Λαπαναγοί, σε 
απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα Καλάβρυτα ορθώνεται 
το μοναστήρι της Μακελλαριάς το οποίο είναι αφιερωμένο 

φία τους αλλά και παλάτια, σπίτια, γεφυράκια και κάστρο που 
αφηγούνται την ιστορία μιας πολιτείας που γνώρισε σπουδαία 
ακμή ως πρωτεύουσα του βυζαντινού δεσποτάτου του Μορέ-
ως. Μετά από την περιήγησή μας που απαιτεί αρκετό περπά-
τημα, θα παραμείνουμε στην περιοχή για γεύμα. Το απόγευμα 
επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβα-
στήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 22,00€/άτομο με ξενάγηση στον Μυστρά
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Σάββατο14/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο14/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ- ΠΗΛΙ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ –  
ΜΟΝΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΚΙΒΕΡΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναχώρηση στις 07.30 π.μ. για Εύβοια, στάση καθοδόν. Συ-
νεχίζουμε την διαδρομή μας για το Προκόπι, χωριό πνιγμέ-
νο στα πεύκα και τα πλατάνια, όπου θα προσκυνήσουμε στο 
Ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Εδώ φυλάσσεται το σκή-
νωμα του Αγίου που εκοιμήθη το 1730 και το μετέφεραν 
οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας, μετά την 
καταστροφή του 1922. Στη συνέχεια καταλήγουμε στο γρα-
φικό Πήλι, το οποίο γοητεύει όσους το γνωρίσουν με την αμ-
μουδερή παραλία του. Παραμονή για γεύμα και επιστροφή το 
απόγευμα στην Αθήνα, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί για Αργολίδα. Θα επισκεφτούμε το γυ-
ναικείο μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας το οποίο βρίσκεται 
στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο Άστρος Κυνουρίας. 
Το καθολικό της μονής εγκαινιάστηκε στις 19 Ιουλίου, ημέρα 
που εορτάζει η Οσία Μακρίνα. Στη συνέχεια αναχωρούμε, με 
κατεύθυνση το Άστρος, για να επισκεφτούμε τη Μονή Παλαι-
οπαναγιάς. Πριν τη Μονή, θα συναντήσουμε μία σκιερή το-
ποθεσία όπου ορμητικά νερά κατρακυλούσαν από ένα τερά-
στιο κωνικό κάδο, για να κινούν ένα νερόμυλο. Πρόκειται για 
το μετόχι της Μονής με το ναό του Αγίου Γεωργίου σε σχήμα 
θολωτής μονόχωρης Βασιλικής. Λίγο πιο κάτω χωμένη σε 
μια κατάφυτη χαράδρα βρίσκεται η Μονή της Παλαιοπανα-
γιάς, που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. 
Αργότερα άφιξη στο Κιβέρι, ένα γραφικό χωριό δίπλα στη 
θάλασσα, που η παραλία του είναι σημαντικός πόλος έλξης, 
μιας και είναι από τις καθαρότερες του νομού. Θα παραμεί-
νουμε για γεύμα. Κατόπιν επιστροφή στην Αθήνα, στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο πολυτιμότερος θησαυρός του 
είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και το κιούπι με 
το θαυματουργό λάδι, επίσης θα δούμε καρυοφύλλια, για-
ταγάνια, κουμπούρες των οπλαρχηγών και παλικαριών της 
ξακουστής μάχης της Καυκαριάς, με τα οποία κατατρόπωσαν 
τον Ιμπραήμ το 1827 καθώς και στολές των αγωνιστών 
του 1821. Παραμονή για προσκύνημα και στη συνέχεια επι-
στροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

Κυριακή 08/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 15/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 14/10/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
 ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ  

ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΝΑΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ρα-
φήνας για να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της 
Τήνου και με τοπικό πούλμαν ξεκινάμε για την Ιερά Μονή 
Κεχροβουνίου, το μοναστήρι όπου μόνασε η Αγία Πελα-
γία. Στάση για προσκύνημα και επίσκεψη στο ταπεινό κελί 
της Αγίας, χάρη στο όνομα της οποίας έγινε η εύρεση της 
θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Αργότερα καταλήγου-
με στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας για προσκύνημα στη 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στην οποία η Μεγαλόχα-
ρη απεικονίζεται σε στάση προσευχής να προφέρει τα λόγια 
από ένα ανοιχτό βιβλίο. Απέναντί της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 
που κρατάει στα χέρια του έναν κρίνο ο οποίος συμβολίζει 
την αγνότητα, ενώ το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού 
κατεβαίνει από τον ουρανό. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. 
Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο για να επιστρέψουμε στο 
λιμάνι της Ραφήνας, όπου θα μας περιμένει το πούλμαν του 
γραφείου μας, για να μας επιστρέψει στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 63,00€/άτομο,  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου A/R

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθο-
δόν και περνώντας από Λαμία, Λιανοκλάδι άφιξη στην ορεινή 
Υπάτη, χτισμένη στις βόρειες πλαγιές της Οίτης, ανάμεσα σε 
βελανιδιές, πλατάνια, κυπαρίσσια. Θα επισκεφτούμε (έξοδα 
ατομικά) το Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, το οποίο λειτουρ-
γεί από τον Ιανουάριο του 2007. Στεγάζεται στο κτίριο των 
λεγόμενων «Καποδιστριακών Στρατώνων», που ανεγέρθηκε 
το 1836 για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού. Το 1982 το 
κτίριο, που στη διάρκεια της ιστορίας του γνώρισε και άλλες 
χρήσεις, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό μνημείο και το 1998 
παραχωρήθηκε από το Δήμο Υπάτης στο Υπουργείο Πολι-
τισμού, για να λειτουργήσει ως Μουσείο. Στο Μουσείο, που 

Αναχώρηση με προορισμό τη Χασιά. Στους νοτιοδυτικούς 
πρόποδες της Πάρνηθας, δεσπόζει από το 1961 επιβλητικό, 
το μοναστήρι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Καθημε-
ρινά υποδέχεται εκατοντάδες πιστούς που συρρέουν για να 
ασπαστούν τη θαυματουργή εικόνα των αγίων και να ζητή-
σουν βοήθεια. Αφού προσκυνήσουμε, θα κάνουμε μια στάση 
στη Χασιά για καφέ και γλυκό. Επιστροφή στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ & 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 

ΥΠΑΤΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ  
ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ – ΧΑΣΙΑ
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, παρουσιάζονται αντιπροσω-
πευτικά ευρήματα, που προέρχονται από διάφορες περιοχές 
της Φθιώτιδας και χρονολογούνται στην παλαιοχριστιανική 
και βυζαντινή περίοδο από 4ο έως και 14ο αιώνα. 
Αργότερα καταλήγουμε στον Γοργοπόταμο, όπου θα δούμε την 
ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου, η οποία ανατινάχτηκε από 
τις εθνικές δυνάμεις αντίστασης το 1942. Το μεγαλύτερο σα-
μποτάζ στην κατεχόμενη Ευρώπη, γεγονός που γιορτάζεται στις 
25 Νοεμβρίου. Παραμονή για γεύμα και το απόγευμα επιστρο-
φή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Κυριακή 15/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Πέμπτη 19/10 έως Σάββατο 21/10/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ – ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

ΝΑΥΑΡΙΝΕΙΑ – ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ  
ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

Δεν πιστεύεις στα μάτια σου αντικρίζοντας από μακριά τους 
πολυγωνικούς πύργους και τις κομψές επάλξεις. Όσο κι αν 
νομίζουμε ότι γνωρίζουμε αυτή την πόλη, όλο εμφανίζονται 
περιοχές ανεξερεύνητες με μικρές ή μεγάλες ιστορίες, πολλές 
φορές σαν παραμύθια, που έρχονται να μας ξαφνιάσουν. Μια 
τέτοια περιοχή είναι ο Πύργος Βασιλίσσης στο Ίλιον.
Αναχώρηση το πρωί για να επισκεφτούμε και να ξεναγηθού-
με στον Πύργο Βασιλίσσης Αμαλίας που βρίσκεται δίπλα στο 
πάρκο Τρίτση και ανήκει στα έργα γοτθικού ρυθμού. Από το 
1848 η βασίλισσα Αμαλία το χρησιμοποιούσε ως θερινό 
ανάκτορο. Θα συναντήσουμε αμπελώνες, στάβλους που φι-
λοξενούν άλογα από ιδιώτες, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν 
πολλά αντικείμενα μεγάλης αξίας και κειμήλια από την τότε 
εποχή.  Η ξενάγηση διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει επίσκε-
ψη στο βιολογικό αμπελώνα του κτήματος, περιήγηση στον 
Πύργο (εξωτερικά και εσωτερικά, αφού βγάλουμε τα παπού-
τσια μας), ξενάγηση στο οινοποιείο-εμφιαλωτήριο, η βόλτα 
ολοκληρώνεται με γευστική δοκιμή των βιολογικών κρα-
σιών του κτήματος με συνοδεία χειροποίητης χορτόπιτας, 
τυριών κλπ. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια βόλτα στο πάρκο 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση», ο με-
γαλύτερος οργανωμένος πνεύμονας πρασίνου στον αστικό 
ιστό Αθήνας, συνολικής έκτασης 1200 στρεμμάτων με έξι 
τεχνητές λίμνες. Κατόπιν αναχωρούμε για τη Χασιά παρα-
μονή για γεύμα. Στην επιστροφή θα κάνουμε μια στάση στη 
μονή του Αγίου Κυπριανού, που σήμερα γιορτάζει. Επιστρο-
φή το απόγευμα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 13,00€/άτομο,  
η μεταφορά,(δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στον Πύργο)

ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΥΛΟΣ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στην 
Καλαμάτα, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και λιμάνι του 
Μεσσηνιακού κόλπου. Θα επισκεφτούμε τον Μητροπολιτικό ναό 
της Υπαπαντής του 1873. Κοντά στον Μητροπολιτικό ναό βρί-
σκεται  η μονή Καλογραιών. Το καθολικό της μονής, είναι αφιε-
ρωμένο στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, υπήρξε σημαντι-
κός ναός της βυζαντινής Καλαμάτας, πιθανώς χρονολογούμενος 
τον 11ο αιώνα. Η μονή διαθέτει εργαστήριο μεταξοϋφαντουρ-
γίας και σημαντική εκκλησιαστική συλλογή. Ακολούθως κατευ-
θυνόμαστε στην παραλία της Καλαμάτας, παραμονή για γεύμα. 
Αργότερα φτάνουμε στην ιστορική Πύλο, που φοράει τα γιορτι-
νά της. Παραμονή για τις εορταστικές εκδηλώσεις, με συμμετοχή 
ξένων πολεμικών πλοίων από Ρωσία και Γαλλία όπου συμμετέ-
χουν και ρώσικα χορευτικά συγκροτήματα. Φτάνουμε στο ξενο-
δοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10/2017: ΠΥΛΟΣ
Μετά το πρωινό παραμένουμε στην πόλη της Πύλου, για να πα-
ρακολουθήσουμε τη συνέχεια των εορταστικών εκδηλώσεων. 
Στον όρμο του Ναυαρίνου, στις 20 Οκτωβρίου 1827, έγινε η 
ομώνυμη ναυμαχία μεταξύ του συμμαχικού και του τουρκο-αι-
γυπτιακού στόλου, που συνέβαλε αποφασιστικά στην απελευ-
θέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό. Μπορούμε να 
επισκεφτούμε την εκκλησία της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας 
στην καρδιά της κωμόπολης με όμορφη θέα καθώς επίσης το 
σπίτι και τον ανδριάντα του ολυμπιονίκη Κωνσταντίνου Τσι-
κλητήρα. Ξεκούραση και το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε 
τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Διανυκτέρευση.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/10/2017: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Κυπαρισσία. Λιθόστρω-
τα φιδωτά καλντερίμια, περίτεχνα νεοκλασικά, πέτρινες κρή-
νες, λουλουδάτες αυλές, θέα στους ελαιώνες και τη θάλασσα. 
Η παλιά ή άνω πόλη της Κυπαρισσίας είναι ξελογιάστρα. Θα 
ακούσετε να την αποκαλούν και Αρκαδιά γιατί στην περίοδο 
των μεσαιωνικών χρόνων η πόλη μετονομάστηκε, λόγω των 
πολλών Αρκάδων οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στην περιοχή. 
Παραμονή για βόλτα και γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Παρασκευή 20/10/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Αναχώρηση το απόγευμα για τη Μονή Αγίου Γερασίμου, χτι-
σμένη στην κορυφή ενός καταπράσινου λόφου σε μια μαγευ-
τική τοποθεσία. Αφού προσκυνήσουμε, θα κάνουμε στάση 
στο Λουτράκι για καφέ και επιστροφή στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Σάββατο 21/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 22/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Άφιξη στην 
όμορφη Δημητσάνα, διατηρητέος οικισμός, γεμάτος μνήμες, 
ιστορία και μύθους, απλώνεται αμφιθεατρικά πάνω σε δύο αντι-
κριστούς λόφους πάνω από το φαράγγι του Λούσιου ποταμού. 
Είναι ολόκληρη ένα ζωντανό μουσείο παραδοσιακής αρχιτεκτο-
νικής με ωραία πετρόκτιστα κτίρια, φιδωτά κατηφορικά δρομά-
κια, γεφύρια και παλιά μοναστήρια. Πρώτα θα επισκεφτούμε το 
υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης (έξοδα ατομικά), στην πηγή του 
Αϊ- Γιάννη. Εγκατεστημένο στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον 
της ορεινής Γορτυνίας, αποτελεί ζωντανή μαρτυρία ενός τρό-
που ζωής και επαγγελμάτων που χάθηκαν. Θα επισκεφτούμε το 
συγκρότημα της σχολής και της βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει 
χειρόγραφους κώδικες, σπάνιες παλαιές εκδόσεις και πλούσιο 
βιβλιογραφικό υλικό. Παραμονή για γεύμα και επιστροφή με εν-
διάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και με ενδιάμεση 
στάση άφιξη στην Άμφισσα. Θα περιηγηθούμε στη φημισμένη 
«Χάρμαινα», συνοικία της Άμφισσας στην οποία ήταν συγκε-
ντρωμένα όλα τα εργαστήρια που ασχολούνταν με την κατερ-
γασία του δέρματος (Ταμπάκικα ή Ταμπακαριά). Στην συνέχεια, 
περπατώντας, θα δούμε τον Μητροπολιτικό ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, όπου η εικόνα απεικονίζει την Παναγία την Τρι-
χερούσα, το παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο που βρίσκεται 
δίπλα στο ναό, το αρχαιολογικό μουσείο και το παραδοσιακό 
«γυαλί καφενέ». Κατόπιν αναχωρούμε για την παραλιακή Ιτέα 
όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Το απόγευμα μέσω Δεσφί-

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση και μέσω Τρίπο-
λης φτάνουμε στο Χρυσοβίτσι, ορεινό χωριό του νομού Αρκαδί-
ας, χτισμένο σε υψόμετρο 1100 μέτρων σε μία ελατοσκέπαστη 
πλαγιά του Μαινάλου. Ξεχωρίζουν η εκκλησία της Κοίμησης, με 
την εικόνα της Παναγίας που προσκύνησε ο Κολοκοτρώνης, τα 
πετρόκτιστα σπίτια και βρύσες και το μουσείο Δασικής Ιστορίας. 
Κατόπιν φτάνουμε στο Λιμποβίτσι. Το μέρος είναι γνωστό κα-
θώς φιλοξενεί το σπίτι των Κολοκοτρωναίων, της πιο διάσημης 
οικογένειας της Επανάστασης του 1821. Απαραίτητη στάση για 
να δούμε το σπίτι όπου μεγάλωσε ο «γέρος του Μωριά» και 
να περπατήσουμε στα λημέρια των Κολοκοτρωναίων. Συνεχί-
ζουμε για το Λεβίδι, όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Το 
απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε. 
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 18,00€/άτομο

νας και με στάση καθοδόν επιστρέφουμε στην Αθήνα στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ (ΧΑΡΜΑΙΝΑ) – ΙΤΕΑ

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΛΙΜΠΟΒΙΤΣΙ – ΛΕΒΙΔΙ

Σάββατο 21/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Θάλασσα, κέφι και τρία όμορφα νησιά:  
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεταφορά με το πούλμαν στο λιμάνι Μαρίνας Φλοίσβου όπου 
θα σας υποδεχτούν οι υπεύθυνοι του πλοίου. Στις 8.00 σαλ-
πάρετε και λίγα λεπτά μετά ο καπετάνιος του πλοίου θα σας 
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα κάνουν την 
κρουαζιέρα σας πιο ευχάριστη, ενώ στο επάνω κατάστρωμα 
θα χορέψετε με το πλήρωμα σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-
μούς της ορχήστρας. 
Πρώτο λιμάνι η Ύδρα. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά 
νησιά με μοναδική αρχιτεκτονική και πεντακάθαρα νερά. Θα 
παραμείνετε περίπου 1 ώρα και 50΄για βόλτα με τα γαϊδουρά-
κια, τα μόνα μεταφορικά μέσα που επιτρέπονται στο νησί. Επι-
βίβαση στο πλοίο όπου κάποιοι θα περάσουν στο εστιατόριο 
για γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, ενώ οι υπόλοιποι στο σαλόνι 
ή στα καταστρώματα. Δεύτερο λιμάνι ο καταπράσινος Πόρος 
όπου θα παραμείνετε περίπου 50΄για βόλτα στα σοκάκια, καφέ 
στην παραλία ή ανάβαση στο ρολόι με την καταπληκτική θέα. 
Αφού επιβιβαστείτε πάλι στο πλοίο, ο πλούσιος μπουφές περι-
μένει τους υπόλοιπους για γεύμα. Τρίτο λιμάνι η Αίγινα με την 
πλούσια ιστορία, το όμορφο τοπίο και τα περίφημα φυστικόδε-
ντρα, όπου θα έχετε 2 ώρες στη διάθεσή σας, μπορείτε να επι-
λέξετε μια από τις προαιρετικές εκδρομές της εταιρείας (έξοδα 
ατομικά), ή απλά μια βόλτα στην πόλη . 
Μένει η επιστροφή στον Φλοίσβο, αλλά η μέρα δεν τελείωσε. 
Θα γλεντήσετε με τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα και 
την ορχήστρα ως την ώρα που θα φτάσετε στο λιμάνι.

