
XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ ❆ ΤΆΞΙΔΙΆ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ❆ ΜΆΚΡΙΝΆ & ΕΞΏΤΙΚΆ ΤΆΞΙΔΙΆ



Τρόποι πληρωμών 
Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατά-
θεσης, με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με απευθεί-
ας πληρωμή στα γραφεία μας. 

Για την έγκυρη κράτηση σας απαιτείται προκαταβο-
λή 30% του συνολικού ποσού της κράτησης εντός 2 
εργάσιμων ημερών και εξόφληση το αργότερο έως 
και μία εβδομάδα πριν την έναρξη του ταξιδιού ή της 
προσφερόμενης υπηρεσίας. 

Για εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτη-
ρίων ή γενικότερα κρατήσεις που διέπονται από ει-
δικούς όρους ακυρώσεων, παρακαλούμε να ενημε-
ρώνεστε από τους εκπροσώπους του γραφείου μας. 

EUROBANK: 
0026.0072.70.0200466388 
IBAN: GR6302600720000700200466388

ΕΘΝΙΚΗ: 
040/002959-90
IBAN: GR0401100400000004000295990

ALPHA BANK: 
101 00 2002 304340
IBAN: GR3501401010101002002304340

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY: 
SMILE ACADIMOS ΙΚΕ 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε 
να συμπληρώνετε ως αιτιολογία κατάθεσης το όνο-
μα που δηλώσατε κατά την κράτηση σας. Μετά την 
κατάθεσή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:
1) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Τ.Κ.
2) Σε ποια εκδρομή συμμετέχετε
3) Ποσόν προκαταβολής ή εξόφλησης που καταθέσατε

Ισχύει για όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα επιστροφή. Από την ενέργεια εξαιρού-
νται τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Στις αναγραφόμενες τιμές καταλόγου μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 1/1/2018, 
βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε  
όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:

0,50 € σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
1,50 € σε μονάδες τριών αστέρων
3,00 € σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
4,00 € σε μονάδες πέντε αστέρων

Ο φόρος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 
Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

NEOΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ! 
Οι κατάλογοι μας αποστέλλονται δωρεάν και ταχυδρομι-
κώς σε όλους τους ενεργούς μας πελάτες μας. Μπορείτε 
να μας ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή τη διακοπή της απο-
στολής των καταλόγων καθώς και να τροποποιήσετε τους 
τρόπους με τους οποίους θέλετε να επικοινωνούμε μαζί 
σας, για τα νέα και τις προσφορές μας, με τους παρακάτω 
τρόπους: Με email στο info@smileacadimos.gr ή τηλε-
φωνικώς στο 210 37 38 000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 
09:00-17:30) ή με fax 210 32 38 173.

Aπό 6 ως 12 άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα 
πακέτα διακοπών & ταξίδια εξωτερικού!

    ΑΘΗΝΑ
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, 10564
Τ 210 37 38 000 | info@smileacadimos.gr
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601

Άκολουθήστε μας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 
Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών για την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης και έγκαιρης ανίχνευσης κρουσμάτων του COVID-19, παρακαλούμε όπως 
φροντίσετε για τις απαιτούμενες διαδικασίες πριν από το ταξίδι σας και τη συμπλήρωση  
των απαραίτητων εντύπων τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται κατόπιν ζήτησης. 

Για την είσοδο σας στα λεωφορεία και στα ξενοδοχεία απαιτείται Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικό PCR/Rapid test και για παιδιά έως 17 ετών Self test. 
Στις εορταστικές εκδηλώσεις/ρεβεγιόν των ξενοδοχείων στην Ελλάδα επιτρέπονται 
μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, βάσει των μέτρων που ισχύουν τη στιγμή που 
τυπώνεται το έντυπο. 
Τέλος, παρακαλούμε πολύ μην παραλείπετε την τήρηση των απαιτούμενων υγειονομικών 
μέτρων και την υποχρεωτική χρήση της μάσκας κατά το ταξίδι. 
Σε περίπτωση αλλαγής των υγειονομικών  
πρωτοκόλλων θα ισχύουν τα εκάστοτε μέτρα.
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Dolce Athens Attica Riviera, ένα υπέροχο θέρετρο στο ανατολικό μέρος της Αττικής 
και τη Βραυρώνα. Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, το ξενοδοχείο διατηρεί τον 
ειδυλλιακό του χαρακτήρα και προσφέρει το απόλυτο σκηνικό για αξέχαστες γιορτές! 
Απολαύστε τη διαμονή σας και χαρείτε το θαυμάσιο περιβάλλον, την ομορφιά της φύσης 
καθώς και την θερμή φιλοξενία, που συμπληρώνεται από εξαίσιες υπηρεσίες.

Φιλοξενία
Απολαύστε εξαιρετική διαμονή μέσα από μια ευρεία γκάμα επιλογών σε δωμάτια με 
κλιματισμό και πλήρη εξοπλισμό που περιλαμβάνει δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, 
χρηματοκιβώτιο, Wi-Fi, καλλυντικά, σεσουάρ, μίνι μπαρ, απευθείας τηλέφωνο.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Η μέρα ξεκινά με ενέργεια και χαμόγελα, με ένα υγιεινό πρωινό στο εστιατόριο του 
Dolce Attica Riviera. Όλα τα γεύματα αποτελούν μοναδικές εμπειρίες, στο εστιατόριο 
Filema à la carte, με φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, δημιουργική Ελληνική και διεθνή 
κουζίνα με μοντέρνες πινελιές και τοπικά προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. 

Για πολύτιμες στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και αναζωογόνησης, το «Aegeo Spa» 
σάς προσκαλεί να απολαύσετε το πλούσιο μενού υπηρεσιών του καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου μπορείτε να απολαύσετε τα 
γήπεδα των σπορ, την παιδική χαρά.

Το Dolce Attica Riviera προσφέρει ακόμα δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και τα 
δωμάτια, καθώς και δωρεάν πάρκινγκ. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 24, 31/12

Δίκλινο Premium Mountain View 180 €

Mονόκλινο Premium Mountain View 154 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών σε κουκέτα ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε καναπέ 45 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ αναβάθμιση σε δωμάτιο με θέα θάλασσα για τις πρώτες κρατήσεις έως 5/12.
Για οικογένειες: 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε διπλανά δωμάτια με ενδιάμεση 
πόρτα ΕΚΠΤΩΣΗ 20% στο 2ο δωμάτιο. Για δωμάτιο με θέα θάλασσα επιβάρυνση 15€/ημέρα. 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 20€/άτομο. 

ΒΡΆΥΡΏΝΆ, ATTIKH

Dolce Athens 
Attica Riviera

Εορταστικό Πρόγραμμα
Πλήρες αμερικάνικο πρωινό και μεσημεριανό γεύμα 
σε μπουφέ στο εστιατόριο “Thea” με θέα τη θάλασσα

Δείπνο στον Eορταστικό μπουφέ του ξενοδοχείου 
την Παραμονή των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς

Γεύμα στον Εορταστικό μπουφέ του ξενοδοχείου 
ανήμερα των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς

20% έκπτωση σε επιλεγμένες θεραπείες 
στο πλήρως ανακαινισμένο Spa του ξενοδοχείου

Δώρο παιχνίδια από τον Άι Βασίλη για παιδιά από 3-12 ετών
Παιδότοπος με δημιουργική απασχόληση για παιδιά 4-12 ετών

Late check-out στις 16:00 (βάσει διαθεσιμότητας)

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Κόρινθος - Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου - 
Ναύπλιο - Καλαμάκι 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα. Mε ενδιάμεση στάση φτάνουμε στην Αρχαία Κόριν-
θο, όπου θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό Μουσείο και θα θαυμάσουμε ευρήματα 
προϊστορικών χρόνων από την ευρύτερη περιοχή. Συνεχίζουμε για την ιστορική 
Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι. Διαθέτει μεγάλο θησαυρό Αγίων Λειψάνων, 
όπως και την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. 
Επίσης, θα θαυμάσουμε το περίτεχνο ξύλινο σκαλιστό τέμπλο από οξιά και φλαμούρι. 
Συνεχίζουμε για το Ναύπλιο όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε 
τα αξιοθέατα όπως τον Αγ. Σπυρίδωνα, την Ακροναυπλία, αλλά και την Πλατεία Συ-
ντάγματος. Προαιρετικό γεύμα σε κάποιο από τα ταβερνάκια. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
KALAMAKI BEACH 4*, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 

2η μέρα: Χωριά Ζήρειας - Λίμνη Στυμφαλίας - Λίμνη Δόξα - Μονή Αγίου 
Γεωργίου - Καστανιά
Πρωινό και αναχώρηση για τα χωριά Ζήρειας και τον υδροβιότοπο της Λίμνης 
Στυμφαλίας. Συνεχίζουμε για τη μαγευτική τεχνητή Λίμνη Δόξα, με το εκκλησάκι του 
Αγ. Φανουρίου και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με το κρυφό σχολειό. 
Επόμενος σταθμός μας ο παραδοσιακός οικισμός Καστανιά, μέσα στα έλατα, σε 
υψόμετρο 920μ. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Οδοντωτός - Καλάβρυτα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό ως τα 
Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο, ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το 
φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για γεύμα και ψώνια 
στην τοπική αγορά. Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Kαλάβρυτα - Οδοντωτός  
Λίμνη Τσιβλού - Ναύπακτος

Χωριά Ζήρειας - Ναύπλιο
Λίμνη Στυμφαλία - Καλάβρυτα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events 4* στην Πάτρα  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική και 
1 εμφιαλωμένο κρασί ανά 2 άτομα ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kalamaki Beach 4* ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ 1 ποτήρι κρασί στο γεύμα ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με ζωντανή 
ορχήστρα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Το εισιτήριο για τον Οδοντωτό ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 08:15

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα
Πρωινή αναχώρηση για τη Λίμνη Τσιβλού. Βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων και 
δημιουργήθηκε το 1913, από μια μεγάλη κατολίσθηση. Περιήγηση στη λίμνη και 
μετάβαση στη Ζαρούχλα, ορεινό οικισμό της Αχαΐας. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο MY WAY HOTEL & EVENTS 4* στην Πάτρα. Δείπνο.

2η μέρα: Διακοφτό - Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό στα 
Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο, μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού 
ποταμού. Επιβίβαση στο πούλμαν και μετάβαση στο χωριό Καστριά, όπου βρίσκεται 
το εντυπωσιακό Σπήλαιο Λιμνών. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη των Καλαβρύτων 
για γεύμα και βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ναύπακτος - Τρίκορφο 
Πρωινό και επιβίβαση στο πούλμαν, πέρασμα από την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και 
επίσκεψη στη γραφική καστρούπολη της Ναυπάκτου, μία από τις αρχαιότερες Ελλη-
νικές πόλεις, που γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής και συνδέθηκε με σημαντικά 
γεγονότα της ιστορικής μας πορείας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Τρίκορφο, με 
τη Μονή των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ, που ξεχωρίζει για τα 400 σήμαντρα 
και τις 62 καμπάνες της! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: «Achaia Clauss» - Πάτρα - Αθήνα 

Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου «Achaia 
Clauss», όπου θα ξεναγηθούμε (προαιρετικά) και θα θαυμάσουμε τα κελάρια με τα 
δρύινα σκαλιστά βαρέλια, την κάβα και τα πέτρινα κτίρια. Επιστροφή στην Πάτρα για 
να επισκεφθούμε τον ιερό Ναό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Χρόνος για βόλτα και 
γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

24, 31/12 Smile Price 3 182 € 162 € 245 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

3 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 24, 31/12 - Ώρα αναχώρησης 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ CITY VIEW 2ΚΛΙΝΟ SEA VIEW 3ο ΑΤΟΜΟ SEA VIEW 1ΚΛΙΝΟ CITY VIEW

23, 30/12 Smile Price 4 342 € 358 € 298 € 417 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
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ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

KAΛΆΜΆΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΆ

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

Σύγχρονο ξενοδοχείο 4 αστέρων, πολύ κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, το Λουτράκι με 
το περίφημο Καζίνο, τα Καλάβρυτα, τη Ζήρεια, τα ορεινά θέρετρα της Κορινθίας. Αποτελεί 
ιδανικό καταφύγιο για ήρεμες διακοπές, χτισμένο πάνω στη θάλασσα και ανάμεσα σε 
ολάνθιστους, περιποιημένους κήπους.

Φιλοξενία

Ογδόντα πανέμορφα, ανακαινισμένα δωμάτια, δίκλινα και τρίκλινα, με ανέσεις και 
παροχές που υπόσχονται άνετη διαμονή, σας περιμένουν στο Kalamaki Beach. Ανάλογα 
με τον όροφο που βρίσκονται και τον προσανατολισμό τους, διακρίνονται σε διάφορες 
κατηγορίες και διαθέτουν θέα στο Σαρωνικό ή τους ανθισμένους κήπους και τα πεύκα 
γύρω απ’ το ξενοδοχείο.

Όλα είναι άνετα, με λειτουργικά έπιπλα σε γήινους χρωματικούς τόνους, κλιματισμό, δω-
ρεάν Wi-Fi, ιδιωτικά μπάνια, σεσουάρ, χρηματοκιβώτια, απευθείας τηλεφωνικές γραμμές, 
τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια και μίνι μπαρ. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το Kalamaki Beach Hotel διαθέτει ένα εστιατόριο με μπουφέ και à la carte μενού, δύο 
μπαρ, εστιατόριο όπου μπορείτε να γευθείτε νόστιμα πιάτα από τη διεθνή και Ελληνική 
κουζίνα. Υπάρχουν ακόμα σάλα τηλεόρασης, αίθουσα μπιλιάρδου, παιδική χαρά.

Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, περιλαμβάνουν 4 γήπεδα τένις με ειδικό χώμα 
(canada-tenn), γυμναστήριο, γήπεδο βόλεϊ με γρασίδι, τραπέζι πινγκ πονγκ και τραπέζι 
μπιλιάρδου! Επίσης, λειτουργούν ειδικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά.