Τιμή Συμμετοχής: 55,00€/άτομο με το γεύμα στο πλοίο

Κυριακή 22/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Κυριακή 22/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η Αργολίδα είναι ένας τόπος πλούσιος και ευλογημένος. 
Κατοικείται από την αρχαιότητα γι’ αυτό και είναι γεμάτη 
με αρχαία μνημεία και ερείπια. Είναι παραθαλάσσια και 
προικισμένη με εκπληκτικές παραλίες και όμορφους οικι-
σμούς και τέλος έχει μια γωνιά άγνωστη, τα βουνά και τα 
δάση της που μπορούν να φέρουν τον επισκέπτη σε μονα-
δική επαφή με τη φύση.
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Πελοπόννησο, στά-
ση καθοδόν και άφιξη στην παλιά πόλη του Ναυπλίου με 
τη διατηρητέα αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Ανάβαση με το 
πούλμαν στο Παλαμήδι, το φημισμένο κάστρο, χτισμένο σε 
υψόμετρο 216 μέτρων. Στη συνέχεια σας προτείνουμε το 
γύρο της Ακροναυπλίας πεζοπορώντας, είναι μια θαυμάσια 
βόλτα που ίσως δεν γνωρίζουν ορισμένοι επισκέπτες. Άλλο 
αξιόλογο αξιοθέατο είναι το Μπούρτζι, το νησάκι στην είσο-
δο του λιμανιού, που οχυρώθηκε πρώτη φορά κατά την δι-
άρκεια της Ενετοκρατίας. Θαλάσσια ταξί συνδέουν το νησάκι 
με το λιμάνι του Ναυπλίου. Παραμονή για γεύμα. Το απόγευ-
μα επιστρέφουμε με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

ΠΑΛΑΜΗΔΙ – ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ 

Παρασκευή 27/10 έως Κυριακή 29/10/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΗΣΑΚΙ
Αναχώρηση το πρωί για Ήπειρο, στάσεις καθοδόν για καφέ 
και γεύμα. Άφιξη στα Γιάννενα και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Αργά το απόγευμα, επίσκεψη στο νησάκι με καραβάκι 
που ξεκινά από τον μώλο (έξοδα ατομικά). Τα νερά της λίμνης 
Παμβώτιδας, προέρχονται από φυσικές πηγές και χειμάρρους. 
Το νησάκι είναι ένας γραφικότατος οικισμός. Κάθε γωνιά του 
είναι πλημμυρισμένη, από πεύκα, πλατάνια και κυπαρίσσια, 
ενώ ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα επτά μοναστήρια που υπάρ-
χουν εκεί. Στο νησάκι βρίσκεται το μουσείο του Αλή Πασά, το 
μέρος όπου θανατώθηκε ο θρυλικός Αλής. Ελεύθερο δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10/2017: ΚΑΛΠΑΚΙ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Καλπάκι. Το Καλπάκι πριν 
τον πόλεμο του 1940 ήταν σχεδόν ακατοίκητο. Υπήρχαν λίγες 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ

καλύβες και ένα-δύο καφενεία για τους περαστικούς στρατι-
ώτες που είχαν έξοδο από το στρατόπεδο που βρίσκεται λίγο 
πριν το Καλπάκι. Θα επισκεφτούμε το Στρατιωτικό Μουσείο 
Καλπακίου, ανεγέρθηκε το 1975 και περιλαμβάνει εκθέματα-
κειμήλια της Μάχης του Καλπακίου, που έλαβε χώρα κατά την 
εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα (28η Οκτωβρίου 1940). 
Στην συνέχεια θα δούμε το μονότοξο πέτρινο γεφύρι που ενώ-
νει τις όχθες του ποταμού Αώου κάτω από την Κόνιτσα. Στάση 
για καφέ. Επιστρέφουμε με κατεύθυνση προς το Μονοδένδρι, 
ορεινό χωριό της Ηπείρου. Βρίσκεται στο δήμο Ζαγορίου του 
νομού Ιωαννίνων και γνώρισε μεγάλη εμπορική και οικονομική 
ανάπτυξη κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Θα δούμε το «πέτρινο 
δάσος», τα καλλιτεχνήματα της φύσης, στη θέση Οξυά και στο 
τέλος της διαδρομής τη συγκλονιστική θέα στο φαράγγι του Βί-
κου. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή. Στην συνέχεια περνώντας 
από το Καπέσοβο θα δούμε τη σκάλα του Βραδέτο.  Η σκάλα εί-
ναι ένα πανέμορφο πλακόστρωτο καλντερίμι με πέτρινα γεφύ-
ρια προσιτό στον κάθε περιπατητή, που ξεκινάει από το χωριό 
Καπέσοβο και περνώντας από το χωριό Βραδέτο φτάνει μέχρι 
την τοποθεσία Μπελόη, σε ένα φυσικό μπαλκόνι με πανοραμι-
κή θέα στη Χαράδρα του Βίκου. Αναμφίβολα το ομορφότερο 
καλντερίμι της Ελλάδας. Κλείνουμε την περιήγηση στο Ζαγόρι 
με το πλέον φωτογραφισμένο πολύτοξο γεφύρι «Κάμπια» ή 
«Καλογερικό», που βρίσκεται στο χωριό Αυγό. Το Αυγό είναι 
χαρακτηρισμένος ως αγροτικός ορεινός οικισμός, κτισμένος σε 
υψόμετρο 650 μέτρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερο 
δείπνο – διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017: ΜΕΤΣΟΒΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση μέσω Εγνατίας οδού, άφιξη στο 
Μέτσοβο. Προσκύνημα στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική 
πλατεία του Μετσόβου, με το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1730 
μ. Χ. Θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) την Πινακοθήκη Ε. 
Αβέρωφ, που λειτουργεί στο Μέτσοβο ως μουσείο νεοελλη-
νικής τέχνης και χτίστηκε το 1985, εγκαινιάστηκε το 1988. 
Το 1994 το κτίριο επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει μια και-
νούρια πτέρυγα προκειμένου να στεγάσει και νέους πίνακες 
πέραν της αρχικής της συλλογής, που αποτελούνταν από 200 
έργα σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 20ου 
αιώνα. Γεύμα καθοδόν και επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμε-
σες στάσεις, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ
Αναχώρηση για Ήπειρο με στάσεις καθοδόν για γεύμα και 
καφέ. Ακολουθούμε την Ολυμπία Οδό, πέρασμα από τη γέ-
φυρα του Ρίο στο Αντίρριο. Στην συνέχεια, ακολουθώντας μια 
εντυπωσιακή διαδρομή, αφήνουμε το γραφικό νησάκι Κου-
κουμίτσα και την Βόνιτσα, περνάμε την υποθαλάσσια σήραγγα 
του Ακτίου, άφιξη στην Πρέβεζα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10/2017: 
ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ – ΓΛΥΚΗ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ
Μετά το πρωινό ξενάγηση με τοπικό ξεναγό στην Αρχαία Νι-
κόπολη και το μουσείο. Η Νικόπολη κτίστηκε το 31 π.Χ. και 
έγινε πρωτεύουσα της Παλαιάς Ηπείρου. Αργότερα θα προ-
σκυνήσουμε στην γυναικεία Μονή της Αγίας Παρασκευής, 
στην περιοχή Μπούντα κοντά στο Καναλάκι. Στο εσωτερικό 
της υπάρχει ο τάφος της Αγίας και δίπλα του η πέτρα πάνω 
στην οποία μαρτύρησε, ενώ μπορεί κανείς να διακρίνει και 
δύο μικρές σχισμές από τα ίχνη που άφησαν τα χέρια της. Κα-
τόπιν μικρή πεζοπορία στη Γλυκή παρόχθια του Αχέροντα, με 
απίστευτη φυσική ομορφιά. Τα στενά και το Δέλτα του Αχέρο-
ντα, περιοχές μοναδικής ομορφιάς και ιδιαίτερου οικολογικού 
ενδιαφέροντος αποτελούν ένα σημαντικό υγρότοπο με 180 
είδη φυτών και δέντρων, πολλά από τα οποία είναι σπάνια. 
Γεύμα στις εκβολές του Αχέροντα, στην περιοχή Αμμουδιά.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017: 
ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό θα βρεθούμε σε μια άλλη γοητευτική γωνιά 
του Νομού Πρεβέζης, στη λίμνη Ζηρού.  Η λίμνη αποτελεί ένα 
φυσικό στολίδι κοντά στην Φιλιππιάδα. Γεωλόγοι εκτιμούν 
πως η δημιουργία της λίμνης οφείλεται σε σεισμική δραστη-
ριότητα της περιοχής και πως πριν από 10.000 χρόνια απο-
τελούσε λιμναίο οικισμό, του οποίου η οροφή κατέρρευσε. Η 
ίδια έρευνα αναφέρει πως επικοινωνεί με τον ποταμό Λούρο. 
Κατόπιν σε μικρή απόσταση από την λίμνη, μια μικρή παρά-
καμψη από τον εθνικό δρόμο μας οδηγεί στο Ρωμαϊκό υδρα-
γωγείο, στις πηγές του ποταμού Λούρου που υδροδότησε την 
αρχαία Νικόπολη. Στην συνέχεια ακολουθώντας μια εκπλη-
κτική διαδρομή ανάμεσα στις λιμνοθάλασσες Τσουκαλιώ και 

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, 
στάση καθοδόν. Άφιξη στην 
Καλαμάτα όπου θα παραμεί-
νουμε για γεύμα. Αργότερα 
αναχωρούμε για Σπάρτη ακο-
λουθώντας μια καταπληκτική 
διαδρομή μέσω Ταΰγετου. Κατά 
την διαδρομή θα συναντήσουμε 
πολλές βρύσες με τρεχούμενα νερά 
προερχόμενα από το βουνό. Περισ-
σότερα από 700 είδη φυτών συνθέτουν 
τη σπάνια βλάστηση του Ταϋγέτου, παρά τη 
σοβαρή καταστροφή που έχει υποστεί από τις πυρ-
καγιές που έχουν ξεσπάσει κατά καιρούς. Η χλωρίδα του Ταϋ-
γέτου προσδιορίζεται από τις κλιματικές ζώνες, στις οποίες χω-
ρίζεται το βουνό. Η ορνιθοπανίδα στην ευρύτερη περιοχή του 
ορεινού όγκου αριθμεί 92 είδη εκ των οποίων τα μισά περίπου 
είναι εποχικοί επισκέπτες καθώς το βουνό αποτελεί σημαντικό 
μεταναστευτικό πέρασμα. Εδώ στη Σπάρτη βρίσκεται το ξενο-
δοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017: 
ΜΟΥΣΕΙΟ «ΕΛΙΑΣ & ΛΑΔΙΟΥ» - ΜΥΣΤΡΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο ελιάς και Ελληνι-
κού Λαδιού, το οποίο έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τον πο-
λιτισμό και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής. 
Είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και βρίσκεται στην 
καρδιά της Λακωνίας, μία από τις κύριες ελαιοπαραγωγούς 
περιοχές της χώρας μας. Επόμενη επίσκεψή μας θα είναι στην 
ερειπωμένη καστροπολιτεία που ήταν κτισμένη στην πλαγιά του 
Ταΰγετου. Θα δούμε την Βυζαντινή εκκλησία της Παντάνασσας 
καθώς και τον Άγιο Δημήτριο. Γεύμα και επιστροφή στην Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

ΠΡΕΒΕΖΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ – 
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ

Λογαρού, καταλήγουμε στην Κορω-
νησία, που στο παρελθόν ήταν νησί 
ενώ σήμερα  ένας μικρός ψαράδικος 
οικισμός. Στην λιμνοθάλασσα Τσου-
καλιώ, φωλιάζουν περίπου 35 ζευ-
γάρια αργυροπελεκάνων αυτού του 
σπάνιου και απειλούμενου είδους. 
Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή με 
ενδιάμεσες στάσεις στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε .

Οι τιμές στις πολυήμερες  
γνωστοποιούνται 45-30 ημέρες 

 πριν την αναχώρηση
Σάββατο 28/10 έως Κυριακή 29/10/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ «ΑΓΝΩΣΤΟ» ΤΑΫΓΕΤΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ «ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΕΛΙΑΣ & ΛΑΔΙΟΥ» - ΜΥΣΤΡΑΣ

Παρασκευή 27/10 έως Κυριακή 29/10/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Οι άρχοντες του Μαυρίλου Χατζαίοι, για να εξασφαλίσουν 
τη βασική πολεμική ύλη για την οργάνωση της άμυνάς τους 
εναντίον των πολλών εχθρών τους, έχτισαν τον πρώτο μπα-
ρουτόμυλο κατά τα μέσα του 17ου αιώνα. Την τέχνη αυτή την 
μετέδωσαν έπειτα στους συγχωριανούς τους και όταν ήρθε η 
μεγάλη της επανάστασης ώρα, το Μαυρίλο, με τους δώδεκα 
τότε εν λειτουργία μπαρουτόμυλούς του ήταν εκείνο που στή-
ριξε τον ιερό αγώνα στη Ρούμελη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθοδόν 
και άφιξη στα Λουτρά Υπάτης. Τα νερά της πηγής των Λου-
τρών Υπάτης ανάβλυσαν από μεγάλη σεισμική δόνηση μετά 
το 427 π.Χ.  Οι αρχαίοι είχαν από πολύ νωρίς επισημάνει 
τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών. Ήδη στη 
μυθολογία αναφέρεται, πως ο Ηρακλής όφειλε την δύναμή 
του στο ότι λουζόταν στα νερά των γειτονικών Θερμοπυλών, 
που για χάρη του έκανε να αναβλύσουν ο Ήφαιστος, μετά 
από παράκληση της Αθηνάς. Από περιγραφές που έγιναν 
γύρω στα μέσα του περασμένου αιώνα, υπάρχουν στοιχεία 
που δείχνουν ότι η πηγή χρησιμοποιούνταν από την αρχαιό-
τητα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της ημέ-
ρας ελεύθερο για βόλτα, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017: ΜΑΥΡΙΛΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το ορεινό χωριό Μαυρίλο, 
κτισμένο στις πλαγιές του Βελουχίου, σε υψόμετρο 920 μέ-
τρων. Το χωριό περιβάλλεται από πυκνά δάση με έλατα, κα-
στανιές και βελανιδιές. Είναι γεμάτο από πηγές που χρησιμο-
ποιήθηκαν στο παρελθόν για την κίνηση των νερόμυλων και 
των μπαρουτόμυλων που λειτουργούσαν για 200 χρόνια 
και συνετέλεσαν στην οικονομική του ευημερία. Θα επισκε-
φτούμε τον ανακαινισμένο μπαρουτόμυλο, το μεταβυζαντινό 
ναό του Αγίου Δημητρίου και θα παρακολουθήσουμε τις εκ-
δηλώσεις για τη «γιορτή του κάστανου», που οργανώνονται 
από το 2008 και περιλαμβάνουν τη δωρεάν προσφορά ψη-
μένου-βραστού κάστανου και τσίπουρου, αλλά και όλων των 
γνωστών προϊόντων του βουνού στους επισκέπτες μέσα 
στην καταπράσινη πλατεία του Μαυρίλου, με καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Γεύμα 
στην περιοχή. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Σάββατο 28/10 έως Κυριακή 29/10/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΥΡΙΛΟ
ΜΑΥΡΙΛΟ – ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ

Σάββατο 28/10/2017 ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 28/10/2017 ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Εδώ και 33 χρόνια, το χωριό είναι γνωστό για τη γιορτή 
του κάστανου που διοργανώνει κάθε φθινόπωρο. Μία από 

Αναχώρηση για 
εθνική οδό Αθη-
ν ώ ν - Λ α μ ί α ς , 
καθοδόν στάση 
και συνεχίζουμε 
για την Μονή του 
Οσίου Λουκά, 
ένα από τα σημα-
ντικότερα βυζα-
ντινά μνημεία της 
Ελλάδας. Είναι χτισμένη στη δυτική πλαγιά του Ελικώνα κοντά 
στην αρχαία Στείριδα, με το σημαντικό μουσείο, που βρίσκεται 
δίπλα από τον Ιερό ναό, όπου κείται η σωρός του Οσίου Λου-
κά. Η Μονή πανηγυρίζει στις 7 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαΐ-
ου, ενώ την πρώτη Κυριακή μετά τις 25 Μαρτίου γιορτάζει την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης με εορταστική δοξολογία 
και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα. Αργότερα φτάνου-
με στο Δίστομο, που οφείλει την ονομασία του στην ύπαρξη 
πηγής. Κατά την Επανάσταση του 1821 στην περιοχή έγιναν 
σημαντικές μάχες και πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος του Γε-
ωργίου Καραϊσκάκη. Τον Ιούνιο του 1944 οι Ναζί εκτέλεσαν 
εκατοντάδες Διστομίτες σε αντίποινα για την αντίστασή τους 
και έπειτα έκαψαν το χωριό τους. Θα επισκεφτούμε το μνημείο 
Ολοκαυτώματος, στην πίσω πλευρά του μνημείου αναγράφο-

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
ΜΕ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟ!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΔΙΣΤΟΜΟ – ΙΤΕΑ

τις σημαντικότερες αγροτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
της χώρας, κατά την οποία σερβίρονται παραδοσιακά το-
πικά φαγητά όπως φασολάδα παντρεμένη, βραστή γίδα, 
χειροποίητες πίτες αλλά και φαγητά/γλυκά τα οποία θα 
έχουν ως βασικό υλικό το κάστανο, συντροφιά με παρα-
δοσιακή μουσική και παραδοσιακούς χορούς από τοπι-
κούς συλλόγους.
Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, με ενδιάμεση στάση. 
Περνώντας από το Νεοχώρι και τον Άγιο Ανδρέα φτάνου-
με στην Καστάνιτσα. Είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά της 
Ελλάδας. Τα πετρόκτιστα δίπατα σπίτια βαμμένα λευκά με 
ασβέστη, οι στέγες από πλάκες σχιστόλιθου του Μαλεβού, τα 
έντονα χρώματα στα παράθυρα και οι λουλουδιασμένες αυ-
λές, δίνουν στο χωριό μια ειδυλλιακή, πρόσχαρη και ταυτό-
χρονα αιγαιοπελαγίτικη όψη. Αν όμως το χρώμα της το οφεί-
λει στον ασβέστη, το όνομά της προέρχεται φυσικά από τα 
κάστανα και το γειτονικό καστανόδασος που σήμερα έχουν 
την τιμητική τους. Θα έχουμε γεύμα στην πλατεία του χωριού 
και χρόνο για βόλτα. Κατόπιν αναχωρούμε για τον Πλάτανο, 
ένα γραφικό χωριό γεμάτο πλατάνια, καστανιές και ελαιόδε-
ντρα όπου θα κάνουμε στάση. Αργά το απόγευμα παίρνουμε 
τον δρόμο της επιστροφής και φτάνουμε το βράδυ στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο
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από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Παραμονή για 
προσκύνημα και αμέσως μετά αναχώρηση για τους καταρρά-
κτες Δρυμώνα που συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης 
φυσικής ομορφιάς. Αργότερα φτάνουμε στην Λίμνη Ευβοίας 
όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα 
μέσω Χαλκίδας, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε. 