Kalamaki Beach
Resort Hotel

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 24-26/12, 31/12-2/1

Δίκλινο 145 €

Μονόκλινο Εconomy 108 €

Μονόκλινο 122 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 6-12 ετών 45 €

3o άτομο ενήλικας 12 ετών + 55 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Τα Econοmy είναι δωμάτια στον ημιώροφο χωρίς μπαλκόνι.
Επιβάρυνση για απευθείας θέα θάλασσα 20€/δωμάτιο τη βραδιά.
Έκπτωση για ημιδιατροφή 5€/άτομο την ημέρα. 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο.

Εορταστικό Πρόγραμμα
Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12  
με ζωντανή μουσική από ορχήστρα

Ένα ποτήρι κρασί κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Δημιουργική παιδική απασχόληση καθημερινά  

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24, 29, 30/12

Δίκλινο 150 €

Μονόκλινο 138 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-5 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 5-12 23 €

3ο άτομο ενήλικας 13 ετών + 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση του γυμναστηρίου, των γηπέδων τένις και ο εξοπλισμός τους.

 Ένα πολυτελές καταφύγιο 5 αστέρων που εκπροσωπεί πλήρως το μυστηριακό με-
γαλείο περασμένων εποχών και ενσαρκώνει στο απόλυτο την ιδέα μίας μοναδικής 
εμπειρίας διακοπών που ξετυλίγεται σε ένα πολυτελές, παραμυθένιο σκηνικό. 
Bρίσκεται φωλιασμένο στις πλαγιές του Ταϋγετου, κάτω από την Βυζαντινή καστρο-
πολιτεία του Μυστρά, μέσα σε 30 στρέμματα καταπράσινου τοπίου με πέτρινα κτίρια, 
συντριβάνια, πλακόστρωτα και πλούσια βλάστηση.

ΜΥΣΤΡΆΣ, ΛΆΚΏΝΙΆ

Mystras Grand Palace 

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝΠΡΩΙΝΟ

ΛΟΥΤΡΆΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΆ

Club Ηοtel Casino Loutraki
ΒΡΆΧΆΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΆ

Αlkyon Resort Hotel
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ + BRUNCH + ΡΕΒΕΓΙΟΝ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24/12 30, 31/12 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ

Δίκλινο Executive Mountain View 162 € 179 € 97 €

Δίκλινο Deluxe Sea View 192 € 208 € 127 €

Μονόκλινο Executive Mountain View 128 € 142 € 87 €

Μονόκλινο Deluxe Sea View 158 € 171 € 117 €

1o Παιδί 0-6 ετών Executive, Deluxe ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-6 ετών Deluxe ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6-12 ετών Executive, Deluxe 55 € 66 € ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 6-12 ετών Deluxe 55 € 66 € ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 64 € 64 € 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 3 νύχτες 1 νύχτα

Εορταστικό δείπνο στις 24 & 31/12, brunch στις 25/12 & 1/1. ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi, της θερμαινόμενης 
πισίνας, Jacuzzi, Sauna, Hamam και γυμναστηρίου. ΔΩΡΕΆΝ Mini Club για παιδιά 4-12 ετών με ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες και παιχνίδια. Επιβάρυνση για επιπλέον γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 27€/
ενήλικας και 17,5€/παιδί 6-12 ετών. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24, 29, 30/12 *27/12, 2/1

Δίκλινο Standard 160 € 126 €

Δίκλινο Executive 190 € 140 €

Δίκλινο Junior Suite 220 € 180 €

Διαμέρισμα (έως 4 άτομα) 240 € 200 €

Μονόκλινο 130 € 80 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-4 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 4-12 ετών σε Junior Suite 25% 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35% 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 2 νύχτες

*Τιμές επιπλέον των 2 διανυκτερεύσεων. ΔΩΡΕΆΝ χρήση της θερμαινόμενης πισίνας και του γυμναστηρίου. 
Αίθουσα για χαρτιά και επιτραπέζια παιχνίδια. Παιδική απασχόληση. Επιβάρυνση 30€/άτομο για εορταστικό 
ρεβεγιόν 24 & 31/12, με ζωντανή μουσική και ποτά (λευκό κρασί, αναψυκτικά, νερό). Δυνατότητα μεταφοράς 
με πούλμαν 30€/άτομο.
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Αρχαία Ολυμπία 
Λάμπεια Όρη

1η ημέρα: Αθήνα - Ανδρίτσαινα - Βάσσες (Ναός Επικούρειου Απόλλωνα) 
Πρωινή αναχώρηση με πρώτο σταθμό τις Βάσσες Φιγαλείας, όπου βρίσκεται ο Ναός 
του Επικούρειου Απόλλωνα (UNESCO). Συνεχίζουμε για το γραφικό και ιστορικό 
χωριό Ανδρίτσαινα, στα 760μ., στην πλαγιά του Λυκαίου όρους. Χρόνος για γεύμα 
στα τοπικά ταβερνάκια. Αναχώρηση για την Ολυμπία. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
κεντρικό ξενοδοχείο NEDA HOTEL 3*. Δείπνο. 

2η ημέρα: Ολυμπία - Αρχαιολογικός χώρος (ξενάγηση) - Κατάκολο
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ολυμπίας 
(ξενάγηση από επίσημο ξεναγό). Το μουσείο περιλαμβάνει τη μόνιμη έκθεση ευρη-
μάτων από ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως, τα οποία χρονολογούνται στην 
Προϊστορική εποχή. Επόμενος σταθμός μας το Κατάκολο όπου (αν είναι ανοιχτό) θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων 
του Κώστα Κοτσανά, με 200 και πλέον λειτουργικά ομοιώματα μηχανισμών και 
επινοήσεων του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η ημέρα: Λαγκάδια - Δημητσάνα - Βυτίνα 
Πρωινό και αναχώρηση για τα πετρόχτιστα χωριά του Μαινάλου. Πρώτος σταθμός 
μας τα Λαγκάδια, με την πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση και την υπέροχη θέα. 
Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για την ιστορική Δημητσάνα. Χρόνος για γεύμα και 
στη συνέχεια θα πιούμε καφέ στη Βυτίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η ημέρα: Δάσος Φολόης - Λάμπεια - Τριπόταμα
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω του ορεινού χωριού Λάλα κατευθυνόμαστε προς 
το μαγευτικό αυτοφυές δρυοδάσος της Φολόης, μοναδικό στα Βαλκάνια. Στάση 
για μικρή πεζοπορία και φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για τη Λάμπεια (ή Δίβρη), σε 
υψόμετρο 950μ., όπου θα σταματήσουμε για μεσημεριανό γεύμα. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει μικρή στάση για περίπατο, 
εκεί που συναντιούνται τα τρία ποτάμια, 
ο Ερύμανθος, ο Αροάνιος και ο Σειραίος. 
Πορεία επιστροφής για Αθήνα.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνο-
νται οι επισκέψεις της 1ης μέρας και η 
επίσκεψη στο Κατάκολο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο Neda Hotel 3*, στην Ολυμπία  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 στη θέση της ημιδια-
τροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 24, 30, 31/12 - Ώρα αναχώρησης 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

24, 31/12 Smile Price 3 186 € 158 € 220 €

23, 30/12 Smile Price 4 243 € 200 € 288 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Τα δείπνα και τα ρεβεγιόν είναι σερβιριζόμενα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 Smile Price 4 234 € 190 € 323 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Παραδοσιακή Μάνη 
Αρεόπολη - Σπήλαιο Διρού

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Γύθειο - Αρεόπολη 
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό Μυστρά, 
την καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια 
μετάβαση στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο, με το νησιώτικο χρώμα και το κατά-
φυτο νησάκι Κρανάη να συνδέεται με την ξηρά στην άκρη του λιμανιού του. Χρόνος 
για βόλτα και γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στην Αρεόπολη, στο ξενοδοχείο KASTRO 
MAINI 3*. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 
2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Γερολιμένας 
Πρωινό και ξεκινάμε την εκδρομή μας περνώντας από τον οικισμό της Κυπάρισσου, 
που χτίστηκε στη θέση της αρχαίας Καινήπολης. Φτάνοντας στον οικισμό Κοίτα θα 
δούμε τα πυργόσπιτα και τα σπουδαία Βυζαντινά μνημεία-εκκλησίες. Συνεχίζουμε 
για τον πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Καθ’ οδόν για το 
Ταίναρο θα δούμε πολλούς πύργους, καθώς και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. 
Επόμενος σταθμός το λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο του 1565. Χρό-
νος για γεύμα και βόλτα. Κατά την επιστροφή στο ξενοδοχείο θα πιούμε καφέ στον 
απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. Δείπνο. 
3η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Λιμένι 
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις της ημέρας με την προ-
αιρετική βαρκάδα στο Σπήλαιο Γλυφάδα του Διρού. Συνεχίζουμε με την Αρεόπολη, 
όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στο Ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών και στην πλατεία της 17ης Μαρτίου. Από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση 
του 1821. Τελευταίος σταθμός μας το παραθαλάσσιο Λιμένι, για περίπατο και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδαμύλη - Καλαμάτα - Αθήνα 
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πανοραμική διαδρομή στη Μεσσηνιακή Μάνη, 
περνώντας από το Οίτυλο, τη Στούπα και 
την Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο οχυρό 
συγκρότημα των Μούρτζινων. Συνεχί-
ζουμε για την Καλαμάτα. Προσκύνημα 
στην πολιούχο Υπαπαντή και ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα και γεύμα στο κέντρο. 
Αναχώρηση για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλ-
μαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro Maini 3*, στην Αρεόπολη 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 στη θέση της ημιδια-
τροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Η βαρκάδα στο Σπήλαιο Διρού. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 
Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 07:15
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Ένα καταφύγιο ευεξίας στα Καμένα Βούρλα, γνωστό για τα θεραπευτικά λουτρά του. 
Πρόκειται για ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels, λίγα μόλις 
μέτρα από το κέντρο του κοσμοπολίτικου θερέτρου. Διαθέτει 224 δωμάτια.

Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, άνετο και απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον, 
χτισμένο σε μια ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις 2χλμ. από την Ερέτρια. 
Τα δωμάτια του προσφέρουν θέα είτε προς τη θάλασσα είτε προς τον κήπο.

KAMENA BOYΡΛΆ, ΦΘΙΏΤΙΔΆ

Galini Mitsis 
Wellness Spa & Resort

EΡΕΤΡΙΆ, ΕΥΒΟΙΆ

Νegroponte Resort

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 24, 31/12 23, 24, 30, 31/12 22, 23, 29, 30/12

Δίκλινο Deluxe Garden View 180 € 167 € 159 €

Δίκλινο Deluxe Sea View 198 € 184 € 175 €

Τετράκλινο Deluxe Garden View* 212 € 199 € 191 €

Τετράκλινο Deluxe Garden View** 225 € 211 € 203 €

Μονόκλινο Deluxe Garden View 125 € 118 € 110 €

Μονόκλινο Deluxe Sea View 168 € 156 € 149 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 7-12 ετών σε Garden View 32 € 32 € 32 €

1o Παιδί 7-12 ετών σε Sea View 35 € 35 € 35 €

3ο άτομο 12 ετών + σε Garden View 63 € 58 € 55 €

3ο άτομο 12 ετών + σε Sea View 69 € 63 € 60 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

*Τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά, 1ο  0-6 & 2ο 0-12 ετών. **Τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά 7-12 ετών.
Εορταστικό ρεβεγιόν με μουσική DJ 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής. ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi, του 
γυμναστηρίου και την γηπέδων μπάσκετ & ποδοσφαίρου. Δημιουργική παιδική απασχόληση από επαγγελματίες 
παιδαγωγούς. Για έγκαιρες επιβεβαιωμένες κρατήσεις έως 30/11 έκπτωση 10% στις παραπάνω τιμές.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 24, 31/12 23, 30/12
23, 27-30/12, 

2-5/1
6-8 /1

Δίκλινο Standard Mountain View 183 € 170 € 155 € 80 €

Δίκλινο Standard Sea View 195 € 180 € 166 € 92 €

Δίκλινο Superior Sea View 209 € 194 € 178 € 103 €

Δίκλινο Mezonette 251 € 233 € 213 € 130 €

Μονόκλινο Standard Mountain View 144 € 136 € 115 € 68 €

1o Παιδί 0-13 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-13 ετών 25% 25% 25% 25%

3ο άτομο ενήλικας 13 ετών + 35% 35% 35% 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες

Για κρατήσεις έως τις 4/12 στις 3 διανυκτερεύσεις ΔΩΡΕΆΝ η 4η.  
Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη (Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά).
Συμμετοχή στο ρεβεγιόν Χριστουγέννων ή/και Πρωτοχρονιάς (χωρίς ποτά), με τη συνοδεία μουσικής.
ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi. Ελεύθερη χρήση παιδότοπου για παιδιά 4 ετών και άνω. Μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, 
προβολές dvd. Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας καθημερινά.
Χρήση γυμναστηρίου δωρεάν με ραντεβού. 10% έκπτωση σε θεραπείες SPA αξίας άνω των 50€.
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ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT

Αράχωβα - Δελφοί
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Pano-
lympia ✓ Διαμονή στο Anemolia Mountain Resort 4*, στην Αράχωβα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν στις 
24 & 31/12 με μουσική στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική 
ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Η είσοδος στο «Vagonetto». Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23 & 30/12 - Ώρα αναχώρησης 08:00

1η μέρα: Αθήνα - Δελφοί - Αράχωβα

Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στους Δελφούς, όπου θα επισκεφθούμε τον 
αρχαιολογικό χώρο (Θέατρο-Στάδιο) και το Μουσείο. Η συλλογή των εκθεμάτων παρουσιάζει την ιστο-
ρία του Δελφικού Ιερού και του πιο ξεκουστού μαντείου της Αρχαίας Ελλάδας. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT 4* στην Αράχωβα. Δείπνο.