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

νται τα ονόματα των νεκρών από τα αντίποινα των Γερμανών 
στις 10 Ιουνίου 1940. Αργότερα καταλήγουμε στην παραλια-
κή Ιτέα για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Σάββατο 28/10/2017 ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΣΤΑ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (είσοδος  ελεύθερη)

Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου: Το τελειότερο πέτρινο ηχείο 
του κόσμου, έργο του ξακουστού αρχιτέκτονα Πολύκλειτου, 
συνδυάζει την κομψότητα με την άψογη ακουστική. 
Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών: Ο χρυσός της Αργολίδας, 
το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, έχει συνδεθεί με τα 
ομηρικά έπη και τις μεγάλες τραγωδίες της κλασσικής επο-
χής, ενώ ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει παγκοσμίως 
την πνευματική δημιουργία και τέχνη.    
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Συνεχίζου-
με την όμορφη διαδρομή μας για επίσκεψη στο παγκοσμίου 
φήμης Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Μνημείο φημισμένο από 
την αρχαιότητα για την συμμετρία, την ομορφιά και την ακου-
στική του όπου φιλοξενούνταν μουσικοί και ωδικοί αγώνες 
καθώς και παραστάσεις αρχαίου δράματος. Συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας για τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογι-
κό μουσείο των Μυκηνών. Θα έχουμε γεύμα στην ευρύτερη 
περιοχή και το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ) – ΜΥΚΗΝΕΣ

Κυριακή 29/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 29/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 29/10/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας και μέσω Χαλκί-
δας, στάση καθοδόν και άφιξη στην Ιερά μονή του Οσίου Δαυίδ 
η οποία βρίσκεται στην καρδιά πυκνόφυτης έκτασης στα χαμη-
λά των βουνών «Καβαλάρης» και «Ξηρόν όρος» αντίκρυ του 
χωριού Δρυμώνα. Είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος. Στον ναό του Μοναστηριού φυλάσσονται τα ευωδι-
άζοντα και θαυματουργά οστά του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, 
το θυμιατό και το πετραχήλι του Αγίου (ρωσικής προέλευσης) 
και άλλα πολύτιμα κειμήλια. Η Μονή ιδρύθηκε το 16ο αιώνα 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, 
καθοδόν στάση. Περνάμε από Τυμφρηστό, Καρπενήσι και 
συνεχίζουμε για το χωριό Προυσό, χτισμένο σε επιβλητικό 
τοπίο, όπου θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή της Πανα-
γίας της Προυσιώτισσας. Πολλοί την ονομάζουν «Σπίτι της 
Παναγιάς», καθώς κατά την παράδοση το μοναστήρι χτίστηκε 
στο σημείο το οποίο επέλεξε κατά θαυματουργό τρόπο η Υπε-
ραγία Θεοτόκος. Το ιστορικό μοναστήρι, που χρονολογείται 
από το 829 μ.Χ. απέχει 35 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Στο 
μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή βρίσκονται «τα πατήματα της 
Παναγιάς», επτά σχήματα διαφορετικού χρώματος που απο-
τελούν σύμφωνα με την παράδοση τα ίχνη που άφησε στον 
κάθετο βράχο που υπάρχει σε αυτό το σημείο, η Παναγία στο 
δρόμο για τον Προυσό. Αφού προσκυνήσουμε θα έχουμε 
γεύμα σε κοντινή ταβέρνα και κατόπιν επιστροφή στην Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 27,00€/άτομο

Πόσοι από εμάς γνωρίσουμε πως υπάρχει ένα ορεινό χωριό, 
στις πλαγιές του Ερύμανθου που λέγεται Λειβάρτζι; Και όμως 
αυτό το χωμένο στις καστανιές χωριό μπορεί να αποτελέσει ένα 
από τα φωτεινά παραδείγματα για την πολιτιστική παράδοση. 
Αναχώρηση το πρωί, στάση στο Αρτεμίσιο και στην συνέχεια 
ανηφορίζουμε για τα όμορφα χωριά του Ερύμανθου. Άφιξη 
στο χωριό Λειβάρτζι, 41 χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα, θρη-
σκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς οι επτά εκκλησίες, τα 
πέντε ξωκλήσια και το ιστορικό μοναστήρι του χωριού η Αγία 
Τριάδα, κρυφό σχολειό της τουρκοκρατίας, που σήμερα πα-
ραμένει κλειστό. Αξίζει, οπωσδήποτε, μια επίσκεψη στο μου-
σείο λαογραφίας και Λειβαρτζινής παράδοσης με πολλά εκ-
θέματα, που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Επόμενη στάση μας 
η Αροανία ή Σοπωτό, ένα πολύ γραφικό χωριό σε υψόμετρο 
930 μέτρων. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η μεγάλη εκ-
κλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στην κεντρική πλα-
τεία θα γευτούμε τις τοπικές νοστιμιές, το τσίπουρο και άλλα 
προϊόντα της περιοχής. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμε-
ση στάση και άφιξη στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ –  
ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ  
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
ΛΕΙΒΑΡΤΖΙ – ΣΟΠΩΤΟ
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Σάββατο 04/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 04/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 05/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 04/11 έως Κυριακή 05/11/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ: ΟΜΟΡΦΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
 ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ  

ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΝΑΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ρα-
φήνας για να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι 
της Τήνου και με τοπικό πούλμαν μεταφορά στον Ιερό Ναό 
της Ευαγγελιστρίας για προσκύνημα στη θαυματουργή ει-
κόνα της Παναγίας στην οποία η Μεγαλόχαρη απεικονίζεται 
σε στάση προσευχής να προφέρει τα λόγια από ένα ανοιχτό 
βιβλίο. Απέναντί της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που κρατάει 
στα χέρια του έναν κρίνο ο οποίος συμβολίζει την αγνότη-
τα, ενώ το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού κατεβαί-
νει από τον ουρανό. Χρόνος ελεύθερος για προσκύνημα 
και ελεύθερο γεύμα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο για 
να επιστρέψουμε στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου θα μας πε-
ριμένει πούλμαν του γραφείου μας, για να μας επιστρέψει 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 58,00€/άτομο,  
περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του καραβιού A/R

Αναχώρηση το πρωί για τις Θερμοπύλες όπου θα κάνουμε 
στάση για καφέ αλλά και για να ξεναγηθούμε στο «Κέντρο 
Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών» (έξοδα ατομικά), με 
οπτικο-ακουστικά μέσα, γύρω από τα ιστορικά γεγονότα της 
περιοχής. Το μουσείο βρίσκεται δίπλα στο μνημείο του Λε-
ωνίδα και εγκαινιάστηκε το 2010. Στην συνέχεια αναχω-
ρούμε για την Μενδενίτσα, γραφικότατο χωριό χωμένο στο 
πράσινο του Καλλιδρόμου με απίστευτη θέα και ιδιαίτερο 
πολιτιστικό χαρακτήρα. Γεύμα και βόλτα στην περιοχή. Το 
απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο 

Αναχώρηση για εθνική οδό 
Αθηνών-Λαμίας με προορισμό 
τον αρχαιολογικό χώρο των 
Δελφών, όπου ιδρύθηκε και 
άκμασε το σημαντικότερο θρη-
σκευτικό κέντρο της αρχαιότη-
τας, συγκεντρώνει το ιστορικό 
και αρχαιολογικό ενδιαφέρον 
της ευρύτερης περιοχής. Ο «ομφαλός της Γης» βρίσκεται σε 
μοναδική τοποθεσία, στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού. Θα 
ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο και μουσείο, όπου οι 
συστηματικές ανασκαφές αποκάλυψαν τα ερείπια των μνημεί-
ων που κοσμούσαν τα τεμένη του Απόλλωνα και της Αθηνάς, 
το Στάδιο, το Γυμνάσιο. Κατόπιν παραμονή για γεύμα στην περι-
οχή. Ολιγόλεπτη στάση στην Αράχωβα. Επιστροφή στην Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο με ξενάγηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 04/11/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο και στάση καθοδόν. Άφιξη 
στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα, όπου θα έχουμε στάση 
για να θαυμάσουμε αυτό το θαύμα των αρχαίων επιστημών. 
Κατόπιν αναχώρηση για την Ανδρίτσαινα. Στην πλατεία θα 
δούμε το παραδοσιακό καφενείο «Επικούριος Απόλλων» 
στη σκιά του αιωνόβιου πλάτανου, θα ξεδιψάσουμε στην 
πέτρινη διπλή «Τρανή Βρύση», που χτίστηκε το 1724 και 
αν έχουμε χρόνο θα επισκεφτούμε την περίφημη Δημόσια 
Νικολοπούλειο Βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1838 και δια-
θέτει περίπου 40.000 τόμους βιβλίων, μεταξύ των οποίων 
και μία σπάνια Αγία Γραφή του 1657. Γεύμα στην περιοχή 
και αναχώρηση  για Ολυμπία όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο 
μας, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/11/2017: 
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ελεύθερη είσοδος) – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, θα βρεθούμε στην Αρχαία Ολυμπία, σε 
έναν από τους διασημότερους αρχαιολογικούς χώρους στην 
Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, αφού όπως γνωρίζου-
με εδώ γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα ξεναγηθούμε 
στην ιερά Άλτη, στο ναό του Διός, στο Στάδιο κ.λ.π. καθώς 
επίσης και στο αρχαιολογικό μουσείο με την Νίκη του Παιω-
νίου και τον Ερμή του Πραξιτέλους. Γεύμα στη περιοχή και 
επιστροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

ΔΕΛΦΟΙ  
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & 

ΜΟΥΣΕΙΟ με ελεύθερη είσοδο)  
– ΑΡΑΧΩΒΑ
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Πέμπτη 09/11/2017
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Πέμπτη 09/11/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Κυριακή 05/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Πέμπτη 09/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟ

ΛΙΜΝΗ ΔΑΣΙΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ –  
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 
- ΓΡΑΒΙΑ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Αφού περά-
σουμε στο Αντίρριο, ανηφορίζουμε στην όμορφη Δωρίδα του 
Νομού Φωκίδας και λίγο πριν το χωριό Τρίκορφο, βρίσκεται 
το νεόδμητο γυναικείο μοναστήρι των Αγιών Νεκταρίου και 
Φανουρίου. Δίπλα του βρίσκονται τα βουνά της όμορφης 
Δωρίδας και στο βάθος μπορεί κανείς να αγναντέψει την θά-
λασσα του Πατραϊκού κόλπου. Το κτίσιμο της μονής ξεκίνησε 
το 1991, από ένα προκατασκευασμένο σπίτι με τρία κελάκια 
και ένα μικρό εσωτερικό εκκλησάκι. Ο χώρος πλέον έχει δι-
αμορφωθεί σε ένα μικρό παράδεισο, με ένα ολοκληρωμένο 
μοναστηριακό οικοδόμημα, όπου σήμερα ζουν 16 μοναχές. 
Αφού προσκυνήσουμε, κατευθυνόμαστε προς την Ναύπακτο 

και στην παραλία Γρίμποβο όπου θα έχουμε παραμονή για 
γεύμα. Το απόγευμα με ενδιάμεση στάση επιστροφή στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής:20,00€/άτομο 

Αναχώρηση το απόγευμα με κατεύθυνση το Ιερό Προσκύνημα 
Αγίου Νεκταρίου, βρίσκεται στον Άγιο Κωνσταντίνο (Καμάρι-
ζα) Λαυρίου. Η οικοδόμηση του Ναού ξεκίνησε το 1966, σε 
ανάμνηση του περάσματος του Αγίου από την περιοχή αυτή. 
Αφού προσκυνήσουμε θα κάνουμε στάση στο Λαύριο για 
καφέ. Επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο 

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Ανηφορί-
ζουμε το όρος Ζήρεια, όπου θα έχουμε την μοναδική ευχα-
ρίστηση να απολαύσουμε τα πασίγνωστα ορεινά χωριά των 
Τρικάλων, στις πλαγιές του όρους. Η πρώτη στάση μας θα 
είναι στην λίμνη Δασίου, μια από τις ορεινότερες της Ελλά-
δας, περιτριγυρισμένη από έλατα και υπέροχα αγριολούλου-
δα. Αν και μικρή σε έκταση, το τοπίο που δημιουργεί είναι 
απαράμιλλης ομορφιάς, ενώ στο μέσο σχηματίζεται ένα μι-
κρό νησάκι. Η λίμνη αποτελεί ιδανικό τόπο για διαδρομές πε-
ζοπορίας και ποδηλασία βουνού, ενώ προστατεύεται από το 
δίκτυο Νatura 2000, λόγω του ότι σε αυτή κατοικούν πολλά 
σπάνια είδη του ζωικού βασιλείου. Η λίμνη δημιουργείται 
ανά εποχές. Στην συνέχεια, περνώντας τα Άνω Τρίκαλα, θα 
επισκεφτούμε το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Βλασίου, 
που η παράδοση το θέλει να χτίζεται γύρω στα 1400, όταν 
βρέθηκε σε κοντινή σπηλιά η θαυματουργή εικόνα του Αγί-
ου. Επόμενος σταθμός μας για γεύμα και βόλτα θα είναι στα 
Μεσαία Τρίκαλα. Πολιούχος των Μεσαίων Τρικάλων είναι ο 
ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα που γιορτάζεται στις 6 
Αυγούστου. Στην εκκλησία βρίσκεται η εικόνα του Προδρό-
μου, που έφτιαξε ο αγιογράφος Πέτρος Βάλβης το 1816. Το 
απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο 

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας μετά από μία 
στάση καθοδόν για καφέ, περνάμε από την ιστορική Χαι-
ρώνεια για να φτάσουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας 
Οδηγήτριας, σε ένα μαγευτικό τοπίο στον Παρνασσό. Αφού 
προσκυνήσουμε την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας θα 
ακολουθήσει καθιερωμένο κέρασμα στο Αρχονταρίκι της 
Μονής. Στο παρεκκλήσι της μονής φυλάσσονται τμήμα λει-
ψάνων και το πετραχήλι του Αγίου Νεκταρίου. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε για Γραβιά, χωριό χτισμένο σε στρατηγική θέση, 
γνωστό από το Χάνι της Γραβιάς, όπου ο Οδυσσέας Ανδρού-
τσος και οι λιγοστοί σύντροφοί του ανέκοψαν την προέλαση 
χιλιάδων Τούρκων. Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή με εν-
διάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο 

«Ο Οδοντωτός» το τρενάκι που έκανε πρώτη φορά την διαδρομή 
του Βουραϊκού το 1895 και λειτουργούσε με κάρβουνο, εκατό 
χρόνια μετά, το 1996, επανέλαβε την διαδρομή με επιτυχία.
Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν για 
καφέ και συνεχίζουμε για Διακοφτό, όπου θα επιβιβαστούμε 
στον οδοντωτό. Η διαδρομή είναι ονειρική και διαρκεί περί-
που 1 ώρα. Το φαράγγι του Βουραϊκού είναι τοπίο με ιδιαί-
τερη ομορφιά όπου δίπλα του περνά ο οδοντωτός σιδηρό-
δρομος και το στενότερο σημείο του ονομάζεται «Πόρτες». 
Οι σήραγγες, η φυσική ομορφιά της χαράδρας, οι καταρρά-
κτες, τα σπήλαια και η πυκνή βλάστηση κάνουν την διαδρομή 
μοναδική. Άφιξη στα Καλάβρυτα, επίσκεψη στην Αγία Λαύρα 
και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο χωρίς οδοντωτό 
Τιμή Συμμετοχής: 26,00€/άτομο με οδοντωτό

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας 
από Μεγαλόπολη, φτάνουμε για επίσκεψη στην Παναγία την 
Καρβουνιάρα, που βρίσκεται σε μια πανέμορφη τοποθεσία. 
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στον ποταμό Λούσιο, παραπόταμο 

Σάββατο 11/11/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 11/11/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ 
«ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΑ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ –  

ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΟΥΣΙΟΣ 
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

του Αλφειού. Είναι σχετικά μικρός ποταμός, μήκους 25 χι-
λιομέτρων περίπου, το φυσικό τοπίο όμως που ξεδιπλώνεται 
και από τις δύο όχθες του είναι μαγευτικό. Το όνομά του έχει 
αρχαία καταγωγή, σύμφωνα με την παράδοση σε αυτόν λού-
στηκε ο Δίας από τις νύφες όταν γεννήθηκε. Αργότερα κατα-
λήγουμε στην Καρύταινα, ένα από τα πιο γραφικά χωριά της 
Αρκαδίας, που έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός οικισμός. 
Είναι γεμάτη πετρόχτιστα κεραμοσκεπή αρχοντικά, λιθόστρω-
τα καλντερίμια και βυζαντινές εκκλησίες. Ήδη από την εποχή 
του Βυζαντίου αποκαλείτο συχνά «Το Τολέδο της Ελλάδας», 
προφανώς λόγω των ομοιοτήτων της με την ισπανική πόλη. 
Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή και το απόγευμα επιστροφή με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Κυριακή 12/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 12/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΖΑΧΟΛΗ 

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας 
από Τρίπολη και Μεγαλόπολη, άφιξη στο χωριουδάκι της Βά-
στας για να προσκυνήσουμε στην μικρή θολωτή εκκλησία 
της Αγίας Θεοδώρας. Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας αποτελεί 
μοναδικό φαινόμενο και είναι από τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα 
της Αρκαδίας. Η εκκλησία κτίστηκε μεταξύ του 1050-1100 
προς τιμήν της οσιομάρτυρος Θεοδώρας. Βρίσκεται σε μια 
κατάφυτη ειδυλλιακή ρεματιά με πυκνό δάσος από θεόρα-
τες βελανιδιές. Στη μικρή αυτή εκκλησία η φύση έχει θαυ-
ματουργήσει. Δεκαεφτά πελώρια δένδρα είναι φυτρωμένα 
πάνω στη στέγη της, ενώ από τα θεμέλιά της αναβλύζουν τα 
νερά ενός κεφαλαριού. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να οφεί-
λεται στο ότι η εκκλησία είναι πέτρινη και θολωτή με αρκετή 
περιεκτικότητα σε χώμα. Παραμονή για γεύμα και επιστροφή 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο 

Η Πέλλα γέννησε τον μεγαλύτερο Έλληνα όλων των επο-
χών κι εκείνος φρόντισε να ταξιδέψει το όνομά της μέχρι 
τα πέρατα του κόσμου.  Και μόνο αν σκεφτείς πως είναι η 
γενέτειρα του μεγαλύτερου στρατηλάτη των αιώνων, του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρκεί για να την επισκεφτείς και να 
ακολουθήσεις τα ίδια μονοπάτια που περπάτησε εκείνος. Η 
Πέλλα όμως ποτέ δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες που της 
χάρισαν οι μυθικές κατακτήσεις του θρυλικού βασιλιά της. 
Μέσα στους αιώνες, η Πελλαία γη υπήρξε πάντοτε σταυρο-
δρόμι ανθρώπων και ιδεών. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και με ενδιάμε-
σες στάσεις άφιξη στην Έδεσσα, μια από τις ωραιότερες πό-
λεις της Μακεδονίας για να επισκεφτούμε τους περίφημους 
καταρράκτες της. Συνεχίζουμε για την Νάουσα, πόλη με πολύ 
πράσινο και άφθονα πηγαία νερά, φημίζεται για το κρασί, τα 
φρούτα, το καρναβάλι και τους καταρράκτες της. Θα επισκε-
φτούμε το άλσος του Αγίου Νικολάου, με σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις άθλησης και αναψυχής στους πρόποδες του Βερ-
μίου. Αργότερα μια μικρή στάση στην πόλη της Βέροιας, που 
έχει αξιόλογη θέση στο πέρασμα των αιώνων και είναι σήμερα 

Η Ζάχολη έχει το προνόμιο να δροσίζεται από το ρέμα των 
μύλων. Είναι ένας ιδανικός χώρος για περίπατο δίπλα στους 
καταρράκτες πάνω από ξύλινα γεφυράκια. Περίπου 2 χιλιό-
μετρα μετά τα τελευταία σπίτια του χωριού θα δούμε δεξιά 
μας πινακίδα για την Παναγία την Καταφυγιώτισσα. Πρό-

κειται για ακόμη ένα ξωκλήσι κρεμασμένο στο χείλος του 
γκρεμού. Η κατάβαση εκεί είναι μια μικρή περιπέτεια αλλά 
αξίζει τον κόπο, κατεβαίνεις αρκετά σκαλοπάτια, μπαίνεις σε 
τούνελ μέσα στο βράχο, περιεργάζεσαι τους χώρους, ανά-
βεις κι ένα κεράκι, ρεμβάζεις και προς την θάλασσα και μετά 
ανεβαίνεις πάλι τα σκαλοπάτια.
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας και άφιξη για επίσκεψη και προσκύνημα 
στην Παναγία την Καταφυγιώτισσα, 10 χιλιόμετρα νοτίως του 
Δερβενίου Κορινθίας. Έχει αποκτήσει το όνομά της από τα Κα-
ταφύγια, την περιοχή που οικοδομήθηκε. Στην περιοχή «Κατα-
φύγια» και μέσα σε δυσπρόσιτες σπηλιές και σε απόκρημνα 
βράχια, είχαν καταφύγει οι Ζαχολίτες στην περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας, για να κρυφτούν και να αποφύγουν τους διωγμούς 
των κατακτητών. Συνεχίζουμε για την Ζάχολη, όπου θα έχου-
με παραμονή για βόλτα και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή ε 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο 

«Η ΠΕΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ»
ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΠΕΛΛΑ - ΔΙΟΝ

Παρασκευή 17/11 έως Κυριακή 19/11/2017
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Σάββατο 18/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 19/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ  
(ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)

ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Αναχώρηση το πρωί για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση 
καθοδόν και στη συνέχεια άφιξη και στάση στην Παύλιανη, 
χτισμένη στις δασωμένες πλαγιές της Οίτης, σε υψόμετρο 
1030 μέτρων, ανάμεσα στα έλατα, τις καρυδιές και τα κρύα 
νερά. Κατόπιν θα κατευθυνθούμε προς τον Αθανάσιο Διάκο ή 
Άνω Μουσουνίτσα, ο οικισμός υπάγεται στον Δήμο Καλλιέων 
του Νομού Φωκίδας. Είναι χτισμένος σε υψόμετρο 1050 μέ-
τρων στις ανατολικές πλαγιές των Βαρδουσίων και από εδώ 
καταγόταν ο ήρωας της επανάστασης του 1821 Αθανάσιος 
Διάκος. Αυτός ήταν και ο λόγος της μετονομασίας του χωριού 
από Άνω Μουσουνίτσα σε Αθανάσιο Διάκο. Στον Αθανάσιο 
Διάκο υπάρχει από το 2009, Ιστορικό Μουσείο που στεγάζε-
ται στο ανακαινισμένο πατρικό σπίτι του Ήρωα. Παραμονή για 
γεύμα. Το απόγευμα με ενδιάμεση στάση, επιστροφή στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Καούρ εκανάτε τη Αγιελίδη! Καλώς ήρθατε στο Λεωνίδιο, το 
καμάρι της Κυνουρίας, την πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Είναι 
ένας παραδοσιακός οικισμός στο νοτιοανατολικό άκρο του 
νομού Αρκαδίας. Πρόκειται για μια γωνιά της πατρίδας μας 
όπου επιβιώνει ακόμη και σήμερα στον προφορικό λόγο η 
πανάρχαια τσακώνικη διάλεκτος. Όπου και να σταθεί κανείς 
αντικρίζει συνεχώς πινακίδες γραμμένες στα τσακώνικα.  
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας από 
Άστρος και Λεωνίδιο φτάνουμε για επίσκεψη στο Μοναστήρι 
της Παναγίας της Έλωνας, 17 χιλιόμετρα έξω από το Λεωνίδιο. 
Πρόκειται για ένα ξακουστό γυναικείο μοναστήρι, του οποίου η 
ίδρυση ανάγεται περίπου στα 1300 μ.Χ. Θα κατηφορίσουμε με-
ρικά σκαλάκια για να φτάσουμε στο καθολικό της μονής, όπου 
φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Η μονή 
προσφέρει καταπληκτική θέα προς το χείμαρρο Δαφνώνα. Συ-
νεχίζουμε για την παραλία Λεωνιδίου, το λιμανάκι της Πλάκας 
που είναι το επίνειο της πόλης. Γραφικότατο, με αρκετές ψαροτα-
βέρνες όπου θα έχουμε γεύμα. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

μια πλούσια και σύγχρονη πόλη.  Φτάνουμε στα Γιαννιτσά, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11/2017: ΠΕΛΛΑ (αρχαιολογικός χώρος)
Μετά το πρωινό θα έχουμε γνωριμία με την πόλη των Γιαν-
νιτσών. Θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) τον αρχαιολογικό 
χώρο της Πέλλας, από τους σημαντικότερους της ελληνιστικής 
περιόδου. Το νεκροταφείο χρονολογείται από τον 5ο και τις 
αρχές του 4ου αι. π.Χ. Κυρίαρχο στην κορυφή του λόφου, το 
ανάκτορο, αυτό το περίπλοκο αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα των 
60.000τ.μ. Η αγορά εκτείνεται σε δέκα οικοδομικά τετράγωνα 
και περιελάμβανε εμπορικά καταστήματα καθώς και εργαστή-
ρια. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή και επιστροφή στο ξενοδο-
χείο για ξεκούραση. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11/2017: 
ΔΙΟΝ (αρχαιολογικός χώρος) – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για επίσκεψη στον αρχαιολογικό 
χώρο του Δίον (έξοδα ατομικά), είναι μια περιοχή στους πρό-
ποδες του Ολύμπου, σήμερα γνωστή σε όλο τον κόσμο γιατί οι 
αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια πολύ σπουδαία μακεδονική 
πόλη. Οι αρχαίοι βασιλιάδες της Μακεδονίας είχαν διαλέξει 
το Δίον για θερινή τους κατοικία. Εκεί δημιούργησαν, αιώνες 
πριν, έναν οικισμό στα ερείπια του οποίου είναι εμφανή τα 
στοιχεία του αρχαίου Μακεδονικού Πολιτισμού. Απομεινάρια 
αρχαίου θεάτρου, αγοράς, λουτρών και ανακτόρων. Αξιόλογα 
επίσης είναι και τα ευρήματα των τάφων που βρέθηκαν στην 
περιοχή. Σήμερα μπορούμε να θαυμάσουμε τα ερείπια αυτού 
του πολιτισμού στον αρχαιολογικό χώρο του Δίον. Αργότερα 
αναχωρούμε και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα, 
φτάνουμε στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση. Στην συνέ-
χεια άφιξη στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Κατακεκρυμμένης 
που γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου και λειτούργησε ως γυναι-
κεία μονή. Κατακεκρυμμένη ονομάζεται από την παλαιά εικόνα 
που ήταν κρυμμένη στην σπηλιά του βράχου και βρέθηκε με 
τρόπο θαυματουργικό. Επί Τουρκοκρατίας στον χώρο της λει-
τουργούσε κρυφό σχολειό. Κατόπιν θα επισκεφτούμε το κά-

Σάββατο 18/11/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗΣ ή 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ

στρο Λάρισα σε υψόμετρο 289 μ, ένα από τα παλαιότερα και 
πιο ιστορικά κάστρα στην Ελλάδα. Η τοποθεσία είχε οχυρωθεί 
ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους ενώ η οριστική διαμόρ-
φωσή του έγινε από τους Φράγκους. Η βάση του σε ορισμένα 
σημεία έχει ογκόλιθους, που μας θυμίζουν τα κυκλώπεια τείχη. 
Σήμερα, αν και είναι παραμελημένο, χρησιμοποιείται κατά δια-
στήματα για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αργότερα καταλήγουμε 
στο Κεφαλάρι Άργους για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με 
ενδιάμεση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2017

Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Tρίτη 21/11/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Κυριακή 19/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΩΡΩΠΟΣ

ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ

Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα για το Μαρκόπουλο Ωρωπού, 
όπου θα προσκυνήσουμε στη Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου. 
Είναι γυναικεία κοινοβιακή Μονή και εορτάζει στις 21 Νοεμβρί-
ου. Το βράδυ επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο 

Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. 
Η επόμενη στάση μας θα είναι στη μυκηναϊκή γέφυρα που 
βρίσκεται έξω από το χωριό Αρκαδικό, θεωρείται η αρχαι-
ότερη διατηρημένη γέφυρα της Ευρώπης και παραμένει 
μέχρι σήμερα σε χρήση. Συνεχίζουμε για το Λυγουριό, μια 
από τις μεγαλύτερες κωμοπόλεις του νομού Αργολίδας, με 
το αξιόλογο μουσείο Φυσικής Ιστορίας το οποίο θα επι-
σκεφτούμε (έξοδα ατομικά). Οι συλλογές του θεωρούνται 
μοναδικές στην Ελλάδα και από τις πιο πλούσιες της Ευ-
ρώπης. Θα ξεναγηθούμε στα περίπου 6.000 εκθέματα, κυ-
ρίως ορυκτά και απολιθώματα, όστρακα, έντομα κ.λπ. από 
τα 22.000 που έχει στην κατοχή του. Κατόπιν θα προσκυ-
νήσουμε στον Ναό του Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα του 12ου 
αιώνα, ένα βυζαντινό εντυπωσιακό μνημείο. Λίγο έξω από 
το Λυγουριό βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία ο μεταβυζα-
ντινός ναός της Αγίας Μαρίνας και η αρχαία πυραμίδα τα 
οποία και θα επισκεφτούμε. Θα έχουμε γεύμα σε ταβέρνα 
της περιοχής και μετά θα αναχωρήσουμε για την γυναικεία 
Μονή Καλαμίου, προσκύνημα και επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο 

νή Υπάτη, χτισμένη στις βόρειες πλαγιές της Οίτης, ανάμεσα 
σε βελανιδιές, πλατάνια, κυπαρίσσια. 7 χιλιόμετρα δυτικά 
της Υπάτης βρίσκεται η Μονή του Οσίου Αγάθωνα, ιδρύθη-
κε στις αρχές του 15ου αιώνα και ως κτήτορας αναφέρεται 
ο μοναχός Αγάθωνας. Στο σκευοφυλάκιό της φυλάσσονται 
αξιόλογα κειμήλια, όπως φορητές εικόνες, άμφια, εκκλησια-
στικά σκεύη και ξυλόγλυπτοι σταυροί. Στο κτιριακό συγκρό-
τημα της μονής βρίσκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 
στις αίθουσες του οποίου εκτίθενται τα κυριότερα είδη της 
πανίδας και της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού της Οίτης. 
Επίσης γύρω από τη μονή υπάρχει βιότοπος με  παγώνια, 
φασιανούς, πέρδικες, πάπιες, ελάφια και διάφορα άλλα είδη 
πτηνών, σε έναν ειδικό χώρο 1.200 περίπου στρεμμάτων. 
Αργότερα καταλήγουμε στον Γοργοπόταμο, όπου θα δού-
με την ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου, η οποία ανατι-
νάχτηκε από τις εθνικές δυνάμεις αντίστασης το 1942. Το 
μεγαλύτερο σαμποτάζ στην κατεχόμενη Ευρώπη. Το γεγονός 
γιορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου. Παραμονή για γεύμα και το 
απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο 

Σάββατο 25/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ – ΥΠΑΤΗ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθο-
δόν και περνώντας από Λαμία, Λιανοκλάδι άφιξη στην ορει-

Σάββατο 25/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ – ΖΑΡΟΥΧΛΑ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας 
από Ακράτα θα ανηφορίσουμε τις δασωμένες πλαγιές του 
Χελμού «Αροάνια όρη». Πρώτα θα συναντήσουμε τη μαγευ-
τική Λίμνη Τσιβλού, ένα στολίδι, δημιούργημα εξ ολοκλήρου 
της φύσης. Αγκαλιάζεται από τις οροσειρές του Χελμού, στις 
οποίες βρίσκουν καταφύγιο αλεπούδες, ασβοί και νυφίτσες. 
Αμυγδαλιές, καλαμιές και ρίγανη είναι φυτρωμένα ολόγυρα, 
δίνοντας ένα μεθυστικό άρωμα, ενώ στα ήσυχα νερά της 
ζουν πολλοί υδρόβιοι κάτοικοι όπως καραβίδες και κυπρί-
νοι. Αφού απολαύσουμε τη θέα, συνεχίζουμε τη διαδρομή 
για την όμορφη ορεινή Ζαρούχλα, με ωραία πέτρινα σπίτια 
και μέσα στο πράσινο, είναι από μόνη της ένα αξιοθέατο. Θα 
παραμείνουμε για γεύμα σε μια από τις ταβέρνες του χωριού 
και κατόπιν επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, με ενδιάμεση στάση καθοδόν 
καταλήγουμε στην Κάψια Μαντινείας, όπου θα επισκεφτού-
με το ομώνυμο σπήλαιο (έξοδα ατομικά), το οποίο οι ειδικοί 
έχουν κατατάξει στον εκλεκτό κατάλογο των 10 πιο αξιό-
λογων σπηλαίων της ελληνικής επικράτειας. Ένας από τους 
χώρους του σπηλαίου έχει το όνομα «η αίθουσα των θαυ-
μασίων». Χρώματα εκρηκτικά, κόκκινα, κίτρινα και γαλάζια 
δημιουργούν ένα έργο τέχνης. Σταλακτίτες και σταλαγμίτες, 
νερά, χρώματα και σχέδια μαγεύουν τον επισκέπτη. Συνεχί-
ζουμε για την όμορφη Βυτίνα, κέντρο της κωμόπολης είναι η 
όμορφη κεντρική πλατεία με την αξιόλογη εκκλησία του Αγί-
ου Τρύφωνα, δημιούργημα ντόπιων μαστόρων με το φημι-
σμένο μαύρο μάρμαρο. Δίπλα βρίσκεται το Δημαρχείο και οι 
περισσότερες ταβέρνες αλλά και τα καταστήματα με τοπικά 
προϊόντα. Παραμονή για γεύμα και το απόγευμα επιστροφή 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Τετάρτη 29/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΤΡΑ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ  

– ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Άφιξη στην 
πόλη της Πάτρας, πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας, που πήρε 
το όνομα της από τον Πατρέα, ο οποίος μαζί με τον πατέρα 
του εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα. Προσκύνημα στον πολιού-
χο Άγιο Ανδρέα. Δίπλα στον μεγαλοπρεπέστατο και πολυ-
τελέστατο ναό, σώζεται ο παλαιός Άγιος Ανδρέας, βασιλική 
του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυτατζόγλου. Στην εκκλησία 
φυλάσσονται τμήμα από τον σταυρό στον οποίο μαρτύρησε 
ο Απόστολος και η κάρα του. Αφού προσκυνήσουμε ανα-
χωρούμε για την θέση Πετρωτό όπου θα παραμείνουμε για 
γεύμα. Αργότερα θα επισκεφτούμε το οινοποιείο της Αχαΐα 
Κλάους που βρίσκεται κοντά. Ιδρύθηκε το 1854 από τον 
βαυαρό Γουσταύο Κλάους και από το 1920 διευθύνεται από 
την οικογένεια Αντωνόπουλου. Εδώ διατηρούνται βαρέλια 
με ξυλόγλυπτες παραστάσεις, καθώς και βαρέλια για την πα-
ραγωγή της μαυροδάφνης. Ο Γουσταύος Κλάους ονόμασε 
το κρασί που πρωτοπαρήγαγε το 1873 μαυροδάφνη, για να 
τιμήσει την αρραβωνιαστικιά του Δάφνη, μια όμορφη Ελλη-
νίδα, που πέθανε σε νεαρή ηλικία. Επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Κυριακή 26/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 26/11/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – 
ΛΙΜΝΗ ΜΟΥΣΤΟΥ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΒΥΤΙΝΑ

Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. 
Λίγο μετά το Άστρος βρίσκεται η λιμνοθάλασσα του Μου-
στού όπου θα κάνουμε σύντομη στάση. Λένε πως εκεί ήταν 
το παλιό λιμάνι του Παράλιου Άστρους απ’ όπου γινόταν 
η φόρτωση του μούστου, αφού η περιοχή της Θηρέας την 
παλιά εποχή φημιζόταν για τους αμπελώνες της. Έτσι πήρε 
το όνομα Μουστός. Η περιοχή είναι πλούσια τόσο σε χλω-
ρίδα (βούρλα, καλάμια, ψαθιά) όσο και σε πανίδα (ψάρια, 
χέλια, υδρόβια πουλιά). Πέρα από τους μόνιμους κατοίκους 
της λίμνης, κάθε χρόνο ξεχειμωνιάζουν πλήθος υδρόβιων  
πουλιών (κύκνοι, ερωδιοί, αγριόπαπιες) απολαμβάνοντας 
τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες αλλά και τη φιλοξε-
νία των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Αργότερα 
περνώντας από το Νεοχώρι και τον Άγιο Ανδρέα φτάνουμε 
στην Καστάνιτσα, ένα από τα ωραιότερα χωριά της Ελλάδας. 

Τα πετρόκτιστα δίπατα σπίτια βαμμένα λευκά με ασβέστη, 
οι στέγες από πλάκες σχιστόλιθου του Μαλεβού, τα έντονα 
χρώματα στα παράθυρα και οι λουλουδιασμένες αυλές, δί-
νουν στο χωριό μια ειδυλλιακή, πρόσχαρη και ταυτόχρονα 
αιγαιοπελαγίτικη όψη. Τα περίπου 250 σπίτια του χωριού 
σχηματίζουν ένα λαβύρινθο στην πλαγιά, τριγυρισμένο από 
καταπράσινες ρεματιές με έλατα, καστανιές και πλατάνια. 
Ψηλά σε βράχο, στην άκρη του χωριού υπάρχουν ερείπια 
του πύργου Καψάμπελη, ο οποίος συντηρήθηκε με έξοδα 
του Καστανιτσιώτη οπλαρχηγού Καψάμπελη, για αυτό και του 
έδωσαν το όνομά του. Θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα 
και στην συνέχεια θα έχουμε γεύμα στην πλατεία του χωριού 
και χρόνο για βόλτα. Κατόπιν αναχωρούμε για τον Πλάτανο, 
ένα γραφικό χωριό γεμάτο πλατάνια, καστανιές και ελιόδε-
ντρα όπου θα κάνουμε στάση. Στην συνέχεια θα επισκεφτού-
με τους καταρράκτες της Λεπίδας. Οι υπέροχοι καταρράκτες 
της Λεπίδας βρίσκονται στο ομώνυμο φαράγγι σε απόσταση 
4χλμ. από το χωριό Αϊ–Γιάννης. Ο μεγάλος καταρράκτης έχει 
ύψος 70 μέτρα και ο μικρός 45 μέτρα. Οι καταρράκτες της 
Λεπίδας θεωρούνται από τα ομορφότερα αλλά και συνάμα 
άγνωστα θαύματα της φύσης του Πάρνωνα. Η περιοχή μυ-
ρίζει ρίγανη, φασκόμηλο ενώ τα μικρά πλατάνια πάνω στις 
πέτρες συνθέτουν ένα μοναδικό γραφικότατο τοπίο. Αργά το 
απόγευμα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και φτάνου-
με το βράδυ στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.
Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν 36 θέσεων 

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο
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ΔεκέμβριοΣ2017

Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Σάββατο 02/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 03/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΟΥ (ΓΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ –  
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΥΑναχώρηση το πρωί με κατεύθυνση την εθνική οδό Αθη-

νών–Λαμίας, καθοδόν στάση. Θα επισκεφτούμε την ιστορική 
Μονή Παναγίας Δαδίου (Γαυριώτισσας), η οποία βρίσκεται 
έξω από την Αμφίκλεια, σε υψόμετρο 800μ., μέσα σε πυ-
κνό δάσος από πεύκα και βελανιδιές. Κατά την διάρκεια του 
ξεσηκωμού του 1821 η Μονή υπήρξε κέντρο και ορμητή-
ριο των αγωνιστών της Ρούμελης. Από τον Κάτω Μπράλο 
θα καταλήξουμε στη γραφική Άνω Παύλιανη, ανάμεσα στα 
έλατα, όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα και περίπατο. Το 
απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Δύναμη στην αρχαιότητα, μετά την Αθήνα και τη Σπάρτη, 
η Θήβα έχει πολλά να «διηγηθεί» στον σύγχρονο επισκέ-
πτη. Το νέο μουσειακό συγκρότημα, που εγκαινιάστηκε στις 
7 Ιουνίου 2016 αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του πολι-
τισμού της Βοιωτίας, από τους προϊστορικούς χρόνους ως 
και τη μεταβυζαντινή εποχή. Δύο χρόνια χρειάστηκαν για να 
ολοκληρωθεί το κτίριο και περίπου έξι χρόνια για να ετοιμα-
στεί η επανέκθεση.
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθο-
δόν και άφιξη στο νέο Αρχαιολογικό μουσείο Θήβας. Διαθέ-
τει εκθεσιακό χώρο εμβαδού 1.000 τετραγωνικών μέτρων 
και στεγάζει πλήθος αντικειμένων, αντιπροσωπευτικών των 
χιλιετιών της συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας στη 
Βοιωτία. Η έκθεση διαρθρώνεται σε συνολικά δεκαοκτώ 
ενότητες, έντεκα από τις οποίες ακολουθούν χρονολογική 
σειρά από την παλαιολιθική περίοδο έως και την ίδρυση του 
νέου ελληνικού κράτους και παρουσιάζεται διαχρονικά ο πο-
λιτισμός, η καθημερινή ζωή, η πολιτική και η κοινωνική εξέ-
λιξη στη Βοιωτία. Ξενάγηση στο μουσείο και αναχώρηση για 
τον Υψηλάντη Βοιωτίας, όπου θα επισκεφτούμε και θα προ-
σκυνήσουμε στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου του Νέου. 
Βρίσκεται σκαρφαλωμένη στο βουνό, κάπου 4 χιλιόμετρα 
ψηλότερα από το χωριό Υψηλάντης. Η θέα από το μοναστήρι 
είναι μοναδική.  Η παράδοση, που συμφωνεί με την ιστορική 
ανάλυση των αρχαιολόγων, θέλει το Μοναστήρι να κτίσθη-
κε από τον ένδοξο αυτοκράτορα του Βυζαντίου Βασίλειο Β΄ 
τον Βουλγαροκτόνο. Η υπογραφή της λευτεριάς της Ρούμε-
λης, στις 14 Σεπτεμβρίου 1829, αποτελεί το μεγαλύτερο 
γεγονός στην ιστορία του Μοναστηριού. Το σημαντικό αυτό 
γεγονός έλαβε χώρα εδώ στο Μοναστήρι του Αγίου Νικο-
λάου, στο οποίο είχε στήσει το στρατηγείο του ο Υψηλάντης 
και κάθε χρόνο τον μήνα Σεπτέμβριο γίνονται εκδηλώσεις 
μνήμης. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή και το απόγευμα επι-
στροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο με την ξενάγηση

Σάββατο 02/12 έως Κυριακή 03/12/2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ –  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02/12/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΠΥΛΟΣ
Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση και 
άφιξη στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα την Καλαμάτα. Στο ιστορι-
κό κέντρο της πόλης και κάτω από το Φράγκικο κάστρο, στην 
ομώνυμη πλατεία βρίσκεται ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός 
ναός της Υπαπαντής του Σωτήρος, όπου φυλάσσεται η ιερή 
εικόνα της «Παναγίας της Υπαπαντής», προστάτιδας και Πο-
λιούχου της Καλαμάτας, αλλά και ολόκληρης της Μεσσηνίας. 
Αφού προσκυνήσουμε, θα περιηγηθούμε στην πόλη και θα 
καταλήξουμε στην παραλία για γεύμα. Αναχωρούμε το από-
γευμα για Πύλο, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας, τακτοποί-
ηση στα δωμάτια, ελεύθερο δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/12/2017: 
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ (είσοδος ελεύθερη) – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για Αρχαία Μεσσήνη, λίγο 
έξω από το χωριό Μαυρομάτι. Με τοπική ξεναγό θα επισκε-
φτούμε τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης που 
ιδρύθηκε από το Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα και τους Αρ-
γείους συμμάχους του το 369 π.Χ. Θα παραμείνουμε για γεύμα 
στην ευρύτερη περιοχή και στη συνέχεια επιστροφή στην Αθή-
να με ενδιάμεσες στάσεις, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΣΤΑ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (είσοδος  ελεύθερη)

Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου: Το τελειότερο πέτρινο ηχείο 
του κόσμου, έργο του ξακουστού αρχιτέκτονα Πολύκλειτου, 
συνδυάζει την κομψότητα με την άψογη ακουστική. 