2η μέρα: Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού - Αράχωβα

Πρωινό και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού (καιρού επιτρέποντος), που 
αποτελεί πόλο έλξης για τους φανατικούς των χειμερινών σπορ. Συνεχίζουμε για τη γραφική και 
κοσμοπολίτικη Αράχωβα, με την υπέροχη θέα, τα παραδοσιακά καταστήματα και την έντονη χειμερινή 
κοσμική ζωή. Χρόνος για γεύμα και βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Αράχωβα - Ιτέα

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τους 
χώρους και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Το απόγευμα 
αναχώρηση για την Ιτέα, επίνειο της Άμφισσας στη 
Φωκίδα, με την υπέροχη παραλία και τα μικρά νησάκια 
που τη «διακοσμούν» για να απολαύσουμε τον καφέ μας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Αράχωβα - Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, το «Vagonetto» (καιρού επιτρέπο-
ντος). Θα κάνουμε βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές βωξίτη, θα δούμε το μουσείο και το θέαμα 
«Ήχος και Φως». Συνεχίζουμε για τη Γραβιά, της οποίας το περίφημο Χάνι έχει μετατραπεί πρόσφατα 
σε μουσείο (εφόσον είναι ανοιχτό). Τελευταίος μας σταθμός είναι το γραφικό χωριό της Αγόριανης 
(Επτάλοφος), με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD BV 2ΚΛΙΝΟ STD DV 2ΚΛΙΝΟ EXECUTIVE 3o ATOMO

23, 30/12 Smile Price 4 332 € 360 € 406 € 265 €

STD: Standard, BV: Back View, DV: Delphi View
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
24, 25,  

30, 31/12
23, 29/12,  

6-9/1

Δίκλινο Standard Back View 168 € 149 €

Δίκλινο Standard Delphi View 173 € 154 €

Δίκλινο Executive 222 € 198 €

Δίκλινο Mini Suite-Chalet 244 € 226 €

1o Παιδί 0-5 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο 5 ετών + 54 € 48 €

3ο άτομο 5 ετών + σε Mini Suite 44 € 44 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ Wi-Fi, χρήση της εσωτερικής πισίνας & του γυμναστηρίου. 
Επιβάρυνση για εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική 24 & 
31/12 60€/ενήλικας και 30€/παιδιά έως 12 ετών.

Στο πιο όμορφο σημείο της κοσμοπολίτικης Αράχωβας, 
με μοναδική θέα τις βουνοκορφές του Παρνασσού και την 
κοιλάδα των Δελφών, το ξενοδοχείο Anemolia Μοuntain 
Resort αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για αποδράσεις στη 
φύση, τις ταξιδιωτικές και αρχαιολογικές περιηγήσεις σας. 
Διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα, γυμναστήριο και εστιατόριο με τζάκι.

ΠΡΩΙΝΟ
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Tο Domotel Arni προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό ποιότητας και εξυπηρέτησης. H προνο-
μιακή του θέση το καθιστά ιδανική βάση για εκδρομές αναψυχής στα αξιοθέατα της περιοχής.
Φιλοτεχνημένο από Γάλλο αρχιτέκτονα, είναι ένα από τα πρώτα ξενοδοχεία των Βαλκανίων 
(ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1921) και αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα rococo αρχιτεκτονικής. 
Mετά την ανακαίνισή του το 2006, έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο A' κατηγορίας, όπου η παρά-
δοση, η ιστορία και η αρχιτεκτονική συνδυάζονται αρμονικά σε ένα μοναδικό περιβάλλον. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 30/12 6/1

Δίκλινο Comfort 95 € 79 €

Μονόκλινο Comfort 81 € 64 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 3 νύχτες

Επιβάρυνση για εορταστικό δείπνο 24/12 ή 31/12 40€/άτομο. 
ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 30/12, 6/1

Δίκλινο 138 €

Μονόκλινο 101 €

1o Παιδί 0-10 ετών 35 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 50 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για εορταστικό ρεβεγιόν 20€/ενήλικας και 15€/παιδί έως 10 ετών. 
Στο ρεβεγιόν μουσική από DJ και ποτά (κρασί λευκό ή κόκκινο, μπύρες και αναψυκτικά).

KΆΣΤΡΆΚΙ, ΚΆΛΆΜΠΆΚΆ

Grand Meteora Hotel

Βρίσκεται στο Καστράκι, μόλις 2χλμ. από την Καλαμπάκα και σε απόσταση «αναπνοής» 
από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων. Πρόκειται για το πιο επιβλητικό και 
εντυπωσιακό κατάλυμα της περιοχής, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και άρτια αισθητική.  
Τα γήινα χρώματα, η πέτρα και το ξύλο κυριαρχούν και δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα.
Το Grand Meteora Hotel διαθέτει 111 ευρύχωρα δωμάτια, σχεδιασμένα και διακοσμημένα 
βάσει των καλύτερων προδιαγραφών φιλοξενίας. Έχουν χρησιμοποιηθεί χρώματα θερμά και 
επίπλωση σε κλασικό μίνιμαλ ύφος, ενώ στον εξοπλισμό των δωματίων περιλαμβάνονται 
μπανιέρα, μεγάλη ντουλάπα, κλιματισμός, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, τηλεόραση HD, Wi-Fi, 
μεγάλα παράθυρα και βεράντες, σεσουάρ και αξεσουάρ υγιεινής.
Όσον αφορά τις κοινόχρηστες παροχές, υπάρχει μεγάλος χώρος υποδοχής, εστιατόριο με 
δυνατότητα να εξυπηρετήσει 250 άτομα, καφέ-μπαρ με εκπληκτική θέα στα Μετέωρα για 
τα ροφήματα, αναψυκτικά και ποτά σας όλη μέρα, σαλόνι με τζάκι, αίθουσα τηλεόρασης, 
δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΟΛΗ KAΡΔΙΤΣΆΣ

Domotel Arni Hotel
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 30/12 27/12, 6/1

Δίκλινο Standard 193 € 150 €

Δίκλινο Superior 210 € 170 €

Τρίκλινο Standard 240 € 190 €

Τρίκλινο Superior 260 € 200 €

Μεζονέτα 2+2 290 € 230 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών 25 € 25 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 2 νύχτες

Eoρταστικό ρεβεγιόν την Παραμονή των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Μουσικές βραδιές. Παιδότοπος. Αίθουσα ping pong, μπιλιάρδο, γυμναστήριο. 20% έκπτωση στο Saloon Park.

KAΡΠΕΝΗΣΙ

Μοntana Hotel & Spa
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1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση το Βόλο. Επίσκεψη στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μου-
σείο και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και για να δοκιμάσετε το τσίπουρο και τoυς τοπικούς μεζέδες. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA VOLOS 5* ή στο NEFELI HOTEL 3* στο Βόλο. 

2η μέρα: Διαδρομή με τον «Μουντζούρη» - Μηλιές 
Πρωινό και αναχώρηση για μια αξέχαστη ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου (καιρού επιτρέπο-
ντος) με τον «Μουντζούρη», το παλιό ατμοκίνητο τρενάκι. Στις Μηλιές θα δούμε την ιστορική εκκλησία 
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη δημόσια Βιβλιοθήκη, με τα σπάνια χειρόγραφα. Όσοι δε θελήσουν 
να πάρουν το τρενάκι θα κάνουν την εκδρομή στις Μηλιές οδικώς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα 
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής διαδρο-
μής για το χιονοδρομικό κέντρο Χάνια. Επόμενος σταθμός 
μας είναι η Ζαγορά (καιρού επιτρέποντος) και συνεχίζουμε 
για την Τσαγκαράδα, το «σμαράγδι» του Πηλίου στις βορειο-
ανατολικές πλαγιές του βουνού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Αθήνα 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά. Σειρά έχει η Μακρυ-
νίτσα με την πανοραμική θέα, το «μπαλκόνι του Πηλίου». Βόλτα μέχρι την κεντρική πλατεία, με τα 
υπεραιωνόβια πλατάνια και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Στη συνέχεια μετάβαση στο 
Βόλο όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Πορεία επιστροφής για Αθήνα.

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
DOMOTEL XENIA VOLOS

Bόλος - χωριά Πηλίου 
Το βουνό των Κενταύρων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Pano-
lympia ✓ Διαμονή στο Domotel Xenia Volos 5* με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική DJ, ή στο Nefeli 
Hotel στο Βόλο με πρωινό ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 
ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Το εισιτήριο 
για τον «Μουντζούρη» 10€ (πληρωτέα στο γραφείο). Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23 & 30/12 - Ώρα αναχώρησης 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24/12 29, 30/12

Δίκλινο City View 185 € 193 €

Δίκλινο Pelion View 214 € 220 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6-2 ετών 50 € 53 €

3ο άτομο 12 ετών + σε city view 90 € 92 €

3ο άτομο 12 ετών + σε sea view 100 € 105 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 3 νύχτες

Ρεβεγιόν την Παραμονή των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  
στη θέση της ημιδιατροφής.
Εορταστικό γεύμα ανήμερα των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
στη θέση της ημιδιατροφής. 
ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi. Πρόσβαση στο Spa και στο γυμναστήριο για 
άνω των 16 ετών.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝHMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Domotel Xenia Volos είναι ένα κομψό θέρετρο σε 
προνομιακή θέση. Τα μοντέρνα δωμάτια και οι σουίτες 
του διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στην πόλη ή τη θάλασσα. 
Περιλαμβάνουν δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, μίνι 
μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών, μπουρ-
νούζια και παντόφλες. Το ξενοδοχείο παρέχει εστιατόριο  
à la carte και κέντρο ευεξίας. 

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΝΕFELI HOTEL 3* | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 Smile Price 4 192 € 140 € 245 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | DOMOTEL XENIA VOLOS 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ CITY VIEW 2ΚΛΙΝΟ SEA VIEW 3o ΑΤΟΜΟ CITY VIEW 3o ΑΤΟΜΟ SEA VIEW

23, 26/12 Smile Price 4 342 € 385 € 342 € 375 €

30/12-2/1 Smile Price 4 352 € 395 € 353 € 395 €
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Kαρπενήσι  
Μικρό & Μεγάλο Χωριό

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι 
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φτά-
νουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε 
με τον παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. 
Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LECADIN HOTEL 3*. Δείπνο.
2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μ. Προυσού 
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. 
Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση στους χώρους της μονής. Συνε-
χίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατόδασος απέναντι από το 
Μεγάλο Χωριό. Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του Όρους Χελιδόνα, 
xαρακτηριστικό του οποίου είναι τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα γραφικά 
σπίτια. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το εξαιρετικό γαλακτομπούρεκο του κυρίου 
Αλέκου! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
3η μέρα: Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας - Λίμνη Κρεμαστών 
Πρωινό και αναχώρηση για τα γραφικά χωριά Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα. 
Επίσκεψη στη Μονή Τατάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Συνεχίζουμε με τη Λίμνη 
Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας μας, που δημιουργήθηκε το 
1965 από τη συσσώρευση υδάτινων όγκων των ποταμών Αχελώου και Αγραφιώτη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Καρπενήσι - Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Αγάθωνος, μια κιβωτό της φύσης χτισμένη στις 
πλαγιές της Οίτης. Προσκύνημα στο σκήνωμα του Αγίου και επίσκεψη στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, με τον Βοτανικό κήπο και τα εκθέματα από τον Εθνικό Δρυμό της 
Οίτης. Συνεχίζουμε για τη Λουτρόπολη Υπάτης, για καφέ και περίπατο στο υπέροχο 
πάρκο. Θα καταλήξουμε στον Γοργοπόταμο, με την ιστορική γέφυρα και τα πολλά 
ταβερνάκια. Χρόνος για γεύμα και πορεία για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Lecadin Hotel 3*, στο Καρπενήσι ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 08:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 Smile Price 4 209 € 110 € 299 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP GV 2ΚΛΙΝΟ J. SUITE 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ SUP GV

24, 31/12 Smile Price 3 198 € 228 € 138 € 270 €

23, 30/12 Smile Price 4 274 € 320 € 185 € 380 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11. Ζητήστε μας την επιβάρυνση για τα εορταστικά ρεβεγιόν.

LECADIN HOTEL 3*

Μεσσηνία  
Καλαμάτα - Αρεόπολη 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Elysian Luxury Hotel & Spa 5*, στην 
Καλαμάτα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 24, 30, 31/12 - Ώρα αναχώρησης 08:00

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα 
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αρχαία Μεσσήνη, 
σημαντική πόλη με ιερά οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά μνημεία και κατοικίες. 
Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο 
και στη συνέχεια θα δούμε την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Προσκύνημα στον 
Μητροπολιτικό ναό της πολιούχου Υπαπαντής. Ελεύθερος χρόνος και άφιξη στο 
ξενοδοχείο ELYSIAN LUXURY HOTEL & SPA 5* στην Καλαμάτα. Δείπνο. 
2η μέρα: Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα 
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική Πύλο, χτισμένη αμφιθεατρικά προς το λιμά-
νι, με το νησάκι Σφακτηρία απέναντί της. Άφιξη και περιήγηση στο καλοδιατηρημένο 
κάστρο με την ακρόπολη και το Μουσείο Εναλίων. Στη συνέχεια οδηγούμαστε στην 
Ενετική καστρούπολη Μεθώνη, όπου θα περιηγηθούμε στο κάστρο και στο γραφικό 
Μπούρτζι. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τη Φοινικούντα, για να απολαύσου-
με τον καφέ μας με φόντο την υπέροχη παραλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Καρδαμύλη - Οίτυλο - Λιμένι - Αρεόπολη - Διρός 
Πρωινό και περνώντας από τους οικισμούς Καρδαμύλη, Οίτυλο, Λιμένι φθάνουμε 
στο Σπήλαιο του Διρού (επίσκεψη με βάρκα προαιρετικά). Επόμενη στάση στην 
Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο, στο Ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών κ.ά. Χρόνος για γεύμα. Επιστρέφοντας θα σταματήσουμε στην Καρδαμύ-
λη. Επίσκεψη στο οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων, σήμερα μουσείο (εφόσον 
είναι ανοιχτό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Καλαμάτα - Καρύταινα - «Αρκαδιανή» - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το κέντρο της πόλης όπου θα επισκεφθούμε το Πάρκο 
Σιδηροδρόμων και θα συνεχίσουμε για την παραδοσιακή Καρύταινα. Στάση για να 
δούμε το διατηρητέο οικισμό, το κάστρο 
και τη γέφυρα του Αλφειού. Έπειτα θα 
μεταβούμε στο χωριό Ψάρι Γορτυνίας, 
με θέα στον κάμπο της Μεγαλόπολης και 
το κέντρο γεύσεων σπιτικής μαγειρικής 
«Αρκαδιανή». Πορεία για Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνε-
ται η 3η μέρα.
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1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στο «πέτρινο δάσος» των 
Μετεώρων. Επίσκεψη στις Μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Ελεύθερος χρόνος στη 
γιορτινά στολισμένη Καλαμπάκα για γεύμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DIVANI METEORA 4* SUP 
στην Καλαμπάκα. Δείπνο.
2η μέρα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μανιταριών - «Αλπικό» Μέτσοβο
Πρωινό και ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών. Συνεχίζουμε 
για το γραφικό Μέτσοβο. Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχοντικό Τοσίτσα, την εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής και την Πινακοθήκη. Χρόνος για γεύμα και ψώνια στα παραδοσιακά καταστήματα με  
τα τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα («Μύλος των Ξωτικών»)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Πλαστήρα. Άφιξη και περιήγηση στα όμορφα χωριά της: 
Μεσενικόλα, Μορφοβούνι, Κρυονέρι, Πεζούλα, Νεοχώρι και Μπελοκομίτη. Θα καταλήξουμε στο 
Φράγμα Ταυρωπού. Συνεχίζουμε το γύρο της λίμνης για να καταλήξουμε στην πλαζ Λαμπερού,  
όπου θα γευματίσουμε. Επόμενος σταθμός μας τα Χριστουγεννιάτικα στολισμένα Τρίκαλα, όπου  
θα μας εντυπωσιάσει ο «Μύλος των Ξωτικών» με το carousel, το παραμυθένιο σπίτι του Αϊ-Βασίλη,  
το παγοδρόμιο κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Χωριά του Κόζιακα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά θέρετρα της Πίνδου. Θα επισκεφθούμε την Πύλη, τη Βυζαντινή 
εκκλησία Πόρτα Παναγιά, θα δούμε το τοξωτό γεφύρι του Αγ. Βησσαρίωνα και θα πιούμε καφέ στην 
Ελάτη. Συνεχίζουμε για το Περτούλι (καιρού επιτρέποντος) όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
γεύμα. Πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
DIVANI METEORA

Kαλαμπάκα - Μετέωρα 
«Μύλος των Ξωτικών»

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22, 23, 24/12 29, 30/12

Δίκλινο Superior 215 € 193 €

Μονόκλινο Superior 159 € 139 €

1o Παιδί 0-8 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο 8 ετών + 50 € 50 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi. Ελεύθερη χρήση του γυμναστηρίου.
Οικογένειες με 2 ενήλικες και 2 παιδιά εξυπηρετούνται σε δύο 
δίκλινα διπλανά δωμάτια.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝHMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Divani Meteora προσφέρει στους επισκέπτες του την 
ευκαιρία να απολαύσουν την παραδοσιακή Ελληνική 
φιλοξενία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με εκθαμβωτική 
θέα σε ένα από τα φυσικά θαύματα του κόσμου, τους 
βράχους των Μετεώρων! Βρίσκεται στην Καλαμπάκα, 
350χλμ. από την Αθήνα και σε απόσταση μόλις 1χλμ. από 
τις επιβλητικές μονές των Μετεώρων.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23/12 Smile Price 4 376 € 235 € 520 €

30/12 Smile Price 4 349 € 235 € 460 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας  
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Divani Meteora 4* Sup, στην Καλαμπάκα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  
✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Εορταστικό Πρόγραμμα

Εορταστικό ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική από DJ 
Παραδοσιακό Ελληνικό ποτό καλωσορίσματος & 

Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα στο  
δωμάτιο με την άφιξη 

Παιδική απασχόληση με πολλές εκπλήξεις για τους 
μικρούς μας επισκέπτες 24, 25, 31/12 & 1/1

Στην κοπή της πίτας 31/12 ένας τυχερός θα κερδίσει  
μια 2ήμερη διαμονή σε Junior Suite για 2 άτομα με 
πρωινό, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Άθήνα.
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ΠΆΡΆΛΙΆ ΚΆΤΕΡΙΝΗΣ

Mediterranean Village

ΛΕΠΤΟΚΆΡΥΆ, ΠΙΕΡΙΆ

Poseidon Palace Hotel

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24/12 29, 30/12 6/1

Δίκλινο 115 € 159 € 94 €

Δίκλινο Family 127 € 168 € 113 €

Μονόκλινο 87 € 110 € 68 €

1o Παιδί 0-13 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-13 ετών σε Family ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 13 ετών + 35% 35% 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 3 νύχτες 2 νύχτες

Εορταστικό Gala με ορχήστρα 24/12 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής.
Καθημερινά παιχνίδια και παιδικές ταινίες για τους μικρούς φίλους.
ΔΩΡΕΆΝ χρήση γυμναστηρίου, εσωτερικής πισίνας, χαμάμ και σάουνας για άνω των 16 ετών.
Οι τιμές για τη Πρωτοχρονιά ισχύουν για έγκαιρες κρατήσεις έως 15/12. Μετά προσαυξάνονται περίπου 10%.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24, 29, 30/12

Δίκλινο 112 €

Μονόκλινο 80 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 30 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 και 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής. 
Ζωντανή μουσική - ορχήστρα στο εορταστικό μενού.

ΛΆΡΙΣΆ

Grecotel Larissa Imperial

KHΠΟΙ ΖΆΓΟΡΙΟΥ, ΙΏΆΝΝΙΝΆ

Bagia Exclusive Hotel

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22, 23/12 29, 30/12

Δίκλινο Annex 140 € 140 €

Δίκλινο Superior 160 € 160 €

Μονόκλινο Annex 120 € 120 €

Μονόκλινο Superior 140 € 140 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 7-12 ετών 15 € 15 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 20 € 20 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ Wi-Fi. Εορταστικός μπουφές την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Έκπτωση 25% για την 4η διανυκτέρευση. Για την Πρωτοχρονιά ισχύει ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 23, 30/12, 6/1

Δίκλινο Superior Mountain View Πρωινό 110 €

Δίκλινο Superior Mountain View με τζάκι Πρωινό 110 €

Δίκλινο Superior Mountain View Ημιδιατροφή 144 €

Δίκλινο Superior Mountain View με τζάκι Ημιδιατροφή 144 €

3ο άτομο 2 ετών + Πρωινό 25 €

3ο άτομο 2 ετών + Ημιδιατροφή 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Για την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 1 εμφιαλωμένο κρασί 375ml, συνοδευόμενο από τοπικά 
εορταστικά εδέσματα. Δυνατότητα συμμετοχής στο Gala Dinner των Χριστουγέννων 30€/άτομο και της 
Πρωτοχρονιάς 40€/άτομο.
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1η μέρα: Αθήνα - Παλαιός Παντελεήμων - Λεπτοκαρυά 

Αναχώρηση από Αθήνα για Πιερία με ενδιάμεσες στάσεις. Επίσκεψη στον Παλαιό 
Παντελεήμονα στις πλαγιές του Ολύμπου, με τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά 
καλντερίμια. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο POSEIDON 
PALACE HOTEL 4* στη Λεπτοκαρυά. Δείπνο. 

2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Βέροια 

Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας, στη θέση όπου βρίσκονται 
οι βασιλικοί τάφοι. Θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στον τύμβο και να θαυμάσετε 
ευρήματα ανεκτίμητης αξίας. Συνεχίζουμε για τις πλαγιές του Βερμίου (καιρού 
επιτρέποντος) για να προσκυνήσουμε στη Μονή Σουμελά, που χτίστηκε το 1951 από 
πρόσφυγες του Πόντου. Μετάβαση στη Βέροια και γνωριμία με την πόλη, γεύμα και 
επίσκεψη στο Βήμα του Απόστολου Παύλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Τρία Πέντε Πηγάδια - Νάουσα - Έδεσσα 

Πρωινό και αναχώρηση για τα Τρία Πέντε Πηγάδια, ένα σύγχρονο χιονοδρομικό 
κέντρο με πίστες για κάθε βαθμό δυσκολίας. Τα πυκνά δάση που το περιβάλλουν 
δημιουργούν ένα θαυμάσιο τοπίο. Συνεχίζουμε για την πόλη της Νάουσας και θα 
κατευθυνθούμε προς το άλσος του Αγ. Νικολάου, όπου κάτω από τα αιωνόβια 
πλατάνια βρίσκονται οι πηγές του ποταμού Αραπίτσα. Χρόνος για γεύμα σε κάποιο 
από τα ταβερνάκια και στη συνέχεια θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ 
στην Έδεσσα με το μεγάλο καταρράκτη Κάρανο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Όλυμπος - Αγ. Διονύσιος - Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για τους πρόποδες του Ολύμπου. Επίσκεψη στη Μονή του 
Αγ. Διονυσίου (καιρού επιτρέποντος). Ελεύθερος χρόνος στη γραφική κωμόπολη, 
η οποία ξεχωρίζει για την παραδοσιακή 
της μακεδονική αρχιτεκτονική και τις 
εναλλαγές της πλούσιας βλάστησης που 
την περιβάλλει, σε μια εξαίσια αισθητική 
αρμονία. Γεύμα και αναχώρηση για την 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται 
η 2η μέρα

Τζουμέρκα 
Άρτα - Πρέβεζα

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πουρναρίου - Κάτω Αθαμάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα Αθαμάνια Όρη. Μέσω της γέφυρας Ρίου- 
Αντιρρίου και περνώντας από το χωριό Πέτα, όπου έγινε η ιστορική μάχη με τους 
Τούρκους, φθάνουμε στις Μελάτες, για να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα των 
φιόρδ της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου. Συνεχίζουμε με το Κάτω Αθαμάνιο και το 
Παλαιοκάτουνο. Επόμενος σταθμός μας το Βουργαρέλι, όπου θα επισκεφθούμε 
το μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη. Ελεύθερος χρόνος για να γευματίσετε και να χαρείτε 
τη φύση. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο BYZANTINO HOTEL 4* στην Άρτα. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 
2η μέρα: Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Πλάκας φθάνουμε στα γραφικά Άγναντα όπου 
θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Σπήλαιο 
Ανεμότρυπας (εάν είναι ανοιχτό), με το δίμετρο καταρράκτη. Επόμενος σταθμός 
τα Πράμαντα, το ονομαστό μαστοροχώρι με τη γνήσια Ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. 
Χρόνος για γεύμα και επίσκεψη στους γειτονικούς Μελισσουργούς, για καφέ και 
περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Γεφύρι Άρτας - Πρέβεζα 

Πρωινό και αναχώρηση για το ξακουστό λιθόκτιστο γεφύρι της Άρτας, στον ποταμό 
Άραχθο, του 17ου αιώνα. Το μήκος του είναι 145μ. και το πλάτος 3,75μ. Αναχώ-
ρηση για την Πρέβεζα, περιήγηση στην παλιά πόλη, προσκύνημα στον πολιούχο 
Άγιο Χαράλαμπο. Χρόνος για γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα. 
Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά 
και μετάβαση στο Θέρμο, όπου θα 
έχουμε χρόνο για γεύμα. Ακολουθούμε 
μια μαγευτική διαδρομή για να ολοκλη-
ρώσουμε την περιήγησή μας με το γύρο 
της Λίμνης Τριχωνίδας, περνώντας από 
πετρόχτιστους οικισμούς που βρίσκονται 
στους πρόποδες του Όρους Αράκυνθου. 
Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Byzantino Hotel 4*, στην Άρτα 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική 
στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική 
ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 07:30

Όλυμπος 
Τρία Πέντε Πηγάδια

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Poseidon Palace Hotel 4*, στη Λεπτοκαρυά  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με μουσική στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια 
COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

24, 31/12 Smile Price 3 184 € 130 € 230 €

23, 30/12 Smile Price 4 249 € 169 € 315 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 Smile Price 4 250 € 185 € 325 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.

3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 24, 30, 31/12 - Ώρα αναχώρησης 08:00
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ΠΟΛΗ ΙΏΆΝΝΙΝΏΝ

Grand Serai
Congress & Spa

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-26/12 & 30/12-2/1 22, 26-30/12 & 2-6/1 6-9/1

Δίκλινο Standard 194 € 150 € 160 €

Δίκλινο Superior 230 € 160 € 170 €

Hayati (4 άτομα) 360 € 335 € 340 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-6 ετών 30 € 30 € 30 €

Παιδί 6-12 ετών 40 € 40 € 40 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 70 € 60 € 60 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες

Οι τιμές για τα Standard δωμάτια της 1η περιόδου ισχύουν για έγκαιρες κρατήσεις έως 30/11.  
Επιβάρυνση για εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική από ορχήστρα 45€/ενήλικας & 22,50€/παιδί.
Δημιουργική παιδική απασχόληση καθημερινά και προβολή παιδικών ταινιών. 