Κυριακή 03/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ) – ΜΥΚΗΝΕΣ
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών: Ο χρυσός της Αργολίδας, 
το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, έχει συνδεθεί με τα 
ομηρικά έπη και τις μεγάλες τραγωδίες της κλασσικής επο-
χής, ενώ ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει παγκοσμίως 
την πνευματική δημιουργία και τέχνη.    
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Συνεχίζου-
με την όμορφη διαδρομή μας για επίσκεψη στο παγκοσμίου 
φήμης Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Μνημείο φημισμένο από 
την αρχαιότητα για την συμμετρία, την ομορφιά και την ακου-
στική του όπου φιλοξενούνταν μουσικοί και ωδικοί αγώνες 
καθώς και παραστάσεις αρχαίου δράματος. Συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας για τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογι-
κό μουσείο των Μυκηνών. Θα έχουμε γεύμα στην ευρύτερη 
περιοχή και το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα 
ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Παρασκευή 08/12/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ (ΕΟΡΤΗ) – ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Αναχώρηση το απόγευμα για το Λουτράκι, όπου θα προσκυ-
νήσουμε στη Μονή Οσίου Παταπίου. Βρίσκεται σε τοποθεσία 
με υπέροχη θέα, σε μια απότομη πλαγιά στα Γεράνεια Όρη. Σή-
μερα λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι με σπουδαίο φιλαν-
θρωπικό και κοινωνικό έργο, όπως η λειτουργία Γηροκομείου 
Γυναικών. Η σημαντικότερη ανταμοιβή του προσκυνητή είναι 
το Ιερό Λείψανο του Οσίου Παταπίου του θαυματουργού (εορ-
τή 8 Δεκεμβρίου) γεμάτο ευωδία και θαυματουργική χάρη. 
Αργότερα θα πιούμε καφέ στην πόλη και επιστροφή στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο 

Σάββατο 09/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 09/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 10/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕΒΗΣ – ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ

ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΕΛΑΤΕΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ – ΑΡΑΧΩΒΑ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και κατευ-
θυνόμαστε στον ορεινό όγκο του Πάρνωνα. Άφιξη για προ-
σκύνημα στη γυναικεία Μονή της Παναγίας Μαλεβής, σε 
απόσταση 44 χλμ. από την Τρίπολη και 5 χλμ. από τον Άγιο 
Πέτρο. Είναι  η πιο φημισμένη μονή της Κυνουρίας και προ-
σελκύει μεγάλο αριθμό προσκυνητών που έρχονται να προ-
σκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου, η οποία δεν σταματά να τρέχει Μύρο από το 1964 
μέχρι και σήμερα. Χτισμένη στις πλαγιές του Πάρνωνα και σε 
υψόμετρο 950 μ. περιβάλλεται από δάσος της σπάνιας και 
προστατευμένης ποικιλίας του δενδρόκεδρου. Στη συνέχεια, 
περνώντας από τα χωριά Άγιο Πέτρο και Καστρί, φτάνουμε 
στα Άνω Δολιανά, σε υψόμετρο 1050 μέτρων στους πρό-
ποδες του Πάρνωνα, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Το 
απόγευμα μέσω Τρίπολης επιστροφή στην Αθήνα με ενδιά-
μεση στάση, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Καούρ εκανάτε τη Αγιελίδη! Καλώς ήρθατε στο Λεωνίδιο, το 
καμάρι της Κυνουρίας, την πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Είναι 
ένας παραδοσιακός οικισμός στο νοτιοανατολικό άκρο του 
νομού Αρκαδίας. Πρόκειται για μια γωνιά της πατρίδας μας 
όπου επιβιώνει ακόμη και σήμερα στον προφορικό λόγο η 
πανάρχαια τσακώνικη διάλεκτος. Όπου και να σταθεί κανείς 
αντικρίζει συνεχώς πινακίδες γραμμένες στα τσακώνικα.  
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας 
από Άστρος και Λεωνίδιο φτάνουμε για επίσκεψη στο Μονα-
στήρι της Παναγίας της Έλωνας, 17 χιλιόμετρα έξω από το 
Λεωνίδιο. Πρόκειται για ένα ξακουστό γυναικείο μοναστήρι, 
του οποίου η ίδρυση ανάγεται περίπου στα 1300 μ.Χ. Θα 
κατηφορίσουμε μερικά σκαλάκια για να φτάσουμε στο κα-
θολικό της μονής, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Παναγί-
ας Βρεφοκρατούσας. Η Μονή προσφέρει καταπληκτική θέα 
προς το χείμαρρο Δαφνώνα. Συνεχίζουμε για την παραλία 
Λεωνιδίου, το λιμανάκι της Πλάκας που είναι το επίνειο της 
πόλης. Γραφικότατο, με αρκετές ψαροταβέρνες όπου θα 
έχουμε γεύμα. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια ση-
μεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση με προορισμό τον νομό Φθιώτιδας και με στάση 
καθοδόν άφιξη στην Ελάτεια που βρίσκεται 5χλμ. από την 
Τιθορέα. Έχει μια ένδοξη ιστορία, σύμφωνα με τον ιστορικό 
Παυσανία πήρε το όνομά της από τον μυθικό βασιλιά Έλατο, 
γιο του Αρκάδα. Στην αρχαία Ελάτεια υπήρχε και ο πρώτος 
ναός της Κραναίας Αθηνάς. Η σύγχρονη Ελάτεια έχει σπί-
τια με κεραμιδοσκεπές, μια μεγάλη πλατεία με καφενεδάκια 
γύρω της, ένα μεγάλο πεζόδρομο για ξεκούραστες βόλτες, 
όμως το πιο ενδιαφέρον αξιοθέατο είναι η Αρχαιολογική 
Συλλογή Ελάτειας, την οποία θα επισκεφτούμε (έξοδα ατο-
μικά). Πρόκειται για το παλιό δημοτικό σχολείο της Ελάτειας, 
ένα πανέμορφο κτίριο της δεκαετίας του΄20, που ανακαινί-
σθηκε και διαμορφώθηκε κατάλληλα για την στέγαση των 
αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής. Στον προαύλιο 
χώρο εκτίθενται επιτύμβιες στήλες, επιγραφές, τμήματα γλυ-
πτών και αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία προέρχονται κυρίως 
από την Ελάτεια και το Ιερό της Αθηνάς Κραναίας. Αργότε-
ρα κατευθυνόμαστε προς την Πολύδροσο, ορεινή κωμόπο-
λη, χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού, σε περιοχή 
με πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Παραμονή για γεύμα. Το 
απόγευμα θα πιούμε το καφεδάκι μας σε μια άλλη γραφική 
κωμόπολη, την Αράχωβα που φημίζεται για τα υφαντά και το 
μπρούσκο κρασί της. Επιστροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Κυριακή 10/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 17/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 17/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 16/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ –  
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ - ΒΥΤΙΝΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ)

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ «ΒΑΓΓΟΝΕΤΟ» 
– ΓΡΑΒΙΑ

«ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΚΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ»
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ – ΖΑΧΛΩΡΟΥ – 

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο ακολουθώντας τον εθνικό δρό-
μο προς Τρίπολη. Στάση καθοδόν. Συνεχίζουμε για να επισκε-
φτούμε μια πολύ παράξενη εκκλησία, είναι ο ναός της Αγίας 
Φωτεινής που βρίσκεται απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο 
της Αρχαίας Μαντινείας. Έργο του προικισμένου αρχιτέκτονα κ. 
Κώστα Παπαθεοδώρου, η οποία κτίστηκε το 1972 και ξεχωρί-
ζει για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική της, που είναι κράμα διά-
φορων ρυθμών, από την παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική 
μέχρι την βυζαντινή. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας και άφιξη 
στο Βαλτεσινίκο, ένα όμορφο χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά σε 
υψόμετρο 1150 μέτρων μέσα σε καρυδιές και έλατα. Μέσα στο 
χωριό υπάρχουν 10 εκκλησίες, αρκετές πετρόχτιστες βρύσες, 
ξεχωρίζουν η κάτω πλατεία, το πολιτιστικό κέντρο, δωρεά των 
αδερφών Σοφιανόπουλου, όπου φιλοξενείται από το 2006 το 
λαογραφικό μουσείο με πολλά εκθέματα. Παραμονή για γεύμα 
και βόλτα στο παραδοσιακό χωριό. Το απόγευμα θα κάνουμε 
στάση στη Βυτίνα για καφέ και επιστροφή στην Αθήνα στα ίδια 
σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο με στάση καθοδόν. Συνεχίζου-
με την διαδρομή μας για να καταλήξουμε μέσω Ρίου – Αντιρ-
ρίου στην Ναύπακτο. Θα επισκεφτούμε τη μονή του Αγίου 
Ιωάννη Προδρόμου (Βομβοκούς) που βρίσκεται 10 χλμ. βο-
ρειοανατολικά της Ναυπάκτου. Χτίστηκε πάνω στα θεμέλια 
παλιού ναού το 1695, ενώ γκρεμίστηκε το 1833 με διάταγμα 
του βασιλιά Όθωνα. Κατά την πρώτη περίοδο της ανακαινίσε-
ώς της λειτούργησε ως ανδρική μονή, για να μετατραπεί τε-
λικά κατά την τριετία 1940-43 σε γυναικεία. Αργότερα κατη-
φορίζουμε στην πόλη της Ναυπάκτου, παραμονή για γεύμα και 
βόλτα στην παραλία του Γριμπόβου. Επιστροφή το απόγευμα 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση 
καθοδόν. Άφιξη στο μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας, πρόκειται 
για μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο θεματικό πάρκο σχετικό με 
την ιστορία της εξόρυξης και εκμετάλλευσης του βωξίτη. Θα 
περιηγηθούμε (έξοδα ατομικά), στη Στοά 850 μέτρων με τρε-
νάκι (βαγγονέτο), όπου με τα πιο σύγχρονα οπτικο-ακουστικά 
εφέ θα ζήσουμε την πριν 45 χρόνια ζωή στο υπόγειο τούνελ. 
Η στοά λειτούργησε από το 1967 μέχρι το 1972, είναι φω-
τισμένη και υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός για την άνετη 
επίσκεψή της. Επιστροφή στη Γραβιά, όπου θα έχουμε παρα-
μονή για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη για 
προσκύνημα στο ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Η 
Μονή άρχισε να οικοδομείται το 961. Το 1821 αποτέλεσε το 
κέντρο της Εθνεγερσίας κατά των Τούρκων με την ύψωση του 
Λαβάρου και την ορκωμοσία των αγωνιστών από τον Παλαι-
ών Πατρών Γερμανό. Στη Μονή φυλάσσεται το Λάβαρο της 
ορκωμοσίας των αγωνιστών του 1821. Κατόπιν φτάνουμε 
στην Ζαχλωρού, η οποία κτίστηκε σε κτήματα του μοναστη-
ριού του Μεγάλου Σπηλαίου. Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού 
ήρθαν από τα  Ζαγοροχώρια  της  Ηπείρου κατά την περίο-
δο της Τουρκοκρατίας. Η ονομασία του χωριού  έχει σλαβική 
προέλευση. Προέρχεται από τη λέξη Ζαγορού που σημαίνει 
ο τόπος που βρίσκεται πίσω από το βουνό. Το 1943, τα χω-
ριά καταστράφηκαν από τους Γερμανούς. Στο παρελθόν, η 
πρόσβαση στη Ζαχλωρού γινόταν μόνο με τον Οδοντωτό. Το 
χωριό αναπτύχθηκε τουριστικά λόγω του μοναστηριού του 
Μεγάλου Σπηλαίου, που ήταν προορισμός πολλών προσκυ-

νητών. Παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα στάση και προσκύ-
νημα στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Είναι χτισμένη σε 
ένα εντυπωσιακό τοπίο στην είσοδο μιας φυσικής σπηλιάς. 
Χτίστηκε το 362. Η Μονή διαθέτει μεγάλο πλούτο κειμηλίων, 
μεταξύ των οποίων εξαιρετική θέση κατέχει η εικόνα της Πα-
ναγίας που φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Επίσης δι-
αθέτει ένα σπάνιο λάβαρο με τις μορφές τριών βυζαντινών 
αυτοκρατόρων, εθνικές στολές, ένα πολύτιμο σταυρό με Τίμιο 
Ξύλο, λειψανοθήκες με οστά Αγίων και των ιδρυτών της Μο-
νής, Ευαγγέλια σε περγαμηνές κλπ. Επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Τετάρτη 20/12/2017 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ – ΣΟΥΛΙ

Αναχώρηση το απόγευμα για την Μονή Αγίου Ραφαήλ στο 
Άνω Σούλι Μαραθώνα που έχει ως προστάτες και πολιούχους 
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Σάββατο 23/12 έως ΤΡΙΤΗ 26/12/2017 
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 23/12 έως ΤΡΙΤΗ 26/12/2017 
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΔΡΑΜΑ  «ΕΝΑΣ  ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» - 
 ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ «ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ» - 

ΠΗΓΕΣ ΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΠΗΓΕΣ ΑΓΓΙΤΗ

ΦΡΑΓΚΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΔΡΑΜΑ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και με ενδιάμε-
σες στάσεις, φτάνουμε στην Δράμα, χτισμένη στους πρόποδες 
του Φαλακρού Όρους. Η πόλη της Δράμας είναι γνωστή γα 
τα άφθονα νερά της. Χάρη στην παραγωγή, την επεξεργασία 
και το εμπόριο του φημισμένου καπνού της, η πόλη γνώρισε 
μεγάλη οικονομική άνθηση κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/2017: 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ – ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τις πλαγιές του Φα-
λακρού, όπου θα επισκεφτούμε (έξοδα ατομικά) το σπήλαιο 
πηγών Αγγίτη ή Μααρά. Σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βορει-
οδυτικά της Δράμας, το σπήλαιο γοητεύει χάρη στο ποτάμι, το 
οποίο κυλά επί 12 χιλιόμετρα στα έγκατα της χώρας με φαντα-
στικό διάκοσμο. Θα συνεχίσουμε για να δούμε το οχυρό Λίσ-
σε, κατασκευασμένο μέσα στο λόφο που υψώνεται στην πε-
διάδα του Νευροκοπίου. Διαθέτει πολυβολεία, εγκαταστάσεις 
για διαμονή και αποθήκευση, ηλεκτρογεννήτριες, οπλισμό και 
θέσεις για στρατιωτικά οχήματα. Επιστροφή στη Δράμα, ξε-
κούραση και το βράδυ θα διασκεδάσουμε και θα απολαυσου-
με το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2017:  
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!
ΠΗΓΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ – ΞΑΝΘΗ - 
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ «ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ»
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για να γνωρίσουμε την πόλη. Θα 
περπατήσουμε στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, όπου θα θαυ-
μάσουμε τις καπναποθήκες και τις παραδοσιακές κατοικίες. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΟΛΥΜΠΙΑ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Άφιξη σε ένα 
από τα σημαντικότερα Ιερά της Αρχαιότητας, αφιερωμένο 
στον πατέρα των θεών, Ολύμπιο Δία. Η Ολυμπία είναι ο τόπος 
όπου γεννήθηκαν και τελούνταν κατά την αρχαιότητα οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες. Παραμονή για ξενάγηση στον αρχαιολογικό 
χώρο (έξοδα ατομικά) που περιλαμβάνει το Ιερό του Δία και 
οικοδομήματα που είχαν χτιστεί γύρω από αυτό, όπως αθλητι-
κές εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, οικοδομήματα κοσμικού 
χαρακτήρα αλλά και το μνημείο του Πιέρ Ντε Κουμπερντέν, 
εδώ βρίσκεται ταριχευμένη, σύμφωνα με την επιθυμία του, η 
καρδιά του Γάλλου εκπαιδευτικού και βαρόνου, εμπνευστή της 
αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/2017: ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ – ΓΛΑΡΕΝΤΖΑ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για να επισκεφτούμε το 

τους νεοφανείς και θαυματουργούς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
και Ειρήνη. Αποτελεί έναν τόπο ησυχίας, λατρείας, πνευματι-
κής εργασίας, επιλεγμένο και αγιασμένο από τον ίδιο τον Άγιο 
Ραφαήλ. Οι Άγιοι εμφανίστηκαν την 2αν Σεπτεμβρίου ζωντα-
νοί επί του Βράχου για να επισημάνουν την ακριβή τοποθεσία 
όπου θα ανεγερθεί ο Ναός τους. Το μοναστήρι γιορτάζει την 
μέρα αυτή καθώς και την Τρίτη του Πάσχα. Αφού προσκυνή-
σουμε, επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο 