Στα Ιωάννινα, μια πόλη μοναδική όπου το χθες και το σήμερα συναντιούνται αρμονικά και 
η φύση της χάρισε πανέμορφα τοπία, σας υποδέχεται το Grand Serai Congress & Spa! 
Εμπνευσμένο από την ένδοξη ιστορία της πόλης, είναι ένα σύγχρονο θέρετρο που γεφυρώνει 
την μεγαλοπρέπεια του παρελθόντος με τις ταξιδιωτικές ανέσεις του σήμερα. 
Το Grand Serai Congress & Spa με την αριστοκρατική ατμόσφαιρα και τη ζεστή φιλοξενία, 
εντυπωσιάζει με το ιδιαίτερό του στυλ, τους πολυέλαιους, τον υπέροχο εξώστη και τις vintage 
λεπτομέρειες. Πολυτελής διαμονή που εμπνέεται από το πνεύμα του παρελθόντος σε μια 
αξέχαστη εμπειρία φιλοξενίας.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝHMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

NEA ZΏΗ, ΙΏΆΝΝΙΝΆ

Essence Living Exclusive
ΠΟΛΗ ΙΏΆΝΝΙΝΏΝ

Saz City Life Hotel

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 23, 30/12 & 6/1

Δίκλινο Standard Mountain/Pool View Πρωινό 98 €

Δίκλινο Standard Mountain/Pool View Ημιδιατροφή 132 €

3ο άτομο 2 ετών + Πρωινό 25 €

3ο άτομο 2 ετών + Ημιδιατροφή 36 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για εορταστικό Gala Χριστουγέννων 24/12, 30€/άτομο & Πρωτοχρονιάς 31/12, 40€/άτομο.  
1 φιάλη φυσικό μεταλλικό νερό ανά διανυκτέρευση στο δωμάτιο.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23/12-8/1

Δίκλινο City View 134 €

Δίκλινο Superior City View 159 €

Δίκλινο Junior Suite City View 209 €

1o Παιδί 0-12 ετών σε Junior Suite 20 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Junior Suite 30 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Το Essence Living Exclusive Hotel είναι ξενοδοχείο σύγχρονης αισθητικής, με οικολογικό 
χαρακτήρα και πρωτοποριακή αρχιτεκτονική. Προσφέρει 31 ευρύχωρα δωμάτια μοντέρνου 
σχεδιασμού, εξωτερική πισίνα, εστιατόριο à la carte, ποπ αρτ μπαρ και γυμναστήριο. Βρίσκεται 
απέναντι από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, σε απόσταση 3 χλμ. από το κέντρο της πόλης.

Bρίσκεται στην καρδιά των Ιωαννίνων και προσφέρει μια νέα ολοκληρωμένη εμπειρία φιλο-
ξενίας. Τα 23 ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες του είναι κατασκευασμένα από επιλεγμένα 
υλικά, σε ένα συνδυασμό υψηλής αισθητικής και κομψότητας. Παρέχει άνετη και χαλαρή 
διαμονή με θέα τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων, όσο και στη πανέμορφη Λίμνη Παμβώτιδα.
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Πανόραμα Ιωαννίνων
Πάπιγκο - Καλπάκι - Κόνιτσα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*, στα Γιάννενα
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με μουσική  
στη θέση της ημιδιατροφής

 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια 
COVID-19 έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους.  
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 22, 23, 29, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 07:00

1η μέρα: Αθήνα - Δωδώνη - Γιάννενα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα. Μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και της νέας Ιόνιας Οδού, φθάνου-
με στη Δωδώνη, γνωστή κυρίως από το αρχαίο θέατρο και το μαντείο του αρχαίου Ελληνικού κόσμου. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND SERAI 5*, στα Γιάννενα. Δείπνο. 

2η μέρα: Ελληνικό - Μουσείο Παπαγιάννη - Μέτσοβο
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Ελληνικό, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
«Θεόδωρου Παπαγιάννη». Έπειτα θα μεταβούμε στο πετρόχτιστο και γραφικό Μέτσοβο. Επίσκεψη στην 
Αγία Παρασκευή με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα, στο αρχοντικό Τοσίτσα και στην Πινακοθήκη. Χρόνος για 
γνωριμία με το χωριό, γεύμα και αγορές τοπικών προϊόντων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

3η μέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή Μολυβδοσκέπαστης
Πρωινό και αναχώρηση για την Πίνδο. Στο Καλπάκι θα επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο, όπου θα 
ενημερωθούμε με προβολή σλάιντς για την ιστορία της περιοχής στο ΌΧΙ του 1940. Επόμενος σταθμός 
μας είναι η Μονή Μολυβδοσκέπαστης (καιρού επιτρέποντος), δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Συνεχίζουμε για την αμφιθεατρικά χτισμένη Κόνιτσα, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα και περίπατο  
στα καλντερίμια της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι
Πρωινό και αναχώρηση για το ανατολικό και κεντρικό Ζαγόρι. Περνώντας από την Αρίστη θα φθάσουμε 
στο Μεγάλο Πάπιγκο. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι και την Αγία Παρασκευή, για να δούμε από ψηλά 
το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τους Κήπους με 
τα χαρακτηριστικά γεφύρια Κόκκορου και Πλακίδα (ή Καλογερικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Νησάκι - Κάστρο - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα
Πρωινό και μετάβαση στο μώλο όπου θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι (έξοδα ατομικά) για το 
γραφικό νησάκι. Περίπατος και επίσκεψη στο σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά. Επιστροφή στα Γιάννενα 
και προαιρετική επίσκεψη στο κάστρο, όπου θα θαυμάσετε το Σουφαρί Σεράι, το τζαμί Ασλάν-σήμερα 
Εθνογραφικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και το Μουσείο Αργυροτεχνίας (αν είναι ανοιχτό). 
Ακολουθεί επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα. 

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
GRAND SERAI

Εμπνευσμένο από την ένδοξη ιστορία της πόλης, πρόκειται 
για ένα σύγχρονο θέρετρο που γεφυρώνει την μεγαλο-
πρέπεια του παρελθόντος με τις ανέσεις του σήμερα. 
Το Grand Serai Congress & Spa εντυπωσιάζει με την αρι-
στοκρατική του ατμόσφαιρα και την ιδιαίτερη διακόσμηση, 
τους πολυέλαιους, τον υπέροχο εξώστη και τις vintage λε-
πτομέρειες. Διαθέτει 216 δωμάτια και σουίτες προσεκτικά 
διαμορφωμένα και επιπλωμένα με Ανατολίτικες επιρροές.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΡΕΒΕΓΙΟΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STΑΝDARD 2ΚΛΙΝΟ SUPERIOR 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STΑΝDARD

23, 30/12 Smile Price 4 422 € 439 € 325 € 580 €

22, 29/12 Smile Price 5 501 € 522 € 389 € 717 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
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Ένα ιδανικό ξενοδοχείο πόλης, το Domotel Olympia είναι έτοιμο να φιλοξενήσει επισκέπτες 
που θέλουν να βρεθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για δουλειά ή για διασκέδαση. Οι 
καθαρές γραμμές, το ξεκάθαρο design, τα γήινα χρώματα και η εντυπωσιακή διακόσμηση 
είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Το εξαιρετικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την 
άψογη εξυπηρέτηση προσφέρει την ιδανική διαμονή. 
Τα κομψά δωμάτιά του διαθέτουν ηχομόνωση, δρύινα παρκέ δάπεδα, γήινα χρώματα και 
μαρμάρινο μπάνιο. Το ιδιαίτερο design και η προσοχή στη λεπτομέρεια κάνουν τη διαφορά!

ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗ

Porto Palace Hotel

ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗ

Domotel Hotel Olympia

ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗ

Lazart Hotel

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24/12 29, 30/12 6/1

Δίκλινο 130 € 179 € 117 €

Family 2+2* 247 € 303 € 215 €

Moνόκλινο 117 € 153 € 104 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 32 € 34 € 33 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

*Τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Επιβάρυνση 35€/άτομο για το εορταστικό ρεβεγιόν 
24/12 και 45€/άτομο για 31/12, στη θέση της ημιδιατροφής. ΔΩΡΕΆΝ Shuttle bus, χρήση Wi-Fi, χρήση του 
γυμναστηρίου (κατόπιν ραντεβού), υπαίθριο φυλασσόμενο Parking.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24/12 23, 24/12 29, 30/12 29, 30/12

Δίκλινο 120 € 117 € 145 € 137 €

Moνόκλινο 92 € 90 € 108 € 104 €

3ο άτομο 45 € 40 € 55 € 50 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 4 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Hμιδιατροφή σε σετ μενού. Εορταστικό μενού 24/12 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23, 24/12 29, 30/12

Δίκλινο Superior 128 € 186 €

Δίκλινο Junior Suite 191 € 220 €

Mονόκλινο 104 € 139 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6-12 ετών 32 € 45 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 48 € 68 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες 3 νύχτες

Εορταστικό ρεβεγιόν 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής με μουσική από DJ. 
Brunch 25/12 & 1/1 στη θέση της ημιδιατροφής. 
ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi και του γυμναστηρίου.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ



19

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ

Θεσσαλονίκη 
Λουτρά Πόζαρ - «Ονειρούπολη»
1η μέρα: Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη 
Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Επίσκεψη στη Βεργίνα και το νέο Μουσείο, 
κάτω από το μεγάλο τύμβο, με τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PORTO PALACE 5*. Δείπνο. 
2η μέρα: Μουσείο Αμφίπολης - Μονή Εικοσιφοίνισσας - Δράμα («Ονειρούπολη») 

Πρωινό και αναχώρηση μέσω της Εγνατίας για την 
Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο και θα αγναντέψουμε από απόσταση τον Τύμβο 
(Καστά) της Αμφίπολης. Συνεχίζουμε για την ιερά Μονή 
της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας (καιρού επιτρέποντος). 
Πολύ κοντά μας είναι η Δράμα, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή «Ονειρούπολη», ένα πραγματικό «χωριό του 
Αϊ-Βασίλη»! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Θεσσαλονίκη 
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας τη διαδρομή 
προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα οχυρών, στο 
μεγαλύτερο οχυρωματικό συγκρότημα κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Συνεχίζουμε 
για τη Λίμνη Κερκίνη, σημαντικό υδροβιότοπο. Δυνατότητα γύρου της λίμνης με βάρκες (προαιρετικά). 
Ενημέρωση από την ειδική ομάδα και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη 
Πρωινό και εξόρμηση στα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία, στους πρόποδες του όρους Καϊμα-
κτσαλάν. Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του Θερμοπόταμου με τα ιαματικά νερά. Συνεχίζουμε για 
την καταπράσινη Έδεσσα, με τα πολλά νερά. Επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους Καταρράκτες 
Κάρανο και βόλτα στην παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
 5η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα 
Πρωινό και περίηγηση στην πόλη: Λευκός Πύργος, Παραλιακή, Άγιος Δημήτριος, Πάνω Πόλη, Ρωμαϊ-
κά Τείχη, Επταπύργιο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα. 
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 22, 23, 29 & 30/12 - Ώρα αναχώρησης 06:45

PORTO PALACE HOTEL

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ

23/12 
Smile Price

4 285 € 215 € 409 €

22/12  
Smile Price

5 356 € 256 € 516 €

30/12  
Smile Price

4 358 € 226 € 505 €

29/12  
Smile Price

5 445 € 270 € 638 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας  
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Porto Palace 5*, στη Θεσσαλονίκη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  
✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους.  
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Στεγασμένο σε ιστορικό κτίριο του 1913 και διατηρώντας 
τη βιομηχανική του αρχιτεκτονική, το ξενοδοχείο Porto 
Palace αποτελεί μία ξεχωριστή πρόταση φιλοξενίας στη 
Θεσσαλονίκη. Επιλέξτε για τη διαμονή σας ανάμεσα στα 
176 δωμάτιά του και τις πολυτελείς σουίτες του, όλα 
εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις.
Το Porto Palace Hotel είναι λάτρης της υψηλής γαστρο-
νομίας. Το «Zaytinya Restaurant» λειτουργεί καθημερινά 
με γεύσεις μοναδικές, φτιαγμένες με επιλεγμένα υλικά 
εξαιρετικής ποιότητας, όλες εμπνευσμένες από τον σεφ. 
Μη χάσετε το περίφημο Ελληνικό πρωινό!
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Σέρρες 
«Ονειρούπολη» Δράμας

Νεστόριο - Πρέσπες  
Καστοριά - Τρίκαλα

1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες 

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες, στο 
ξενοδοχείο SIRIS 4* στο Λευκώνα. Δείπνο. 

2η μέρα: Αμφίπολη - Σπήλαιο Αλιστράτης - Δράμα («Ονειρούπολη») 

Πρωινό και αναχώρηση για την Αμφίπολη. Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο με ευρήματα που προέρχονται από τη γύρω περιοχή και απεικονίζουν τη 
διαχρονική πορεία της πόλης. Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα σπή-
λαια της Ελλάδας, αυτό της Αλιστράτης. Πολύ κοντά μας η Δράμα, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της χώρας 
μας, την «Ονειρούπολη», ένα πραγματικό «χωριό του Αϊ-Βασίλη»!  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια

Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώ-
ντας τη διαδρομή προς τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο στρατιωτικό 
Μουσείο και σε τμήματα των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, που δη-
μιουργήθηκε από φράγμα στον ποταμό Στρυμόνα. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο 
και προαιρετική βαρκάδα, αλλά και φαγητό. Το απόγευμα θα πιούμε καφέ στα Άνω 
Πορόια αγναντεύοντας την κοιλάδα και τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στο Ναό του πολιούχου 
Αγίου Δημητρίου, χρόνος για καφέ και βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέλους. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Νεστόριο
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και μέσω Καλαμπάκας - Γρεβενών φθάνουμε στο Νε-
στόριο Καστοριάς. Πρόκειται για μια γραφική κωμόπολη, στις πλαγιές του Γράμμου, 
μέσα στο δάσος, που φτάνει μέχρι τον ποταμό Αλιάκμονα. Αποτελεί, μάλιστα, τον 
τόπο διεξαγωγής μουσικών και κατασκηνωτικών νεανικών φεστιβάλ λόγω του πο-
ταμού και του θαυμάσιου φυσικού τοπίου. Τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο 
AFKOS GRAMMOS BOUTIQUE HOTEL 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Καστοριά - «Σπηλιά του Δράκου» - Δισπηλιό - Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων - Νέο Ενυδρείο 
Πρωινό και αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικομουσείο, 
όπου θα θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό. Θα μας δοθεί η δυνατότη-
τα να επισκεφθούμε τη «Σπηλιά του Δράκου». Δίπλα μας η Μονή της Παναγίας 
Μαυριώτισσας. Περιήγηση στην πόλη με τα αρχοντικά, τις Βυζαντινές εκκλησίες, 
την πανέμορφη λίμνη και την περιοχή Ντολτσό. Τέλος, θα επισκεφθούμε το Νέο 
Ενυδρείο γλυκού νερού και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μαυροχώρι. 
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
3η μέρα: Πρέσπες - Άγιος Γερμανός - Ψαράδες
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, τις λίμνες 
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, το μεγαλύτερο χωριό της 
περιοχής. Σήμα κατατεθέν είναι το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, μέσα στη Μικρή Λί-
μνη, όπου ο επισκέπτης φθάνει μέσω πεζογέφυρας. Τέλος, θα μεταβούμε στο χωριό 
Ψαράδες, το μοναδικό Ελληνικό οικισμό στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας. Διαθέτει 
αξιόλογα δείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής και την εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Νεστόριο - Τρίκαλα («Μύλος Ξωτικών») - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για τα στολισμέ-
να Τρίκαλα, όπου θα μας εντυπωσιάσει ο 
«Μύλος των Ξωτικών», ένα πραγματικό 
«χωριό του Αϊ-Βασίλη», με πολλές 
ευκαιρίες για γιορτινή ψυχαγωγία, τόσο 
για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους! 
Βόλτα στην παλιά πόλη Βαρούσι και στον 
πεζόδρομο. Πορεία επιστροφής στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Siris 4*, στο Λευκώνα ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική και κρασί ανά 2 
άτομα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Afkos Grammos Boutique Hotel 4*, στο 
Νεστόριο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