Αναχώρηση για το Παρανέστι, προαιρετικά και ανάλογα με τα 
δρομολόγια λόγω αργίας, μπορούμε να πάρουμε το τρένο (έξο-
δα ατομικά), για μια φανταστική διαδρομή δίπλα στον Νέστο και 
τα Θρακικά Τέμπη μέχρι την Ξάνθη. Ο ποταμός Νέστος, το φυ-
σικό σύνορο των νομών Καβάλας και Ξάνθης, σχηματίζει στο 
μακρύ του ταξίδι τοπία μοναδικής ομορφιάς με πλούσια δάση, 
σπάνιους υδροβιότοπους και εντυπωσιακούς γεωλογικούς 
σχηματισμούς. Αναμφίβολα, το καλύτερο κομμάτι του ποταμού 
είναι τα Στενά του Νέστου, επονομαζόμενα και Θρακικά Τέμπη. 
Ένα αληθινό μνημείο της φύσης, ένας βοτανικός κήπος 23.800 
στρεμμάτων, που έχει απόλυτα δικαιολογημένα χαρακτηρισθεί 
ως «Αισθητικό Δάσος». Στην Ξάνθη θα επισκεφτούμε την Πα-
λιά Πόλη, όπου θα έχουμε χρόνο για περιήγηση. Επιστροφή 
στην Δράμα και επίσκεψη στην Ονειρούπολη, «το χωριό του 
Αϊ-Βασίλη», που έχει στηθεί στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος 
χρόνος για να απολαύσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα. Αρ-
γότερα φτάνουμε στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  
ΤΡΙΤΗ 26/12/2017: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πόλη της Θεσσαλονίκης, 
σύντομη περιήγηση και στάση, προσκύνημα στον πολιούχο 
Άγιο Δημήτριο και επιστροφή για Αθήνα με ενδιάμεσες στά-
σεις για γεύμα και καφέ στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Κάστρο του Δήμου Κυλλήνης. Η περιοχή αποτελούσε τη διοι-
κητική πρωτεύουσα του Φραγκικού κράτους της Πελοποννή-
σου, του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, την περίοδο της Φραγκο-
κρατίας. Απομεινάρι αυτής της περιόδου είναι το εντυπωσιακό 
κάστρο Χλεμούτσι, που σήμερα εξακολουθεί να διατηρεί τον 
έντονο φράγκικο χαρακτήρα του και αποτελεί εξαιρετικό δείγ-
μα φρουριακής αρχιτεκτονικής της εποχής της Φραγκοκρατί-
ας στην Πελοπόννησο. Αξίζει να επισκεφτούμε το μουσείο του 
Κάστρου, ένα ολοκαίνουργιο σπάνιο στο είδος του μουσείο με 
μόνιμη έκθεση για την «Εποχή των ιπποτών» και τους «Σταυ-
ροφόρους στον Μοριά». Συνεχίζουμε για την Κυλλήνη για να 
δούμε τα ερείπια του κάστρου της Γλαρέντζας. Η Γλαρέντζα 
αποτέλεσε κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας σημαντική 
οχυρωμένη πόλη καθώς και λιμάνι της Πελοποννήσου. Θα 
σταματήσουμε για γεύμα στην ευρύτερη περιοχή και επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ θα διασκεδάσου-
με και θα απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν!
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2017: 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε ένα μικρό γύρο, περνάμε από τα χω-
ριά Ζαχάρω, Θολό, Νέα Φιγαλεία για να φτάσουμε στο ναό 
του Επικούριου Απόλλωνα, όπου θα έχουμε στάση για να 
θαυμάσουμε αυτό το θαύμα των αρχαίων επιστημών. Επόμε-
νη στάση μας η Ανδρίτσαινα, στην πλατεία θα δούμε το παρα-
δοσιακό καφενείο «Επικούριος Απόλλων» στη σκιά του αιω-
νόβιου πλάτανου, θα ξεδιψάσουμε στην πέτρινη διπλή «Τρανή 
Βρύση», που χτίστηκε το 1724 και θα δούμε την περίφημη 
Δημόσια Νικολοπούλειο Βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1838 
και διαθέτει περίπου 40.000 τόμους βιβλίων, μεταξύ των 
οποίων και μία σπάνια Αγία Γραφή του 1657. Στην συνέχεια 
θα κάνουμε στάση στη γραφική Κρέστενα, ιδιαίτερη εντύπωση 
προκαλούν η είσοδος της πόλης, το πολύ πράσινο γύρω από 
την πόλη και οι υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
Σημείωση: Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα και η Νικολοπούλειος 
Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστά λόγω αργίας.

ΤΡΙΤΗ 26/12/2017: ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ – ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
– ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωϊνό θα επισκεφτούμε το γυναικείο Βυζαντινό μο-
ναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας, που έλαβε το όνομά της 

σε ανάμνηση της Μονής των Βλαχερνών στην Κωνσταντινού-
πολη. Εκεί μέσα σώζονται τάφοι παλαιών Φράγκων μεγιστά-
νων με κομψά ανάγλυφα οικόσημα με λατινικές επιγραφές. 
Τελευταία μας στάση θα είναι η Ανδραβίδα, κατά τον Μεσαί-
ωνα υπήρξε πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου του Μορέως, κα-
θώς επίσης αποτέλεσε και την έδρα των φράγκων πριγκίπων 
Βιλεαρδουίνων. Θα δούμε την Αγία Σοφία της Ανδραβίδας, 
κτίσμα του μοναχικού τάγματος των Δομινικανών, από την 
οποία σώζονται μόνο το ιερό και τα πλευρικά παρεκκλήσια. 
Θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις, 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Σάββατο 23/12 έως ΤΡΙΤΗ 26/12/2017 
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ
«ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ» 

ΜΠΑΝΣΚΟ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΒΕΛΙΓΚΡΑΝΤ –  
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ – ΣΟΦΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

Το Μπάνσκο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Βουλγαρίας, 
στους πρόποδες του βουνού Πίριν σε υψόμετρο 940 μέτρων. 
Είναι μια κωμόπολη παλιά, με δική της κουλτούρα και έθιμα, 
όμορφα παραδοσιακά σπίτια, πλακόστρωτους δρόμους και 
πολιτιστικά μνημεία. Στο κέντρο της βρίσκεται η εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας, με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες, ξυλόγλυπτα 
και με το περίφημο καμπαναριό της που έχει ύψος 30 μέτρα 
και αποτελεί αξιοθέατο του Μπάνσκο. Η περιοχή γύρω από 
το Μπάνσκο και το διπλανό χωριό Ντομπρίνιστε μέχρι και τις 
βόρειες κορυφές του όρους Πίριν αποτελούν εθνικό δρυμό, 
τον οποίο έχει εντάξει η UNESCO στα μνημεία της παγκόσμιας 
Πολιτιστικής κληρονομιάς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΚΟΤΣΕ ΝΤΕΛΣΕΒΟ – ΜΠΑΝΣΚΟ
Αναχώρηση το πρωί για Βουλγαρία με ενδιάμεσες στάσεις κα-
θοδόν. Συνοριακές διατυπώσεις στο σταθμό Εξοχής (κοντά στο 
Νευροκόπι) και συνεχίζουμε για το Γκότσε Ντέλσεβο, όπου θα 
κάνουμε στάση για καφέ. Ανάλογα του χρόνου που θα φτάσου-
με και καιρού επιτρέποντος θα επισκεφτούμε το παραδοσιακό 
χωριό Κοβασέβιτσα, ο οικισμός εντυπωσιάζει με την παρα-
δοσιακή αρχιτεκτονική, την γραφικότητά του και αποτελεί κό-
σμημα της χώρας, έχοντας μάλιστα χαρακτηριστεί διατηρητέος 
οικισμός. Άφιξη στο Μπάνσκο από την πλευρά του ποταμού Νέ-
στου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
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ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/2017: 
Εκδρομή στη ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΒΕΛΙΓΚΡΑΝΤ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την όμορφη Φιλιπ-
πούπολη, αφού διασχίσουμε την μεσοχώρα της οροσειράς 
Πίριν. Η πόλη είναι χτισμένη ανάμεσα στις όχθες του ποταμού 
Έβρου και είναι απλωμένη σε επτά λόφους! Θα επισκεφτούμε 
το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, με πανοραμική θέα από το λοφίσκο 
Μπουνάρτζικα, τον καθεδρικό ναό της Παναγίας, το τέμενος 
Τζουμαγιά του 15ου αιώνα στην ομώνυμη πλατεία, το ρωμαϊ-
κό στάδιο, το υδραγωγείο, την Ρωμαϊκή Αγορά καθώς και την 
πασίγνωστη εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, με 
το μοναδικό, σε στυλ μπαρόκ, εικονοστάσι. Συνεχίζουμε μια 
διαδρομή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, ανάμεσα στα βουνά 
Πίριν και Ρίλα για να βρεθούμε στο Βέλιγκραντ, το μανιτάρι 
της Ροδόπης, τη μεγαλύτερη λουτρόπολη της Βουλγαρίας. Αν 
έχουμε χρόνο και καιρού επιτρέποντος θα συνεχίσουμε για 
τη λίμνη Μπάτακ στα 1150 μέτρα υψόμετρο για να καταλή-
ξουμε στην μαρτυρική πόλη Μπάτακ. Επίσκεψη στην εκκλησία 
– μνημείο, όπου μαρτύρησαν χιλιάδες χριστιανοί. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ θα γιορτάσουμε όλοι 
μαζί το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.      

    

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2017: 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!
Επίσκεψη στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ – Περιήγηση στο ΜΠΑΝΣΚΟ
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο ιστορικό Μοναστήρι 
της Ρίλας. Περιήγηση στο μοναστήρι όπου θα δούμε την εκ-
κλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, το παρεκκλήσι της Με-
ταμόρφωσης του Σωτήρος, τον μεσαιωνικό πύργο του Χρέλιο 
και κυρίως το κομψοτέχνημα του Σταυρού του Ραφαήλ. Το μο-
ναστήρι στεγάζει επίσης μια πλούσια συλλογή από ανεκτίμητα 
έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, μια εθνογραφική συλλογή 
κοσμημάτων και χαλιών καθώς και μία βιβλιοθήκη με 16.000 
βιβλία. Αργότερα αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Βουλ-
γαρίας, την Σόφια. Είναι κτισμένη σε ένα πολύ μεγάλο οροπέ-
διο σε υψόμετρο γύρω στα 520 μέτρα. Στα νότια δεσπόζουν 
τα όρη της Βίτοσας σπουδαίο χιονοδρομικό κέντρο, όπως επί-
σης και χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της πόλης. Στη 
κορυφή ακριβώς δεσπόζει ο μεγάλος πύργος της τηλεόρασης.
Ξενάγηση στην πόλη, θα δούμε την Ροτόντα, τον Ναό Αγίου 
Γεωργίου, το Θέατρο, τα Ανάκτορα, την Ρώσικη εκκλησία, 
την Όπερα, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό του Αλέξανδρο 
Νέφσκι κτισμένο σ’ ανάμνηση της απελευθέρωσης της Βουλ-
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γαρίας από τους Ρώσους έναντι των Τούρκων τη περίοδο 
του 19ου αιώνα, τη Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, 
το Κοινοβούλιο και το Αρχαιολογικό μουσείο. Μετά το τέλος 
της ξενάγησης χρόνος ελεύθερος να ψωνίσετε και να χαρείτε 
την όμορφη πρωτεύουσα με τα τεράστια πάρκα, τους φαρδύς 
δρόμους και το χρώμα της. Επιστροφή στο Μπάνσκο όπου θα 
περιηγηθούμε στην πόλη και στα γραφικά καλντερίμια της, με 
τα λιθόκτιστα σπίτια. Θα δούμε το μουσείο του ποιητή Νικόλα 
Βαπτσάρωφ και την οικία του Ρίλσκι αλλά και την εντυπωσια-
κή εκκλησία Σβέτα Τρόιτσα. Το χωριό διαθέτει πολλές μικρές 
ταβερνούλες με τοπικές λιχουδιές που θα καλύψουν και τον 
πιο απαιτητικό καλοφαγά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.    
ΤΡΙΤΗ 26/12/2017: ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχώρηση για το Σαντάνσκι, 
θα γνωρίσουμε την όμορφη λουτρόπολη που είναι κτισμένη 
ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον Μπάνσκα και Μπριστίτζα, έχει 
πάρει το όνομά της από τον Βούλγαρο επαναστάτη Γιαν Σα-
ντάνσκι. Στην κεντρική πλατεία, θα παρατηρήσουμε το 500 
ετών δέντρο, θα ψωνίσουμε και στη συνέχεια θα αναχωρή-
σουμε για τα σύνορα του Προμαχώνα. Μέσω της εθνικής οδού 
και με ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Kυριακή 24/12/2017
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Ντυθείτε γιορτινά, αφήστε πίσω σας ότι σας στεναχωρεί, φο-
ρέστε το πιο γλυκό σας χαμόγελο και ελάτε να απολαύσουμε 
ένα αξέχαστο Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με πολύ μουσική 
και χορό για μια νύχτα αξέχαστη.

Τιμή Συμμετοχής: /άτομο
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Παρασκευή 29/12  
έως Πέμπτη 04/01/2018 
ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  
«ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΣΠΛΙΤ – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ – 
ΜΟΣΤΑΡ – ΣΑΡΑΓΕΒΟ – ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ –  

ΚΟΤΟΡ – ΝΕΟΥΜ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ 550 χιλιόμετρα
Αναχώρηση για Καστοριά. Περνώντας από Λαμία και Λάρισα 
με ανάλογες στάσεις για καφέ και γεύμα άφιξη στην Καστοριά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12/2017: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ –
ΚΟΤΟΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΝΕΟΥΜ 635 χιλιόμετρα
Πρωινό γεύμα και αναχώρηση για Ελμπασάν και Τίρανα. Δια-
σχίζουμε τη βόρεια Αλβανία και φτάνουμε στις ομορφότερες 
περιοχές των ακτών της Δαλματίας, το Μπαρ και το Μοντενέ-
γκρο (Μαυροβούνιο). Επίσκεψη στο φημισμένο καλοκαιρινό 
θέρετρο Μπούτβα, ανακαινισμένη μεσαιωνική πόλη που πε-
ριβάλλεται από υπέροχες αμμουδερές παραλίες, όπως επίσης 
και στο γραφικό Σβέτι Στέφαν. Διασχίζοντας την κοιλάδα Κο-
νάβλε φτάνουμε στο μεσογειακό φιόρδ, στο κόλπο του Κότορ. 
Στο Κότορ θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, κτισμένη στους 
πρόποδες απότομων λόφων, περιτριγυρισμένη από τείχη 4,5 
χιλιομέτρων τα οποία χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, με 
πολλές εκκλησίες και πολλά αριστοκρατικά σπίτια. Καταλήγου-
με το απόγευμα στο Νέουμ, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/12/2017: 
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό γεύμα και ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ, το οποίο 
χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους το 
1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το 
σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και αναγενησιακά στοι-
χεία, ηλικίας 1300 ετών, είχε υποστεί ζημιές στο 68% των 
κτιρίων του. Το ιστορικό τμήμα του (προστατευόμενο από την 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ UNESCO), είναι μια οχυρωμένη πόλη μήκους δυόμισι χιλιομέ-
τρων. Κυριολεκτικά πετάς πάνω από την παλαιά πόλη, πέτρινα 
κτίρια με μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, εκκλησίες, πα-
λάτια και κρήνες. Στην μέση βρίσκεται η πλακόστρωτη πλατεία 
που οδηγεί στο Φραγκισκανικό μοναστήρι, στον πύργο του 
ρολογιού, στο παλάτι του κυβερνήτη και στην εκκλησία του 
προστάτη της πόλης Αγίου Βλάχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/01/2018: 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ – ΣΑΡΑΓΕΒΟ 220 χιλιόμετρα
Πρωινό γεύμα και αναχώρηση για εκδρομή στο Μόσταρ στη 
Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Μέσα από μια φανταστική διαδρομή 
στην κοιλάδα του ποταμού Νερέτβα, θα φτάσουμε στην γρα-
φική πόλη με την Οθωμανική γέφυρα (Στάρι Μόστ). Περιή-
γηση στην πόλη και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο. 
Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την πρωτεύουσα της χώρας 
το Σαράγιεβο. Αν και η περιοχή έχει κατοικηθεί από τους προ-
ϊστορικούς χρόνους, η σύγχρονη πόλη του Σαράγεβο ανα-
πτύχθηκε σαν προπύργιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 
15ο αιώνα. Κάνοντας βόλτα στην πόλη, δύσκολα αποφεύγεις 
τις αναφορές στα γεγονότα του πολέμου. Εδώ έγινε ο βομ-
βαρδισμός, προσέξτε τις τρύπες από τις σφαίρες, κ.λ.π. ενώ 
το παλιό τούνελ που χρησιμοποιούταν κατά την διάρκειά του, 
έχει γίνει μουσείο. Στα ανατολικά σοκάκια της παλιάς πόλης, 
θα βρούμε χαλιά, χειροτεχνήματα και διάφορους παραδοσια-
κούς τεχνίτες όπως οι σιδεράδες της οδού Kazandziluk για να 
αγοράσουμε σουβενίρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
ΤΡΙΤΗ 02/01/2018: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΠΛΙΤ – 
ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ 235 χιλιόμετρα
Πρωινό γεύμα και αναχώρηση για εκδρομή στο Σπλιτ, τη με-
γαλύτερη πόλη της Δαλματίας. Περιήγηση στην μεσαιωνική 
πόλη όπου θα επισκεφτούμε το ανάκτορο του αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού και το αρχαιολογικό μουσείο, με αρχαιότητες 
από την ρωμαϊκή περίοδο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος στην 
ονομαστή Ρίβα (προκυμαία) για γεύμα. Στη συνέχεια θα επι-
σκεφτούμε τη γειτονική νησίδα–πόλη του μεσαιωνικού Τρο-
γκίρ, που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο πα-
γκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό Τρογκίρ, ενώνεται με τη 
ξηρά με μια ωραία γέφυρα, που θεωρείται πνευματικό κέντρο 
της Δαλματίας και είναι ένας δημοφιλής παραθεριστικός προ-
ορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Επόμενη στάση μας η 
πόλη Σίμπενικ, ένα από τα πιο ζωντανά πολιτιστικά κέντρα της 
Αναγεννησιακής Κροατίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 03/01/2018:ΝΕΟΥΜ – ΤΙΡΑΝΑ – 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 635 χιλιόμετρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Τίρανα. Πανοραμική περιή-
γηση στην πρωτεύουσα, όπου θα εντυπωσιαστούμε από τα 
αναπαλαιωμένα κτίρια που δεσπόζουν στην κεντρική πλατεία, 
την Όπερα, το κοινοβούλιο, το προεδρικό μέγαρο, το εθνικό 
ποδοσφαιρικό στάδιο και το μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στην 
κεντρική πλατεία της πόλης. Συνεχίζουμε για τα σύνορα Κρυ-
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Σάββατο 30/12  
έως Τρίτη 02/01/2018 
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 30/12  
έως Δευτέρα 01/01/2018 
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΟΥΡΩΤΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΔΟΪΡΑΝΗ – 
ΚΕΡΚΙΝΗ – ΒΕΡΓΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12/2017: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθοδόν στά-
σεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην Θεσ-
σαλονίκη, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/12/2017: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ – ΚΙΛΚΙΣ - ΚΕΡΚΙΝΗ
Μετά το πρωινό ξεκινά μια συναρπαστική ημέρα με πολλές 
εναλλαγές τοπίων και σημαντικά αξιοθέατα. Με κατεύθυνση 
τη λίμνη της Δοϊράνης, συναντάμε και κάνουμε μικρή στάση 
στο Κιλκίς, η όμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται ανατολικά 
και βόρεια της Δοϊράνης και μας οδηγεί στο χωριό της Κερκί-
νης αλλά και την ομώνυμη λίμνη, θαύμα της ελληνικής φύσης 
με μοναδική χλωρίδα και πανίδα, που προστατεύεται από τη 
Σύμβαση Ραμσάρ. Επιστροφή στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
και το βράδυ θα γιορτάσουμε το Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν. 
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/01/2018: 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ - ΣΟΥΡΩΤΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη Σουρωτή Θεσσα-
λονίκης, όπου θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου.  Η Σουρωτή βρίσκεται 28 περίπου 
χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη, όχι μακριά από τον κε-
ντρικό δρόμο που συνδέει την πόλη με την πρωτεύουσα της 
Χαλκιδικής, τον Πολύγυρο. Η Ιερά Μονή είναι αφιερωμένη 
στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και στον Άγιο Αρσένιο τον 
Καππαδόκη. 
Ο Γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 και 
ενταφιάστηκε δίπλα από το ναό του Αγίου Αρσενίου. 
Έκτοτε, κάθε χρόνο στις 11 προς 12 Ιουλίου, στην επέτειο κοι-
μήσεως του Γέροντος, τελείται αγρυπνία στο Ιερό Ησυχαστήριο, 

ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΧΩΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12/2017: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΧΩΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Άφιξη 
στα Φιλιατρά, όμορφη κωμόπολη με καλή ρυμοτομία, που 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

σταλλοπηγής και Καστοριά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δεί-
πνο και διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 04/01/2018: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
550 χιλιόμετρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στά-
σεις, για καφέ και γεύμα, στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

με συμμετοχή χιλιάδων πιστών. Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη, 
περιήγηση και γνωριμία με τη πόλη και τα αξιοθέατά της, όπως 
την Καμάρα, την Ροτόντα, τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου όπου 
θα προσκυνήσουμε και τον Λευκό Πύργο.  Θα επισκεφτούμε 
το Επταπύργιο, θα κάνουμε μια στάση για καφέ με θέα όλη την 
πόλη της Θεσσαλονίκης. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 02/01/2018: ΒΕΡΓΙΝΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για επίσκεψη στον αρχαιο-
λογικό χώρο της Βεργίνας. Η Βεργίνα είναι μικρή κωμόπολη 

στη Μακεδονία, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1977, όταν η 
Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου, υπό τον καθηγητή αρχαιολογίας Μανόλη Ανδρόνικο και 
τους συνεργάτες του, ανακάλυψε τους τόπους ταφής των 
Μακεδόνων βασιλέων και ανάμεσα στους άλλους τάφους και 
ένα ταφικό μνημείο που, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία 
του Ανδρόνικου, ήταν του βασιλιά Φιλίππου Β΄, πατέρα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ανακάλυψη αυτών των ευρημάτων 
πιστοποίησε και τη θέση της αρχαίας πόλης των Αιγών, της 
πρώτης πρωτεύουσας του μακεδονικού βασιλείου. Αργότερα 
αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και 
καφέ στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση
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απλώνεται σε εύφορη περιοχή με καλλιέργειες. Η κωμόπο-
λη γνώρισε μεγάλη ακμή το 19ο αιώνα, χάρη στις εξαγωγές 
σταφίδας, λαδιού και κρασιού. Θα δούμε το ομοίωμα του φη-
μισμένου Πύργου του Άιφελ, η αρχική κατασκευή που αντικα-
ταστάθηκε από νεότερη, ήταν δωρεά του Χαράλαμπου Φουρ-
ναράκη. Επίσης στον Άγριλο, επίνειο των Φιλιατρών, υπάρχει 
το κάστρο των παραμυθιών. Ο Χαράλαμπος Φουρναράκης 
εμπνεύστηκε την κατασκευή του από τα παραμύθια που του 
έλεγε η γιαγιά του για κάστρα, βασιλιάδες και βασιλοπούλες. 
Αργότερα θα καταλήξουμε στην Χώρα Τριφυλίας, μεσόγεια 
κωμόπολη, έδρα του δήμου Νέστορος που αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης 
της Πελοποννήσου. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή. Το από-
γευμα θα απολαύσουμε τον καφέ μας, στη Γιάλοβα, γραφικός 
παραθαλάσσιος οικισμός, χτισμένος στην Άκρη του Όρμου 
του Ναυαρίνου. Αργότερα άφιξη στην Κυπαρισσία, παραθα-
λάσσια κωμόπολη με λιμάνι, αποτελεί διοικητικό και εμπορικό 
κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Στην Κυπαρισσία βρίσκεται 
το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και το υπόλοιπο της ημέρας 
ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/12/2017: ΟΛΥΜΠΙΑ (Αρχαιολογικός χώ-
ρος και μουσείο)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Ολυμπία, η οποία πα-
ρουσιάζει μεγάλη τουριστική κίνηση χάρη στο διεθνούς ακτι-
νοβολίας αρχαιολογικό χώρο της. Στον αρχαιολογικό χώρο 
που θα επισκεφτούμε, θα δούμε το Ιερό του Δία και οικοδο-
μήματα που είχαν κτιστεί γύρω από αυτό, όπως αθλητικές 
εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, οικοδομήματα κοσμικού χα-
ρακτήρα. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο, ξεκούραση και το βράδυ όλοι μαζί θα διασκεδάσου-
με στο Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν για την έλευση του νέου 
έτους. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/01/2018: 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ  ΔΙΒΑΡΙ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ - 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο πιο αργά και μετά το πρωινό 
θα επισκεφτούμε την λιμνοθάλασσα του Διβάρη στην Μεσ-
σηνία, ο οποίος είναι υγρότοπος ευρωπαϊκής σημασίας και 
ο πρώτος που συναντούν στα Βαλκάνια τα μεταναστευτικά 

Σάββατο 30/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 30/12/2017
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΚΕΛΑΡΙΑ» – ΑΓΟΡΙΑΝΗ

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Πελοπόννησο, με στάση κα-
θοδόν για καφέ. Κατόπιν φτάνουμε στη Στεμνίτσα, ένα από τα 
ομορφότερα χωριά της Αρκαδίας, με επιβλητικά πυργόσπιτα, 
πέτρινα καλντερίμια, κεφαλόβρυσα στη σκιά αιωνόβιων πλα-
τάνων και μια ζωντανή πλατεία γεμάτη καφενεία και ταβέρνες. 
Το 1790 ιδρύθηκε εδώ το «Ελληνικό Σχολείο» όπου δίδαξαν 
και διδάχθηκαν σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι ενώ πρω-
ταγωνιστικός υπήρξε ο ρόλος της κατά την Επανάσταση του 
1821. Κατόπιν αναχωρούμε για την Δημητσάνα, μία άλλη 
ιστορική κωμόπολη της Γορτυνίας, πάνω από το φαράγγι του 
ποταμού Λούσιου. Είναι ολόκληρη ένα ζωντανό μουσείο παρα-
δοσιακής αρχιτεκτονικής, με ωραία πετρόκτιστα κτίρια, φιδωτά 
δρομάκια, γεφύρια, βυζαντινά και εκκλησιαστικά ιερά κειμήλια. 
Θα παραμείνουμε για γεύμα και στη συνέχεια επιστροφή με εν-
διάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Ο Παρνασσός… απ’ την άλλη πλευρά. Το αντίπαλο δέος της 
Αράχωβας, έχει πλατάνια και καταρράκτες, ελατοδάση και 
μονοπάτια, εξαίσια κουζίνα και μια γειτονιά γεμάτη συναρπα-
στικά αξιοθέατα. Η Αγόριανη είναι ένα χωριό που θα κερδίσει 
την καρδιά σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Παρνασσό, ένα 
από τα ωραιότερα βουνά της Ελλάδας, με σπάνιες φυσικές 
ομορφιές που θα μαγέψουν και τους πιο απαιτητικούς.  
Αναχώρηση το πρωί και με ενδιάμεση στάση καθοδόν θα φτά-
σουμε στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού όπου θα έχουμε 
χρόνο για καφέ, βόλτα ή σκι. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στην Αγόριανη ή Επτάλοφο, αμφιθεατρικά κτισμένη σε υψόμε-
τρο 850 μέτρων, ανάμεσα σε έλατα και πλατάνια, λιθόκτιστη 
σχεδόν στο σύνολό της, με τις χαρακτηριστικές κεραμιδοσκε-
πές, πέτρινα καλντερίμια, περιποιημένες αυλές είναι όσα θα πε-
ριμένατε από ένα χωριό του Παρνασσού. Παραμονή για γεύμα. 
Το απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

πουλιά που έρχονται από την Αφρική. Αργότερα κατευθυνό-
μαστε προς την ιστορική Πύλο όπου βρίσκεται το κάστρο της 
στην νότια είσοδο του όρμου του Ναυαρίνου. Στην παραλιακή 
Μεθώνη αργότερα θα πιούμε τον καφέ μας. Η Μεθώνη κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στην ναυσιπλοΐα ως εμπορικό λιμάνι και σταθμός ανεφοδια-
σμού των πολεμικών πλοίων. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή 
και το απόγευμα επιστροφή και με ενδιάμεσες στάσεις για 
γεύμα και καφέ στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Πέμπτη 04/01  
έως Κυριακή 07/01/2018 
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ  ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ  
«ΑΚΟΙΜΗΤΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ»

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ (Μικρό & Μεγάλο  
ΠΑΠΙΓΚΟ – ΒΙΚΟΣ & ΑΡΙΣΤΗ) –ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΤΣΗ  

– ΚΟΝΙΤΣΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 04/01/2018: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – 
ΜΠΙΖΑΝΙ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ» – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο και με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και γεύμα, φτάνουμε στο Μπιζάνι όπου θα επισκεφτού-
με (έξοδα ατομικά) το κτίριο όπου στεγάζεται το Μουσείο Ελ-
ληνικής Ιστορίας, κέρινων ομοιωμάτων, του Παύλου Βρέλλη. 
Το κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της αστι-
κής φρουριακής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου, θεμελιώθηκε 
το 1983 και ολοκληρώθηκε το 1994.  Αργότερα άφιξη στην 
πόλη των Ιωαννίνων, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το 
υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/01/2018: 
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ – 
ΚΟΝΙΤΣΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
(Μικρό & Μεγάλο ΠΑΠΙΓΚΟ – 
ΒΙΚΟΣ & ΑΡΙΣΤΗ)   
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για 
ένα όμορφο χωριό, χτισμένο σε 
πλαγιά του όρους Νεμέρτσικα, η 
Μολυβδοσκέπαστη Ιωαννίνων 
βρίσκεται πολύ κοντά στην ελληνο-
αλβανική μεθόριο. Το μοναστήρι, που είναι αφιερωμένο στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου, οφείλει την ονομασία του στο γεγονός 
ότι η στέγη του καθολικού του ήταν παλαιότερα καλυμμένη 
από μολυβδόφυλλα. Ένας ακόμη πόλος έλξεως για τους ταξι-
διώτες είναι η υπέροχη θέα που προσφέρει το παρατηρητήριο 
της Μολυβδοσκέπαστης, τόσο στην περιοχή της ελληνοαλβα-
νικής μεθορίου όσο και στη συμβολή των ποταμών Αώου και 
Σαρανταπόρου (τα νερά των δύο ποταμών διασχίζουν ακο-
λούθως αλβανικά εδάφη και χύνονται στην Αδριατική). Πα-
ραμονή για προσκύνημα. Κατόπιν φτάνουμε στο Πάπιγκο που 
είναι στην ουσία δύο χωριά ή αν προτιμάτε ένα χωριό με δύο 
μαχαλάδες. Πρώτα θα μπούμε στο Πάπιγκο (έτσι το γράφει η 
ταμπέλα, δηλαδή τυπικά δεν υπάρχει «Μεγάλο Πάπιγκο») και 
3 χιλιόμετρα μετά στο Μικρό Πάπιγκο. Είναι σίγουρα από τα 
ωραιότερα χωριά του Ζαγορίου, ίσως και τα πιο τουριστικά, 
ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν χαρακτηρισθεί προ-
στατευόμενοι παραδοσιακοί οικισμοί. Η Αρίστη είναι όμορφο 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

κεφαλοχώρι, βρίσκεται στο δρόμο για το Πάπιγκο λίγο πριν 
από το εντυπωσιακό μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιώτισ-
σας, που είναι χτισμένο στην άκρη του βράχου μιας σπηλιάς 
ακριβώς πάνω από το ποτάμι και τη γέφυρα στον ποταμό Βοϊ-
δομάτη. Επιστροφή στα Γιάννενα, δείπνο και διανυκτέρευση.    
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/01/2018: 
ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ & ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Λίμνη Παμβώτιδα, όπου 
θα παρακολουθήσουμε την τελετή κατάδυσης του Τιμίου 
Σταυρού. Η λίμνη των Ιωαννίνων, με τους ρομαντικούς περι-
πάτους και τις μελαγχολικές πρωινές ομίχλες είναι το καμάρι 
της πόλης. Πολύτιμο στολίδι αυτής είναι το μικρό πανέμορφο 
νησάκι που «φιλοξενεί». Μπορούμε να επισκεφτούμε το νη-
σάκι με καραβάκι που ξεκινάει από το μώλο (έξοδα ατομικά). 
Κάνοντας το γύρο του νησιού, θα δούμε τα απλά παραδοσιακά 
σπίτια με τους πανέμορφους κήπους, τα στενά πλακόστρωτα 
σοκάκια και τα διάφορα καταστήματα με εκθέματα της γιαν-
νιώτικης παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Στο νησάκι βρίσκεται 
το μουσείο του Αλή Πασά, το μέρος όπου θανατώθηκε ο θρυ-
λικός Αλής. Συνεχίζουμε την περιήγηση στην πόλη των Ιω-
αννίνων, μπορούμε να επισκεφτούμε το κάστρο, ένα από τα 
παλαιότερα κάστρα που σώζονται στην Ελλάδα και εντυπω-
σιάζει μέχρι και σήμερα με την επιβλητικότητά του. Θα δούμε 
την παλιά πόλη, σημαντικά μουσεία τζαμιά, αλλά το κυριότερο 
είναι ότι θα ζωντανέψουν μύθοι και παραδόσεις αιώνων. Το 
βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/01/2018: ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για 
επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος 
(έξοδα ατομικά). Το Σπήλαιο Περά-
ματος βρίσκεται πλάι στην ειδυλλι-
ακή λίμνη, τέσσερα χιλιόμετρα από 
την πόλη των Ιωαννίνων. Συγκατα-
λέγεται στα καλύτερα του κόσμου 
με μεγάλη ποικιλία σταλακτιτών. 
Σε όλο το μήκος της διαδρομής, 

που είναι 1500 μέτρα περίπου, θα συναντήσουμε πολλές αί-
θουσες με ιδιαίτερα πλούσιο διάκοσμο. Θα δούμε επίσης απο-
λιθωμένα οστά και δόντια από ένα σπάνιο είδος αρκούδας, 
της σπηλαίας άρκτου, που βρέθηκαν εκεί για πρώτη φορά. 
Αναχώρηση για Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα 
και καφέ, άφιξη στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Οι τιμές στις πολυήμερες γνωστοποιούνται  
45-30 ημέρες πριν την αναχώρηση

Σάββατο 06/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ – ΛΙΜΝΗ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Θα ακολουθή-
σουμε την ορεινή διαδρομή για τη λίμνη Στυμφαλία και μέσω 
Καστανιάς θα καταλήξουμε στο οροπέδιο του Φενεού, όπου 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2018
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Σάββατο 06/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 06/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 07/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 07/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑ – ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΥΘΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΓΕΑ – ΝΕΣΤΑΝΗ – ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ

ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ «ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ»
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΙΝΑΛΟΥ - ΒΥΤΙΝΑ

στην μαγευτική λίμνη Δόξα θα παρακολουθήσουμε την τελετή 
κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Στο κέντρο της λίμνης υπάρ-
χει το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Επιστρέφουμε στην 
Στυμφαλία, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Το απόγευμα 
επιστροφή στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθο-
δόν και άφιξη στην Ιτέα. Τα Θεοφάνεια στην Ιτέα εορτάζο-
νται μεγαλοπρεπώς. Στήνεται ειδική εξέδρα στην προβλήτα 
του λιμανιού, από όπου ο Μητροπολίτης Φωκίδας τελεί την 
λειτουργία του Αγιασμού των Υδάτων. Η τελετή ολοκληρώ-
νεται με την περιφορά του Καθαγιασμένου Σταυρού, από 
τον νέο που βούτηξε και τον έπιασε, στα σπίτια όλης της 
πόλης, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου δίνει μια ξεχωριστή 
μουσική νότα στην γιορτή των Θεοφανείων. Αφού παρα-
κολουθήσουμε την τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού 
αναχωρούμε για το Γαλαξίδι, παραμονή για γεύμα και επι-
στροφή το απόγευμα με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε. Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και στάση στην 
Ερέτρια, μια μικρή γωνιά γης, αγκαλιασμένη από θάλασσα 
και επιβλητικά βουνά, ζωγραφισμένη με αρχαία χρώματα, με 
ιστορία αλλά κυρίως με ανθρώπους που τιμούν την φιλοξε-
νία. Κατά την αρχαιότητα ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις-
κράτη του ελληνικού κόσμου. Στα νεώτερα χρόνια, μετά την 
καταστροφή των Ψαρών, ιδρύθηκε κωμόπολη στη θέση της 
αρχαίας πόλης αρχικά με το όνομα Νέα Ψαρά, αλλά μετά συ-
νέχισε να αποκαλείται με το όνομα Ερέτρια. Παραμονή στο λι-
μάνι της Ερέτριας, για να παρακολουθήσουμε τον καθαγιασμό 
των υδάτων και τους θαρραλέους κολυμβητές να βουτάνε στα 
παγωμένα νερά για να πιάσουν τον σταυρό. Αργότερα ανα-
χώρηση για Αμάρυνθο, όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. 
Το απόγευμα επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

ρινο ανδριάντα του ηρώου των πεσόντων, κάτω από τα πόδια 
μας βρίσκεται το «Φρέαρ του Κήπου», που άρδευε το πασίγνω-
στο αγροκήπιο του Τεγεατικού Συνδέσμου. Γύρω μας τέσσερα 
αιωνόβια πλατάνια και αριστερά, μια επιγραφή στο μεσαιωνικό 
τείχος, θυμίζει την ιστορική απόφαση (22-5-1934) αφής και 
μεταφοράς της φλόγας από την Ολυμπία στους τόπους τέλε-
σης των Ολυμπιακών Αγώνων. Τελευταίο αντικρύζουμε το 
μνημείο ευγνωμοσύνης του Τεγεατικού Συνδέσμου, το μπρού-
τζινο άγαλμα της Τεγεάτισσας Μάνας. Επόμενη επίσκεψη στο 
Λαογραφικό μουσείο, όπου στις 11 αίθουσές του ο επισκέπτης 
βλέπει να ξετυλίγεται μπροστά του ολόκληρος ο πολιτισμός και 
ο καθημερινός τρόπος ζωής της αγροτικής Τεγέας. Κατόπιν θα 
θαυμάσουμε το ναό της Αλέας Αθηνάς, αρχιτέκτονας και γλύ-
πτης του οποίου υπήρξε ο Παριανός Σκόπας, κατασκευασμένος 
εξ ολοκλήρου από μάρμαρο Δολιανών. Θα έχουμε γεύμα στην 
Νεστάνη, χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Αρτεμί-
σιου όρους και η εκδρομή μας θα κλείσει με την επίσκεψή μας 
στην Μονή Γοργοεπηκόου στο λόφο Γουλά, δίπλα στον αρχαίο 
ναό της Δήμητρας. Ιδρύθηκε τον 11ου αιώνα μ.Χ. από τον αυ-
τοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό και έχει αξιόλογες αγιογραφίες του 
16ου αιώνα και πολλά θρησκευτικά και ιστορικά κειμήλια. Στην 
επανάσταση του 1821, ο φλογερός πατριώτης, ηγούμενος της 
Μονής Γρ. Παπαγεωργίου, το μετέτρεψε σε λίκνο της Επανά-
στασης λειτουργώντας «Κρυφό σχολειό», αλλά και φούρνο για 
τροφοδοσία των αγωνιστών με ψωμί. Το απόγευμα επιστροφή 
με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση και από σή-
ραγγα Αρτεμισίου άφιξη στο χωριό Επισκοπή, όπου θα επισκε-
φτούμε το Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται εντός 
αρχαιολογικού χώρου. Το έργο της αποκατάστασης το ανέλαβε 
ο επιφανής Γερμανός αρχιτέκτονας Ερνέστος Τσίλερ το 1888. 
Μέσα από το αρχαιολογικό πάρκο θα αντικρίσουμε το μαρμά-