SIRIS 4*

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 06:45

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 Smile Price 4 260 € 195 € 349 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 Smile Price 4 236 € 190 € 300 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.
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1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή 
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην Κομοτηνή. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο CHRIS & EVE HOTEL 4*. Δείπνο. 
2η μέρα: Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί 
Πρωινό και αναχώρηση για το Δέλτα του Έβρου. Επίσκεψη και ξενάγηση στην 
Παναγία Κοσμοσώτειρα. Στη συνέχεια θα υπάρχει ενημέρωση και εάν οι συνθήκες 
το επιτρέψουν θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα. Επόμενος σταθμός το Δάσος της 
Δαδιάς, όπου λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης. Αναχώρηση για το Σουφλί, επίσκεψη 
και ξενάγηση στο Μουσείο Μεταξιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
3ημέρα: Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη
Πρωινό και αναχώρηση για την Κομοτηνή, μια πόλη πολιτισμικό ψηφιδωτό. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για την Αλεξανδρούπολη, πόλη της παράδοσης και του 
νεωτερισμού, ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Περιήγηση στο κέντρο για να θαύμα-
σουμε τα αξιοθέατα όπως και τον μεγάλο φάρο, σήμα κατατεθέν της πόλης. Γεύμα 
σε κάποιο από τα παραδοσιακά ταβερνάκια και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη
Πρωινό και αναχώρηση για τα Πομακοχώρια με το γραφικό χαρακτήρα, την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων. Το πιο 
χαρακτηριστικό είναι ο Εχίνος, πολιτισμικό σταυροδρόμι της Θράκης. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στην Ξάνθη, όπου θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη με τα γραφικά 
λιθόστρωτα σοκάκια, τα νεοκλασικά κτίρια, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά και το 
καταπληκτικό Λαογραφικό Μουσείο (αν είναι ανοιχτο). Ελεύθερος χρόνος για γεύμα 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
5η μέρα: Πόρτο Λάγος - Bιστωνίδα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα. Καθ’ 
οδόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 
το μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι του 
Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό Ναό 
του Αγίου Νικολάου & της Παναγίας Πα-
ντάνασσας, στη Λίμνη Βιστωνίδα. Πορεία 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνε-
ται η 3η μέρα

Πανόραμα Θράκης 
Πομακοχώρια - Ξάνθη

Καβάλα - Ξάνθη 
«Ονειρούπολη» Δράμας

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα 
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην όμορφη πόλη της Ανατολι-
κής Μακεδονίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LUCY HOTEL 5* στην Καβάλα. Δείπνο. 

2η μέρα: Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα («Ονειρούπολη») 
Πρωινό και αναχωρούμε για το Όρος Φαλακρό, όπου βρίσκεται το Σπήλαιο Αγγίτη 
(Μααρά). Πρόκειται για το μοναδικό ποτάμιο σπήλαιο και το δεύτερο μεγαλύτερο 
σε μήκος, με πλούσιο φυσικό διάκοσμο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Δράμα, 
όπου θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της χώρας μας, την 
«Ονειρούπολη». Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος 

Πρωινό και αναχώρηση για τα Πομακοχώρια με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ο Εχίνος, που 
αποτελεί πολιτισμικό σταυροδρόμι της Θράκης. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην 
παλιά πόλη της Ξάνθης με τα γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια, τα νεοκλασικά κτίρια, τα 
αναπαλαιωμένα αρχοντικά κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και κατά την επιστροφή 
για το ξενοδοχείο θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Πόρτο Λάγος και τη 
Λίμνη Βιστωνίδα. Δείπνο. 

4η μέρα: Καβάλα - Αθήνα 

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη. Θα δούμε το Ρωμαϊκό υδρα- 
γωγείο, την παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή, τις Καμάρες. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Chris & Eve Hotel 4*, στην Κομοτηνή ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική και κρασί στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια 
COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλ-
μαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Lucy Hotel 5*, στην Καβάλα ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με μουσική και απεριόριστη κατανάλω-
ση ποτών ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP CV 2ΚΛΙΝΟ SUP SV 3ο ΑΤΟΜΟ SUP CV 1ΚΛΙΝΟ SUP CV

23/12 Smile Price 4 264 € 280 € 225 € 325 €

30/12 Smile Price 4 280 € 295 € 235 € 370 €

CV: City View, δωμάτιο με παράθυρο, SV: Sea View, δωμάτιο με μπαλκόνι
Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.
Κατά τη διάρκεια του εορταστικού ρεβεγιόν περιλαμβάνεται μουσική και πακέτο ποτών απεριόριστης κατανάλωσης 
(λευκό και κόκκινο κρασί, μπύρα, αναψυκτικά και εμφιαλωμένο νερό).

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 Smile Price 4 225 € 196 € 259 €

22, 29/12 Smile Price 5 274 € 240 € 325 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 23, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 07:00

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις 22, 23, 29, 30/12 - Ώρα αναχώρησης 06:30
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1η ημέρα: Αθήνα - Τριπόταμα - Λάμπεια - Δάσος 
Φολόης - Ολυμπία

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με πρώτο σταθμό τα 
Τριπόταμα, εκεί που συναντιούνται τα τρία ποτάμια, ο 
Ερύμανθος, ο Αροάνιος και ο Σειραίος. Μικρή στάση 
για περίπατο και συνεχίζουμε για τη Λάμπεια (ή 
Δίβρη), σε υψόμετρο 950μ., όπου θα έχουμε χρόνο 
για μεσημεριανό γεύμα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
προς το μαγευτικό αυτοφυές δρυοδάσος της Φολόης, 
μοναδικό στα Βαλκάνια. Στάση για μικρή πεζοπορία και 
φωτογραφίες. Άφιξη στην Ολυμπία και τακτοποίηση 
στο κεντρικό ξενοδοχείο NEDA HOTEL 3*. Δείπνο. 

2η ημέρα: Ολυμπία - Αρχαιολογικός χώρος 
(ξενάγηση) - Κατάκολο

Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο 
και το Μουσείο της Ολυμπίας (ξενάγηση από επίσημο 
ξεναγό). Το μουσείο περιλαμβάνει τη μόνιμη έκθεση 
ευρημάτων από ανασκαφές στον ιερό χώρο της 
Άλτεως, τα οποία χρονολογούνται στην Προϊστορική 
εποχή. Επόμενος σταθμός μας το Κατάκολο όπου 
(αν είναι ανοιχτό) θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών 
Οργάνων του Κώστα Κοτσανά, με 200 και πλέον 
λειτουργικά ομοιώματα μηχανισμών και επινοήσεων 
του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η ημέρα: Λαγκάδια - Δημητσάνα - Βυτίνα - Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά και πετρόχτιστα 
χωριά του Μαινάλου. Πρώτος σταθμός μας τα 
Λαγκάδια, με την πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση, 
και την υπέροχη θέα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε 
για την ιστορική Δημητσάνα. Χρόνος για γεύμα και στη 
συνέχεια θα πιούμε καφέ στην παραδοσιακή Βυτίνα. 
Πορεία για Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - 
Καρπενήσι 
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω 
μιας υπέροχης διαδρομής φτάνουμε στο ιστορικό 
Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. 
Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό των Κορυ-
σχάδων, με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Άφιξη στο 
Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LECADIN 
HOTEL 3*. Δείπνο. 
2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μ. Προυσού 
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι 
της Παναγίας Προυσιώτισσας. Συνεχίζουμε για το 
Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. 
Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό με τα καλοδιατηρημένα 
αρχοντικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
3η μέρα: Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας 
- Λίμνη Κρεμαστών 
Πρωινό και αναχώρηση για τα γραφικά χωριά 
Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα. Επίσκεψη στη Μονή 
Τατάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Συνεχίζουμε με 
τη Λίμνη Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της 
χώρας μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Καρπενήσι - Μονή Αγάθωνος - Λουτρά 
Υπάτης - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Αγάθωνος, 
χτισμένη στις πλαγιές της Οίτης, με σημαντική θρη-
σκευτική και οικολογική δραστηριότητα. Προσκύνημα 
στο σκήνωμα του Αγίου και επίσκεψη στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, με τον Βοτανικό κήπο και τα 
εκθέματα από τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Συνεχίζου-
με για τη Λουτρόπολη Υπάτης, για καφέ και περίπατο 
στο υπέροχο πάρκο. Θα καταλήξουμε στο χωριό του 
Γοργοποτάμου, με την ιστορική γέφυρα και τα πολλά 
ταβερνάκια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες 
στάσεις φτάνουμε στο «πέτρινο δάσος» των 
Μετεώρων, το μαγικό γεωλογικό φαινόμενο με τα 
επιβλητικά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε τις Μονές 
Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Ελεύθερος 
χρόνος στη Καλαμπάκα για γεύμα. Τακτοποίηση στο 
GRAND METEORA 4* SUP στο Καστράκι. Δείπνο. 
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Πλαστήρα. 
Άφιξη και περιήγηση στα χωριά της: Μεσενικόλα, 
Μορφοβούνι (γενέτειρα του Ν. Πλαστήρα), Κρυονέρι, 
Πεζούλα, Νεοχώρι και Μπελοκομίτη. Θα καταλήξουμε 
στο Φράγμα Ταυρωπού. Συνεχίζουμε ως την πλαζ 
Λαμπερού, όπου θα γευματίσουμε. Επόμενος σταθμός 
μας τα γιορτινά στολισμένα Τρίκαλα για καφέ και 
περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
3η μέρα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & 
Μανιταριών - «Αλπικό» Μέτσοβο 
Πρωινό και ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών στο 
οποίο εκτείθενται πάνω από 350 είδη πτηνών και 
θηλαστικών και 250 διαφορετικά είδη μανιταριών. 
Συνεχίζουμε για το γραφικό Μέτσοβο. Επίσκεψη και 
ξενάγηση στο Αρχοντικό Τοσίτσα, την εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής και την Πινακοθήκη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Χωριά του Κόζιακα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για 
ολοήμερη εκδρομή στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου. 
Θα επισκεφθούμε την Πύλη, το τοξωτό γεφύρι 
του Αγίου Βησσαρίωνα και θα πιούμε καφέ στην 
Ελάτη. Συνεχίζουμε για το Περτούλι όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για γεύμα και πορεία επιστροφής στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Ολυμπία
Λάμπεια Όρη

Καρπενήσι  
Μικρό & Μεγάλο Χωριό

Μετέωρα  
Λίμνη Πλαστήρα

Θεοφάνεια στην Ελλάδα
Επιλεγμένες προτάσεις για οργανωμένα πακέτα εκδρομών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου 
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolym-
pia ✓ Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο Neda Hotel 3*, στην 
Ολυμπία ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου 
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lecadin Hotel 3*, στο Καρπενήσι 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου Η 
είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου 
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της Panolympia  
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Meteora 4* Sup στο Καστράκι 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

6/1 Smile Price 3 205 € 175 € 260 €

6/1 Smile Price 4 285 € 236 € 370 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 15/12.

3 ΗΜΕΡΕΣ  Ώρα αναχώρησης 07:30 3, 4 ΗΜΕΡΕΣ  Ώρα αναχώρησης 08:30 3, 4 ΗΜΕΡΕΣ  Ώρα αναχώρησης 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ | ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

6/1 Smile Price 3 181 € 151 € 212 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 15/12.
Τα δείπνα είναι σερβιριζόμενα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ | ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

6/1 Smile Price 3 143 € 88 € 199 €

6/1 Smile Price 4 189 € 105 € 272 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 15/12.
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1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα 
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας - Δομοκού 
- Καλαμπάκας φθάνουμε στο πετρόχτιστο Μέτσοβο. 
Χρόνος για γνωριμία με το χωριό. Αναχώρηση για 
τα Γιάννενα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
GRAND SERAI 5*, στο κέντρο της πόλης. Δείπνο. 
2η μέρα: Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ανατολικό και Κεντρικό 
Ζαγόρι. Περνώντας από την Αρίστη θα φθάσουμε στο 
Μεγάλο Πάπιγκο. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι 
και την Αγία Παρασκευή, για να δούμε από ψηλά το 
Φαράγγι του Βίκου. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και 
αναχώρηση για τους Κήπους για να θαυμάσουμε τα 
γεφύρια του Κόκκορου και του Πλακίδα (ή Καλογερι-
κό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
3η μέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή Μολυβδοσκέ-
παστης
Πρωινό και αναχώρηση για την Πίνδο. Στο ξακουστό 
Καλπάκι θα επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο, όπου 
θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιντς για την βαριά 
ιστορία της περιοχής. Επόμενος σταθμός μας είναι 
η Μονή Μολυβδοσκέπαστης (καιρού επιτρέποντος), 
ακοίμητος φρουρός της Ορθοδοξίας. Συνεχίζουμε για 
την Κόνιτσα, σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του λόφου. 
Χρόνος για γεύμα και περίπατο στα καλντερίμια της, 
για να θαυμάσουμε το πέτρινο γεφύρι στην είσοδο της 
χαράδρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Νησάκι - Κάστρο - Αθήνα 
Πρωινό και μετάβαση στο μώλο όπου θα επιβιβα-
σθούμε στο καραβάκι (έξοδα ατομικά) για το γραφικό 
νησάκι. Περίπατος και επίσκεψη στο σπίτι/μουσείο του 
Αλή Πασά. Επιστροφή στα Γιάννενα και προαιρετική 
επίσκεψη στο κάστρο, όπου θα θαυμάσετε το Σουφαρί 
Σεράι, το τζαμί Ασλάν - σήμερα Εθνογραφικό Μουσείο, 
τα μαγειρεία, το Βυζαντινό Μουσείο κ.ά. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώμα-
τα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Παλαιός Παντελεήμων -  
Κατερίνη
Αναχώρηση από Αθήνα για Πιερία με ενδιάμεσες 
στάσεις. Επίσκεψη στον Παλαιό Παντελεήμονα στις 
πλαγιές του Ολύμπου. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA 
5* στην Κατερίνη. Δείπνο. 
2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Βέροια 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας, 
στη θέση όπου βρίσκονταν οι βασιλικοί τάφοι. Θα έχετε 
την ευκαιρία να μπείτε στον τύμβο και να θαυμάσετε 
ευρήματα ανεκτίμητης αξίας. Συνεχίζουμε για τις 
πλαγιές του Βερμίου (καιρού επιτρέποντος), όπου 
θα προσκυνήσουμε στη Μονή Σουμελά, που χτίστηκε 
το 1951 από πρόσφυγες του Πόντου. Μετάβαση στη 
Βέροια, γεύμα και επίσκεψη στο Βήμα του Απόστολου 
Παύλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
3η μέρα: Τρία Πέντε Πηγάδια - Νάουσα - Έδεσσα 
Πρωινό και αναχώρηση για τα Τρία Πέντε Πηγάδια, 
ένα σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο. Τα πυκνά δάση 
που το περιβάλλουν δημιουργούν ένα θαυμάσιο τοπίο. 
Συνεχίζουμε για την πόλη της Νάουσας και θα κατευ-
θυνθούμε προς το άλσος του Αγ. Νικολάου, όπου κάτω 
από τα αιωνόβια πλατάνια βρίσκονται οι πηγές του 
ποταμού Αραπίτσα. Χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια 
θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ στην 
Έδεσσα με το μεγάλο καταρράκτη Κάρανο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Όλυμπος - Άγιος Διονύσιος - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για τους πρόποδες του 
Ολύμπου. Επίσκεψη στη Μονή του Αγ. Διονυσίου 
(εφόσον το επιτρέπει ο καιρός). Ελεύθερος χρόνος 
στη γραφική κωμόπολη, η οποία ξεχωρίζει για την 
παραδοσιακή της αρχιτεκτονική και τις εναλλαγές της 
πλούσιας βλάστησης. Γεύμα και αναχώρηση για Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις. 
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πουρναρίου - Κάτω 
Αθαμάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα 

Πρωινή αναχώρηση για τα Αθαμάνια Όρη. Μέσω 
Ρίου-Αντιρρίου και περνώντας από το ιστορικό χωριό 
Πέτα φθάνουμε στις Μελάτες, για να θαυμάσουμε 
το μοναδικό θέαμα των φιόρδ της τεχνητής Λίμνης 
Πουρναρίου. Συνεχίζουμε με το Κάτω Αθαμάνιο και το 
Παλαιοκάτουνο και ακολούθως το Βουργαρέλι, όπου 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη. 
Χρόνος για γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στην Άρτα και 
τακτοποίηση στο BYZANTINO HOTEL 4*. Δείπνο. 

2η μέρα: Tζουμέρκα (Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμό-
τρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί) 
Πρωινό και αναχώρηση, μέσω Πλάκας φθάνουμε στα 
γραφικά Άγναντα όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ 
και περίπατο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Σπήλαιο 
Ανεμότρυπας (εάν είναι ανοιχτό). Επόμενος σταθμός 
τα Πράμαντα. Χρόνος για γεύμα και επίσκεψη στους 
γειτονικούς Μελισσουργούς. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο.

3η μέρα: Γεφύρι Άρτας - Μουσείο Νικόπολης - 
Πρέβεζα 
Πρωινό και αναχώρηση για το ξακουστό γεφύρι της 
Άρτας. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Νικόπολης όπου θα θαυμάσουμε σημαντικά εκθέ-
ματα. Μετάβαση στην Πρέβεζα, περιήγηση στην παλιά 
πόλη, προσκύνημα στον πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο και 
χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Αγίου Κοσμά - 
Θέρμο - Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, πύλη εισό-
δου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα, για να περιοδεύσουμε 
στα καταπράσινα χωριά της. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή 
Αγίου Κοσμά. Μετάβαση στο Θέρμο, ελεύθερος χρόνος 
για γεύμα. Γύρος Λίμνης, επιστροφή στην Αθήνα.

Iωάννινα  
Πανόραμα

Όλυμπος  
Τρία Πέντε Πηγάδια

Τζουμέρκα  
Πρέβεζα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου 
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*, στα Γιάννενα  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου 
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο Mediterranean Village Hotel & Spa 5* στη 
Κατερίνη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου 
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolym-
pia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Byzantino Hotel 4*, στην Άρτα  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

6/1 Smile Price 4 228 € 162 € 298 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 15/12.

4 ΗΜΕΡΕΣ  Ώρα αναχώρησης 07:003, 4 ΗΜΕΡΕΣ  Ώρα αναχώρησης 07:30 4 ΗΜΕΡΕΣ  Ώρα αναχώρησης 07:00

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ SUP 3o ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STD

6/1 Smile Price 305 € 318 € 255 € 459 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 15/12.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3o ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

6/1 Smile Price 3 168 € 142 € 205 €

6/1 Smile Price 4 225 € 188 € 280 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 15/12.



KYΡΙΆΚΗ 28/11 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΤ’ ΆΤΟΜΟ: 20€

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 και μέσω Μεγαλόπολης φθάνουμε σε μια πανέμορφη 
τοποθεσία κοντά στο χωριό Βάστα, όπου βρίσκεται το μοναδικό θολωτό 
εκκλησάκι της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδώρας. Ο προσκυνητής δύσκολα 
μένει ασυγκίνητος μπροστά στο θέαμα των 17 τεράστιων δέντρων που έχουν 
φυτρώσει στη σκεπή της μικρής εκκλησίας του 9ου αιώνα, καθώς και των 
κρυστάλλινων υδάτων που αναβλύζουν από τα θεμέλιά της. Σύμφωνα με την 
παράδοση, όταν μαρτύρησε η Αγία Θεοδώρα ζήτησε από το Θεό το σώμα της 
να γίνει ναός, τα μαλλιά της δέντρα και το αίμα της νερό πηγής. 
Έπειτα θα μεταβούμε στο Νέο Σπήλαιο Κάψια, από τα πιο αξιόλογα της 
Ελλάδας. Σπάνιοι χρωματισμοί, κόκκινα της φωτιάς, κίτρινα της ώχρας και 
πρασινογάλαζα ανάμικτα με το κατάλευκο των σταλακτιτών προσφέρουν ένα 
μοναδικό θέαμα τέχνης της φύσης, που περιμένει να βγει στο φως.

KYΡΙΆΚΗ 5/12 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΤ’ ΆΤΟΜΟ: 22€

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΣΩΝ
ΚΆΡΥΕΣ ΛΆΚΏΝΙΆΣ
Πρωινή αναχώρηση στις 07:30 για την Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών από 
τις παλαιότερες του Μοριά, η οποία διαθέτει πλήθος κειμηλίων, καθώς 
και σημαντική βιβλιοθήκη. Η ονομασία έχει πιθανώς σλάβικη ρίζα και 
σχετίζεται με το νερό. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον παραδοσιακό χωριό 
Καρυές (Μεγάλη Αράχωβα), χτισμένο στους πρόποδες του Πάρνωνα, 
πλημμυρισμένο από καστανιές και καρυδιές σε υψόμετρο 950 μέτρων. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και περίπατο στη φύση. Πορεία επιστροφής  
για την Αθήνα.

KYΡΙΆΚΗ 12/12 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΤ’ ΆΤΟΜΟ: 18€

ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ
ΜΟΝΗ ΆΓΙΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΥ
Πρωινή αναχώρηση στις 07:30 για την ορεινή Κορινθία. Περνάμε από το 
Κιάτο και συνεχίζουμε για τη Λίμνη Στυμφαλία, όπου θα επισκεφθούμε 
το Μουσείο Περιβάλλοντος. Από εκεί συνεχίζουμε για την Καστανιά, την 
κοιλάδα του Φενεού, την τεχνητή Λίμνη Δόξα και τη Μονή Αγ. Γεωργίου, τα 
οποία συμπληρώνουν το όμορφο σκηνικό ανάμεσα στις ψηλές κορυφές της 
Ντουρντουβάνας και της Ζήρειας. Επίσκεψη στη Μονή και στη λίμνη Δόξα 
και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα, στην Καστανιά.

KYΡΙΆΚΗ 9/1 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΤ’ ΆΤΟΜΟ: 20€

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑ
Αναχώρηση στις 07.30 από Αθήνα. Σύντομη στάση στο ύψος της Λειβαδιάς 
και στη συνέχεια φθάνουμε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Κελάρια, σε υψόμετρο 
1.800μ. περίπου. Αφεθείτε στην άγρια ομορφιά του τοπίου και δοκιμάστε  
τις ικανότητές σας στο σκι! Επόμενος σταθμός μας η γραφική Αράχωβα  
όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα αργά  
το απόγευμα.

KYΡΙΆΚΗ 16/1 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΤ’ ΆΤΟΜΟ: 22€

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Αναχώρηση στις 07:30 και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο των Καλαβρύτων, 15 χλμ. από την ιστορική κωμόπολη, 
όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας και το χιονισμένο τοπίο. Ακολουθεί 
επίσκεψη στα Καλαβρύτα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στις ταβέρνες με 
ντόπια προϊόντα και παραδοσιακές γεύσεις. Πορεία επιστροφής για Αθήνα.

ΚΥΡΙΆΚΗ 23/1 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΤ’ ΆΤΟΜΟ: 25€

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ
ΕΛΆΤΗ - ΒΥΤΙΝΆ
Πρωινή αναχώρηση στις 07:30 π.μ. από Αθήνα για το Χρυσοβίτσι. Επίσκεψη 
στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας, το οποίο στεγάζεται σε ένα μεγάλο 
εργοστάσιο του 1939. Συνεχίζουμε με το Λιμποβίσι και το σπίτι του γέρου 
του Μοριά, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο για τη ζωή και τη δράση του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 
Προχωρούμε για την Ελάτη, όπου θα δούμε τις ξύλινες δημιουργίες του 
Χρήστου Σιμόπουλου. Μετάβαση στη Βυτίνα, όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για βόλτα και γεύμα. Πορεία επιστροφής για Αθήνα.

ΚΥΡΙΆΚΗ 30/1 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΤ’ ΆΤΟΜΟ: 18€

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Αναχώρηση στις 08.00 π.μ. από Αθήνα με προορισμό το γραφικό 
κεφαλοχώρι της Κορινθίας, τα Τρίκαλα, σκαρφαλωμένα στις πλαγιές της 
Ζήριας, μέσα σε έλατα και πεύκα. Προσκύνημα στη Μονή του Αγίου Βλασίου, 
το οποίο βρίσκεται σε ένα καταπράσινο σημείο με καταπληκτική θέα. 
Συνεχίζουμε για το χιονοδρομικό κέντρο Κυλλήνης (καιρού επιτρέποντος). 
Επιστροφή στα Μεσαία Τρίκαλα για γεύμα και επίσκεψη στο σπίτι που 
γεννήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος, προστάτης της Κεφαλονιάς. Πορεία 
επιστροφής για Αθήνα.

ΚΥΡΙΆΚΗ 6/2 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΤ’ ΆΤΟΜΟ: 20€

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ - ΝΑΥΠΛΙΟ
ΜΟΝΗ ΦΆΝΕΡΏΜΕΝΗΣ
Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:00 για την ιστορική Μονή Φανερωμένης,  
η οποία χτίστηκε τον 12ο αιώνα και βρίσκεται σε καταπράσινη περιοχή στο 
Χιλιομόδι. Στη Μονή υπάρχει μεγάλος θησαυρός Αγίων Λειψάνων, όπως  
και η εικόνα της Παναγιάς Φανερωμένης, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για γεύμα και επίσκεψη στα αξιοθέατα (Άγιος Σπυρίδωνας, 
Παλιά Πόλη, Πλατεία Συντάγματος). Πορεία επιστροφής για Αθήνα.