Το Μαίναλο είναι η ίδια η ψυχή της Αρκαδίας. Στα φαράγγια 
του κρύβονται ανείπωτης ομορφιάς περάσματα, σχεδόν αλ-
λόκοσμα. Στις κορυφές του έχουν περπατήσει θεοί και ήρωες. 
Το όνομά του σημαίνει την ιερή μανία, την θεία παραφορά 
που φέρνει η άγρια φύση.
Αναχώρηση για Πελοπόννησο, καθοδόν στάση. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας και φτάνουμε στο χιονοδρομικό κέντρο του 
Μαινάλου, το οποίο βρίσκεται 14 χιλιόμετρα από την Βυτίνα. 
Το Μαίναλο βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, με κο-
ρυφή στα 1981 μέτρα και καταλαμβάνει σχεδόν όλο τον βό-
ρειο νομό της Αρκαδίας. Παραμονή για καφέ, βόλτα ή σκι. Επι-
στροφή στην Βυτίνα, που θεωρείται το πιο φημισμένο ορεινό 
θέρετρο της Πελοποννήσου. Περπατώντας στα γραφικά σο-
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Κρατήσεις Αθηνών: 210 2016182  -  Κρατήσεις Ανατολικής Αττικής: 22940 95315 - 22940 69321

Σάββατο 13/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 14/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 14/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ –  
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ – ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΛΜΟΥ - ΖΑΧΛΩΡΟΥ

Δύναμη στην αρχαιότητα, μετά την Αθήνα και τη Σπάρτη, η 
Θήβα έχει πολλά να «διηγηθεί» στον σύγχρονο επισκέπτη. Το 
νέο μουσειακό συγκρότημα, που εγκαινιάστηκε στις 7 Ιουνίου 
2016 αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του πολιτισμού της Βοιω-
τίας, από τους προϊστορικούς χρόνους ως και τη μεταβυζαντινή 
εποχή. Δύο χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το κτίριο 
και περίπου έξι χρόνια για να ετοιμαστεί η επανέκθεση.
Αναχώρηση για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση καθοδόν 
και άφιξη στο νέο Αρχαιολογικό μουσείο Θήβας. Διαθέτει εκ-
θεσιακό χώρο εμβαδού 1.000 τετραγωνικών μέτρων και στε-
γάζει πλήθος αντικειμένων, αντιπροσωπευτικών των χιλιετιών 
της συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας στη Βοιωτία. Η 
έκθεση διαρθρώνεται σε συνολικά δεκαοκτώ ενότητες, έντεκα 
από τις οποίες ακολουθούν χρονολογική σειρά από την παλαι-
ολιθική περίοδο έως και την ίδρυση του νέου ελληνικού κρά-
τους και παρουσιάζεται διαχρονικά ο πολιτισμός, η καθημερινή 
ζωή, η πολιτική και η κοινωνική εξέλιξη στη Βοιωτία. Ξενάγηση 
στο μουσείο (έξοδα ατομικά) και αναχώρηση για τον Υψηλά-
ντη Βοιωτίας, όπου θα επισκεφτούμε και θα προσκυνήσου-
με στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου του Νέου. Βρίσκεται 
σκαρφαλωμένη στο βουνό, κάπου 4 χιλιόμετρα ψηλότερα από 
το χωριό Υψηλάντης. Η θέα από το μοναστήρι είναι μοναδική. 
Η υπογραφή της λευτεριάς της Ρούμελης, στις 14 Σεπτεμβρί-
ου 1829, αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του 
Μοναστηριού. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή και το απόγευμα 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο με την ξενάγηση

Αναχώρηση για Εύβοια, στάση καθοδόν. Συνεχίζουμε την δι-
αδρομή μας για το Προκόπι, χωριό πνιγμένο στα πεύκα και τα 
πλατάνια, όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό του Αγίου Ιωάννη 
του Ρώσου. Εδώ φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου που εκοι-
μήθη το 1730 και το μετέφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι 
της Μικράς Ασίας, μετά την καταστροφή του 1922. Αργότερα 
καταλήγουμε στον Πάλιουρα. Το χωριό είναι πεντακάθαρο και 
πολύ περιποιημένο με ωραία σπίτια, μεγάλες αυλές γεμάτες 
λουλούδια και οπορωφόρα δένδρα. Σε όλο το χωριό θα βρείτε 
βρύσες με τρεχούμενα νερά και βλάστηση κάθε είδους, αλλά 

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν και άφιξη στο 
χιονοδρομικό κέντρο Χελμού. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα 
χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας και ίσως το ομορφότερο 
αφού συνδυάζει την ομορφιά του ελατοδάσους μέσα από το 
οποίο περνούν οι περισσότερες πίστες. Παραμονή για καφέ, 
βόλτα ή σκι και στη συνέχεια αναχωρούμε για την Ζαχλωρού. 
Ένα χωριό χτισμένο στο Φαράγγι του Βουραϊκού, στο μέσο της 
διαδρομής του οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων και σε 
απόσταση μόλις 12 χμ από τα Καλάβρυτα. Το όνομά του προ-
ήλθε από το Σλαβικό «Ζάγκλορο», που σημαίνει «πίσω από 
το βουνό». Το χωριό χτίστηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
από περαστικούς οι οποίοι ήρθαν κυνηγημένοι από τα χωριά 
της Ηπείρου στην Πελοπόννησο. Ο επισκέπτης μπορεί να απο-
λαύσει τις φυσικές ομορφιές του χωριού και να επισκεφθεί 
τον παλιό νερόμυλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτησία της Μονής του 
Μεγάλου Σπηλαίου, που σήμερα δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί. 
Παραμονή για γεύμα και το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Πέμπτη 18/01/2018 Αναχώρηση μόνο από Αθήνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αναχώρηση για Πελοπόννησο και άφιξη στην Ιερά Μονή του 
Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου Πουλίτσης, βρίσκεται κοντά στο 
Βραχάτι Κορινθίας, σε ένα ήσυχο φυσικό περιβάλλον. Εντός της 
Μονής λειτουργεί έκθεση και μικρός ξενώνας, ενώ μεταξύ των 
πνευματικών θησαυρών της περιλαμβάνεται η θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας Ελεούσης, την οποία οι πιστοί έχουν φέρει 
από την Αττάλεια. Παραμονή για προσκύνημα και επιστροφή 
στην Αθήνα στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 8,00€/άτομο 

Σάββατο 20/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ  
(ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)

Αναχώρηση το πρωί για εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στάση 
καθοδόν και στη συνέχεια άφιξη και στάση στην Παύλιανη, χτι-
σμένη στις δασωμένες πλαγιές της Οίτης, σε υψόμετρο 1030 
μέτρων, ανάμεσα στα έλατα, τις καρυδιές και τα κρύα νερά. 
Κατόπιν θα κατευθυνθούμε προς τον Αθανάσιο Διάκο ή Άνω 
Μουσουνίτσα, ο οικισμός υπάγεται στον Δήμο Καλλιέων του 

κάκια του χωριού, θα θαυμάσουμε πολλά παλιά αρχοντικά, 
πέτρινα σπίτια και θα αναζητήσουμε τον παραδοσιακό φούρ-
νο, που ψήνει εδώ και 100 χρόνια χωριάτικο ψωμί σε θράκα 
από κούτσουρα. Στη γεμάτη ζωντάνια πλατεία της Βυτίνας, θα 
επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο και την εκκλησία του 
Αγίου Τρύφωνα, που είναι και ο πολιούχος της Βυτίνας. Παρα-
μονή για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

εκεί που αντικρίζει κανείς την αληθινή πανδαισία της φύσης, 
είναι το ποτάμι στη βορειοδυτική πλευρά του χωριού. Παρα-
μονή για γεύμα και βόλτα στο χωριό. Το απόγευμα στάση στη 
Χαλκίδα όπου θα έχουμε αρκετό χρόνο για καφέ και βόλτα. Κα-
τόπιν επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο
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Αναχώρηση μόνο από Αθήνα
Κάθε Κυριακή το γραφείο μας διοργανώνει απογευματινούς περιπάτους με διασκέδαση σε ταβέρνα με μουσική

Κυριακή 28/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 21/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 21/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ

Σάββατο 27/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 20/01/2018
HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ – ΒΥΤΙΝΑ

ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗΣ – ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΑ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ –  
ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΟΥΣΙΟΣ

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ –  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Στην συνέχεια 
περνώντας από το Λεβίδι, καταλήγουμε στην περίφημη Μονή 
Παναγίας Κερνίτσας στο χωριό Νυμφασία. Στο πέρασμα των 
αιώνων γνώρισε μεγάλες λεηλασίες, κατά την επανάσταση 
του 1821 δέχτηκε 7 φορές την επιδρομή του Ιμπραήμ. Από το 
1680 λειτούργησε και ήκμασε εκεί κρυφό σχολειό. Στην συνέ-
χεια θα καταλήξουμε στην κατάφυτη Βυτίνα, κέντρο της κωμό-
πολης είναι η όμορφη κεντρική πλατεία με την αξιόλογη εκκλη-
σία του Αγίου Τρύφωνα, δημιούργημα ντόπιων μαστόρων με 
το φημισμένο μαύρο μάρμαρο. Δίπλα βρίσκεται το Δημαρχείο 
και οι περισσότερες ταβέρνες αλλά και τα καταστήματα με τοπι-
κά προϊόντα. Παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή με 
ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση το πρωί και μέσω εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας 
φτάνουμε στην Εύβοια για να επισκεφτούμε τη Μονή Μακρυ-
μάλλης Παναγίας Θεοτόκου, 7χλμ από τα Ψαχνά. Πρόκειται 
για γυναικεία μονή στην οποία φυλάσσεται η Αγία Κάρα του 
Αγίου Παρθενίου, ο οποίος θεωρείται θεραπευτής της «ανί-
ατης ασθένειας». Η Μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία και 
γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο και στην Απόδοση της Κοι-
μήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, επίσης και στις 7 Φεβρου-
αρίου, εορτή του Αγίου Παρθενίου. Συνεχίζουμε για την Στενή 
Ευβοίας παραμονή για γεύμα και επιστροφή στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Περνώντας 
από Μεγαλόπολη, φτάνουμε για επίσκεψη στην Παναγία την 
Καρβουνιάρα, που βρίσκεται σε μια πανέμορφη τοποθεσία. 
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στον ποταμό Λούσιο, παραπόταμο 
του Αλφειού. Είναι σχετικά μικρός ποταμός, μήκους 25 χιλιο-
μέτρων περίπου, το φυσικό τοπίο όμως που ξεδιπλώνεται και 
από τις δύο όχθες του είναι μαγευτικό. Το όνομά του έχει αρ-
χαία καταγωγή, σύμφωνα με την παράδοση σε αυτόν λούστηκε 
ο Δίας από τις νύφες όταν γεννήθηκε. Αργότερα καταλήγουμε 
στην Καρύταινα, ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Αρκαδίας, 
που έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός οικισμός. Είναι γεμάτη 
πετρόχτιστα κεραμοσκεπή αρχοντικά, λιθόστρωτα καλντερίμια 
και βυζαντινές εκκλησίες. Ήδη από την εποχή του Βυζαντίου 
αποκαλείτο συχνά «Το Τολέδο της Ελλάδας», προφανώς λόγω 
των ομοιοτήτων της με την Ισπανική πόλη. Γεύμα στην ευρύ-
τερη περιοχή και το απόγευμα επιστροφή με ενδιάμεση στάση 
στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Στην συνέχεια 
θα επισκεφτούμε την ένδοξη μονή της Αγίας Λαύρας και το 
παρεκκλήσι όπου ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης. 
Στο μοναστήρι φυλάσσονται, μεταξύ πολλών άλλων κειμηλί-
ων, το «Λάβαρο της Επανάστασης», λειψανοθήκες Αγίων, δύο 
χειρόγραφα Ευαγγέλια κ.λπ. Αργότερα άφιξη στα Καλάβρυτα, 
ιστορική κωμόπολη σε υψόμετρο 750 μέτρων, στις πλαγιές 
των Αροανίων. Παραμονή για γεύμα και βόλτα στα σοκάκια 
της πόλης. Το απόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη σε ένα ακό-
μα μοναστήρι, το Μέγα Σπήλαιο, φωλιασμένο σε μια μεγάλη 
σπηλιά του Χελμού, κάτω από μεγάλο βράχο. Θησαυρός της 
μονής είναι η εικόνα της Παναγίας Μεγαλοσπηλαιωτίσσης ενώ 
στο Κειμηλιαρχείο της Μονής υπάρχουν πολλά ιερά κειμήλια: 
σιγγίλια, χειρόγραφα με εξαίρετες μικρογραφίες, πολύτιμοι 
χρυσοί σταυροί με Τίμιο ξύλο, χαλκογραφίες, προσωπογρα-
φίες κ.α. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση στα ίδια σημεία που 
επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 16,00€/άτομο

Αναχώρηση για Πελοπόννησο και με ενδιάμεση στάση φτά-
νουμε στην Ναύπακτο. Εκεί βρίσκεται η σύγχρονη μοναστική 
κοινότητα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Το μοναστηρι-
ακό συγκρότημα σήμερα αποτελείται από το ναό της Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρα, το γηροκομείο-νοσοκομείο, τους 
κοινούς χώρους, τα κελιά των μοναχών, τον ξενώνα της 
μονής και τη μεγάλη αίθουσα συνεδρίων. Επιστροφή στην 
παραλία της Ναυπάκτου παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα 
επιστροφή στα ίδια σημεία που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

Νομού Φωκίδας. Είναι χτισμένος σε υψόμετρο 1050 μέτρων 
στις ανατολικές πλαγιές των Βαρδουσίων και από εδώ κατα-
γόταν ο ήρωας της επανάστασης του 1821 Αθανάσιος Διά-
κος. Αυτός ήταν και ο λόγος της μετονομασίας του χωριού από 
Άνω Μουσουνίτσα σε Αθανάσιο Διάκο. Στον Αθανάσιο Διάκο 
υπάρχει από το 2009 Ιστορικό Μουσείο, που στεγάζεται στο 
ανακαινισμένο πατρικό σπίτι του Ήρωα. Παραμονή για γεύμα. 
Το απόγευμα με ενδιάμεση στάση, επιστροφή στα ίδια σημεία 
που επιβιβαστήκαμε.

Τιμή Συμμετοχής: 17,00€/άτομο
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους, πριν εγγραφείτε σε 
ένα από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του 
γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος και σημαίνει την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η διοργανώτρια εταιρία που στο εξής θα καλείται «τουριστικό γραφείο», αδειοδοτημένη 
τουριστική εταιρία από τον ΕΟΤ, είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρα-
κτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, και λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων 
τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση 
οργανωμένων ταξιδίων στον ταξιδιώτη - εκδρομέα. 
2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συ-
χνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις μεταφορές και 
τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο. 
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλ-
ληλογραφία, μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, με την προϋπόθεση, προκειμένου 
να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι:
1ον: της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του πο-
σού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το γραφείο.
2ον) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας 
και των σχετικών τυχόν επιβαρύνσεων τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώ-
ρηση.  Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο 
δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να 
απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Οι 
συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέ-
γραψε στο ταξίδι, το δε γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε 
τού ζητηθεί.   
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Ο παρόν κατάλογος έχει ισχύ για όλο το 2017 και μέρος του 2018. Επειδή οι τιμές έχουν 
υπολογισθεί από το Δεκέμβριο του 2016 και είναι αδύνατον να προβλέψουμε όλους τους 
παράγοντες κόστους που διαμορφώνουν την αξία των ταξιδιών, οι οριστικές τιμές θα γνω-
στοποιούνται 45 ημέρες περίπου πριν την αναχώρηση του κάθε ταξιδιού. Σε περίπτωση 
αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (πάνω από 10% της αξίας του ταξιδιού), ο ταξι-
διώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να επιστραφούν τα χρήματα που έχει 
καταβάλει. 
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς 
φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών και 
μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο /καμπίνα).
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης 
και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των 
συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις, αλλα-
γές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) 
λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών 
κ.α αιτίων. Δεν μπορεί, επίσης, να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις 
ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή δρομολογημένων αεροπλάνων, πλοίων για τεχνικούς, 
μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους. Το γραφείο θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να 
συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειο-
θετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι 
οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους 
τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται 
αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας),και στον παρέχο-
ντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη 
δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγ-
γράφως στο γραφείο οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες, μαζί με 
οποιαδήποτε έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την 
παρέλευση 7ημέρου, το γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.
Για να είναι δυνατή από πλευράς κόστους η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, 
απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 25 (είκοσι πέντε) συμμετεχόντων. Εφ’ όσον ο αριθμός 

αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκρι-
μένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σε αυτό, και να τους επιστρέψει 
τα χρήματα που είχαν καταβάλλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.   
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν και άλλα άτομα, η συμμετοχή προϋποθέτει 
ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση όλων 
προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις των συνοδών και η έγκαιρη προσέλευσή στους τό-
πους συγκέντρωσης (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). 
Αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της 
πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυν-
δεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων 
για την υπηρεσία που έχασε. Στα αεροδρόμια και λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο του-
λάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν απώλεια μέσου μεταφοράς του ταξιδιού λόγω 
καθυστέρησής σας συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση 
που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα με δικά σας έξοδα, χωρίς 
δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι με δική 
του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή 
αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του βαρύνουν τον ίδιο. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες οργανωμένου ταξιδιού 
που δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν κατηγοριοποίηση, κατάταξη ξενοδοχείων και καταλυ-
μάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας είναι σύμφω-
νες με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη ξενοδοχείων, 
καταλυμάτων και μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Όλα τα δωμάτια είναι απλής 
κατηγορίας, τύπου standard. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο 
κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα είναι δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι 
ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι ίσως είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή 
σπαστό ντιβάνι. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ξενοδοχείου που αναφέρεται 
επώνυμα στο πρόγραμμα με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας χωρίς αυτό να αποτελεί 
λόγο ακύρωσης ή παραπόνων. Θα πρέπει εδώ να γνωρίζετε, ότι στα ταξίδια με πούλμαν 
οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο ελληνικό διαβατήριο έκδοσης από το 2006 
και μετά. Οι χώρες ζώνης Schengen δέχονται και ταυτότητες με λατινικούς χαρακτήρες. 
Οι υπήκοοι άλλων χωρών, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά 
το γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, και των 
χωρών που θα επισκεφθούν. Τυχόν μη εξασφάλιση έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των 
ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής στο ταξίδι χωρίς 
χρέωση ακυρωτικών.
9. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ακυρώσεις συμμετοχής από τον ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας 
και ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά 
κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:
Ολοήμερες και Απογευματινές εκδρομές: Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση, δεν 
υπάρχουν ακυρωτικά τέλη. Από 2 έως 0 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 
συνολικό ποσόν της εκδρομής.
Πολυήμερες εσωτερικού: Έως 25 ημέρες πριν την αναχώρηση, δεν υπάρχουν ακυρωτικά 
τέλη. Από 24 έως 15 πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 40% της αξίας του ταξιδιού. 
Από 14 έως 7 πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 65% της αξίας του ταξιδιού. Από 6 
έως 0 πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 100% της αξίας του ταξιδιού. 
Πολυήμερες εξωτερικού: Έως 40 ημέρες πριν την αναχώρηση, δεν υπάρχουν ακυρωτικά 
τέλη. Από 39 έως 25 πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 40% της αξίας του ταξιδιού. 
Από 24 έως 7 πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 65% της αξίας του ταξιδιού. Από 6 
έως 0 πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 100% της αξίας του ταξιδιού.
Ειδικά για ταξίδια με αεροπλάνο: Μετά την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου δεν υπάρ-
χει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής ή αντικατάστασης της εκδρομής/ταξιδιού. Τα ακυρω-
τικά τέλη στη περίπτωση αυτή, ανέρχονται σε 100% της αξίας του ταξιδιού.
Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του επιβάτη με άλλο άτομο.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγραφής ή από το αν έχουν καταβληθεί 
τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο 
ακυρώσει τη συμμετοχή, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά δεν ισούνται με το 100% της συνολι-
κής αξίας, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων πληρώνει και τη διαφορά δωματίου, καθώς 
θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

Χρησιμέs Πληροφορίες
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