Hμερήσιες Εκδρομές

24



25

Ρώμη
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη (ξενάγηση)
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Ξεκινάμε την περιπατητική ξενάγηση από το επιβλητικό 
Κολοσσαίο και την αψίδα του Μ. Κωνσταντίνου. 
Περπατώντας στις Ρωμαϊκές αγορές θα ανέβουμε 
στο λόφο του Καπιτωλίου και θα καταλήξουμε στην 
πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο. 
Ακολουθεί η Φοντάνα ντι Τρέβι με το εντυπωσιακό 
σιντριβάνι, η Piazza di Spagna, το Πάνθεον, ένα ναό 
2000 ετών. Ολοκληρώνουμε με τη Πιάτσα Ναβόνα, 
μια πλατεία γεμάτη από υπαίθρια καφέ, εστιατόρια και 
πλανόδιους ζωγράφους.
2η μέρα: Μουσείο Βατικανού & Βασιλική Αγίου 
Πέτρου
Πρόγευμα και αφιερώνουμε τη μέρα στο κορυφαίο 
Μουσείο του Βατικανού (δήλωση συμμετοχής με 
την κράτηση σας). Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές 
ανεκτίμητων έργων τέχνης και γλυπτικής, με 
αποκορύφωμα την Καπέλα Σιστίνα. Εφόσον είναι 
ανοιχτή για το κοινό, ακολουθεί επίσκεψη στη Βασιλική 
του Αγ. Πέτρου και ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία.
3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία 
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να 
επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στην πόλη που 
είναι συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη 
Φλωρεντία. Θα γνωρίσουμε πεζή την ιστορική πόλη, 
θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο 
καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία 
Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και ψώνια στους 
εμπορικούς δρόμους, όπως η Via Sistina, Via Condotti 
(η 5η λεωφόρος της Ρώμης) και η Via del Babuino.
5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα.
Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει μια ελεύθερη ημέρα λιγότερη.

ΛονδίνοΠαρίσι
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο (πανοραμική ξενάγηση) 
- Βρετανικό Μουσείο
Πτήση για τo Λονδίνο, άφιξη και ξενάγηση στα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα: Χάιντ Παρκ, ανάκτορα του 
Κένσινγκτον, Μαρμπλ Αρτς, Πλατεία Τραφάλγκαρ, 
Κοινοβούλιο και Μπιγκ Μπεν. Έπειτα από ολιγόλεπτη 
στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με 
το Σίτι. Η ξενάγησή μας τελειώνει με την επίσκεψη στο 
Βρετανικό Μουσείο, στην Ελληνική πτέρυγα. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
2η μέρα: Λονδίνο
Αγγλικό πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για βόλτες 
στα διάσημα πάρκα και τα Λονδρέζικα μουσεία. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε να κλείσετε θέση σε μία 
από τις φαντασμαγορικές θεατρικές παραστάσεις.
3η μέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη - Στράτφορντ -  
Bicester Village (προαιρετικά)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε 
να συμμετάσχετε προαιρετικά στην ολοήμερη εκδρομή 
μας στην επαρχία της Αγγλίας (έξοδα ατομικά). Πρώτος 
σταθμός η Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης και 
συνεχίζουμε για την κωμόπολη Στράτφορντ απόν Έιβον, 
γενέτειρα του Σαίξπηρ. Τέλος θα επισκεφτούμε το 
εκπτωτικό χωριό Bicester Village. 
4η μέρα: Λονδίνο 
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε βόλτα 
στα αξιοθέατα, είτε ψώνια στα πολυκαταστήματα της 
Όξφορντ Στριτ, Μποντ Στριτ, στα Χάροντς κ.ά.
5η μέρα: Λονδίνο - Γουίνσδορ
Αγγλικό πρόγευμα και αναχώρηση για το Γουίνσδορ 
για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία της Βασιλικής 
οικογένειας. Προαιρετική είσοδος στο Κάστρο του 
Γουίνσδορ. Πτήση επιστροφής για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Sky 
Express ✓ 4 διαν/σεις στο Holiday inn London Bloomsbury 
4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 200€. Είσοδοι σε μουσεία. Νέος φόρος πόλης (city 
tax). Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Sky 
Express ✓ 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο επιλογής σας 3*, 4* & 
4*S ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγή-
σεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 200€. Είσοδοι σε μουσεία, στο Μουσείο του Λού-
βρου, στη Disneyland. Νέος φόρος πόλης (city tax). Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με ΙΤΑ ή 
Sky Express ✓ 3, 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο επιλογής σας 
3*, 4* & 4*S ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση 
πόλης, στα Μουσεία Βατικανού & τη Βασιλική του Αγ. Πέτρου 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 190€. Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών 
χώρων (με την εγγραφή σας απαιτείται η δήλωση συμμετοχής 
στα μουσεία του Βατικανού). Δημοτικός φόρος Ρώμης. Ό,τι 
ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

26, 27/11, 
3, 10/12

5 485€ +270€ 345€

17/12 5 515€ +270€ 375€

24/12, 5/1 5 529€ +200€ 369€

26, 29/12 5 549€ +230€ 426€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

23, 26/12, 
5/1

BW Ronceray 
Opera 3*Sup

499€ +300€ 469€

Crowne Plaza 
Republique 4*Sup

599€ +290€ 419€

29/12

BW Ronceray Opera 
3*Sup

599€ +280€ 569€

Holiday Inn Opera 
Grands Boulevards 4*

659€ +310€ 409€

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι (πανοραμική ξενάγηση)
Πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα. Άφιξη και μεταφορά 
στο κέντρο για ξενάγηση. Θα δούμε το Τροκαντερό 
και τον Πύργο του Άιφελ, τα Ηλύσια Πεδία, τα Γκραν 
Παλέ και Πτι Παλέ, τη Γέφυρα Pont de la Concorde, την 
Πλατεία Ομονοίας, το Μουσείο του Λούβρου, τη Γαλλική 
Ακαδημία, το Δικαστικό Μέγαρο, τη νέα γέφυρα Ποντ 
Νεφ, το Δημαρχείο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Παρίσι - Λούβρο - Κήποι Κεραμικού
Πρόγευμα και επίσκεψη στο περίφημο Μουσείο 
του Λούβρου. Μεταξύ άλλων θα δούμε τη Νίκη της 
Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους πανέμορφους 
Κήπους Κεραμικού (Jardin de Tuileries) που βρίσκονται 
ακριβώς μπροστά από το Μουσείο.
3η μέρα: Παρίσι - Disneyland (ολοήμερη εκδρομή)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της 
γιορτινής Disneyland! Επιστροφή στο Παρίσι.
4η μέρα: Παρίσι - Μονμάρτη - κρουαζιέρα στο 
Σηκουάνα (προαιρετικά)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μαζί με τον ξεναγό μας, 
θα πάμε στη γραφική Μονμάρτη για να απολαύσουμε 
μια βόλτα με ξενάγηση. Η επιστροφή γίνεται με ατομικά 
έξοδα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να απολαύσετε 
μια όμορφη κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα Bateaux 
Parisiens, με αγγλόφωνη ξενάγηση. 
5η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
23, 24, 26, 30/12, 3, 5, 6/1
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και ημέρα ελεύθερη για να κάνετε αγορές στους 
κεντρικούς δρόμους της Βιέννης με τα πολυκαταστήματα, αλλά και τις κομψές 
βιτρίνες των οίκων μόδας και φυσικά για να χαρείτε τη Χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, τα ζαχαρόσπιτα, τη φάτνη και το carousel! 
2η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα 
μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, τα 
Ανάκτορα Χόφμπουργκ κ.ά. Έπειτα θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο Σενμπρούν, 
όπου θα ξεναγηθούμε στα κυριότερα δωμάτια και θα περπατήσουμε στους 
διαδρόμους του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 
3η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα Δάση
Πρόγευμα. Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση, όπου θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο 
του Μάγιερλινγκ. Συνεχίζουμε για τη λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στη Βιέννη 
και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του Μότσαρτ. Ξενάγηση στα αξιοθέατα, ανάμεσά τους οι 
κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι του Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου, 
τα βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για 
βόλτα, αγορές. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.
5η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε μια εκδρομή στη «Μικρή Βιέννη 
του Δούναβη», την Μπρατισλάβα. Από τις ομορφότερες πόλεις που βρίσκονται 
πάνω στην πορεία του Δούναβη, η Μπρατισλάβα συγκαταλέγεται στις νεότερες και 
λιγότερο τουριστικά προβεβλημένες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε 
στην ατμοσφαιρική παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα ιστορικά κτίσματα 
Μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τις πολύβουες πλατείες και θα φωτογραφηθούμε με 
φόντο το εντυπωσιακό κάστρο που τη «στεφανώνει». Επιστροφή στη Βιέννη.
6η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ευκαιρία για μια πρώτη 
βόλτα στην πόλη με το συνοδό μας. Το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο,  
η φάτνη, το carousel, το τρενάκι συνθέτουν μια τέλεια γιορτινή ατμόσφαιρα!
2η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα 
μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο κ.ά.  
Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν, όπου θα ξεναγηθούμε  
στα κυριότερα δωμάτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα δάση
Πρόγευμα. Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση, όπου θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο 
του Μάγιερλινγκ. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στη Βιέννη 
και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βιέννη - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την περιοχή των λιμνών Σαλτσκάμεργκουτ, με φόντο 
τις πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων. Θα επισκεφθούμε τα χωριά Χάλστατ, Σεντ 
Γκίλγκεν και τη λίμνη Fuschlsee. Μεταφερόμαστε στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το 
Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Προαιρετικό 
εορταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Αλατωρυχείο Χαλάιν
Πρόγευμα και ξεκινάμε ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ. Κήποι Μίραμπελ, Δημαρχείο, 
οικία Μότσαρτ, ναός Αγ. Πέτρου είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. 
Χρόνος για βόλτα, αγορές. Σε μικρή απόσταση θα επισκεφθούμε το αλατωρυχείο 
Hallein, το οποίο λειτουργεί περισσότερο από 2.500 χρόνια. Επιστροφή στο 
Σάλτσμπουργκ, απόγευμα ελεύθερο.
6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Κίτσμπουελ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο Κίτσμπουελ. 
Συνεχίζουμε για το Ίνσμπρουκ. Άφιξη και περιήγηση. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.
7η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Αβαείο Μελκ - Ντούρνσταϊν - Βιέννη - Αθήνα
Μετά το πρωινό αφήνουμε το Σάλτσμπουργκ με κατεύθυνση τη Βιέννη. Ενδιάμεσα 
θα επισκεφθούμε το επιβλητικό Αβαείο Μελκ και το Ντούρνσταϊν (Αυστρία) με τους 
αμπελώνες. Πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian 
Airlines» ✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Flemings Conference Hotel 4*, Intercity Wien 
4*, Leonardo Hotel Vienna 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Ξενάγηση στην 
πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος  
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 165€. Είσοδοι σε 
μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 85€/ενήλικας, 50€/παιδί 
έως 12 ετών. Εκδρομή στη Μπρατισλάβα: 45€/ενήλικας, 35€/παιδί έως 12ετών. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian»  
✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Βιέννη, στο ξενοδοχείο Leonardo Vienna 4* ή παρόμοιο  
✓ 3 διαν/σεις στο Σάλτσμπουργκ, στο ξενοδοχείο Austria Trend Europa 4* ή παρόμοιο  
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος  
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη και το 
Σάλτσμπουργκ ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165€. Είσοδοι 
σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό  
ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

21, 22, 24/12 6 495€ 545€ +130€ 445€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

24/12 7 695€ 745€ +215€ 645€

31/12 7 745€ 795€ +245€ 695€

6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 24/12

7 ΗΜΕΡΕΣ
24, 31/12

Βιέννη
Σάλτσμπουργκ

Βιέννη
Βιεννέζικα Δάση



27

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα
Πτήση για Πράγα. Άφιξη στη «χρυσή πόλη» και συνάντηση με τον ξεναγό μας. 
Η ξενάγησή μας ξεκινά με την ιστορική συνοικία Μάλα Στράνα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από τη Γοτθική 
γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα Μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής οδού» 
ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το αστρονομικό ρολόι. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπιραρίες 
με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπίρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ.
2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας συνεχίζεται με το μοναστήρι του 
Στράχοβ και το Λορέτο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Καστρούπολη, 
την ακρόπολη της Πράγας, που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα, και 
καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη βασιλική του 
Αγ. Γεωργίου. Ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη. Για το βράδυ προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου, άλλωστε βρίσκεστε στην πόλη 
όπου γεννήθηκε η ιδέα του!
3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με προορισμό τη γνωστή λουτρόπολη 
Κάρλοβι Βάρι στη Δυτική Βοημία. Το 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» 
και καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των 
τεχνών και της πολιτικής. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ (προαιρετικά)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Πρότασή μας είναι μια ολοήμερη εκδρομή 
στο γραφικό Τσέσκι Κρουμλόβ, πολιτισμικό «στολίδι», με τα ιδιαίτερα 
καλοδιατηρημένα Γοτθικού και Αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες 
και τα στενά δρομάκια της. Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από 
ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη - Κοινοβούλιο (ξενάγηση) - Σκεπαστή Αγορά - 
Vaci Utca
Πτήση για την όμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη και ξεκινάμε ξενάγηση (εσωτερικά) 
στο Κοινοβούλιο, για να γνωρίσουμε τον πλούσιο διάκοσμο, την Αγία Κορώνα, 
το Σκήπτρο της Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο της 
Εξουσίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την κλειστή αγορά και την πλατεία 
Vörösmarty. Εκεί στήνεται μια εορταστική αγορά με 122 πάγκους με χειροποίητα 
προϊόντα και τρόφιμα. Αξίζει να δοκιμάσετε σούπα γκούλας μέσα σε ψωμί, 
στρούντελ, λουκάνικα και Χριστουγεννιάτικα μπισκότα.
2η μέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση)
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση από την Πέστη, με τη πλατεία των Ηρώων και το 
άγαλμα του αρχάγγελου Γαβριήλ και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Πορεία 
κατά μήκος του Δούναβη και φθάνουμε στην πλευρά της Βούδας. Εκεί θα μας 
εντυπωσιάσουν το Κάστρο, ο Πύργος των Ψαράδων και ο Ναός του Αγ. Ματία. 
Επόμενος σταθμός ο Λόφος Γκέλερτ και η ακρόπολη (Citadella). Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη.
3η μέρα: Βουδαπέστη 
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να μπορέσετε να περιδιαβείτε την πόλη, 
συμβουλευόμενοι πάντα τον αρχηγό σας. Το βράδυ της παραμονής των 
Χριστουγέννων σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε για να περάσουμε μια 
όμορφη νύχτα με τσιγγάνικα βιολιά και τοπική κουζίνα.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - «Βασιλικό γεύμα»
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος 
σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας. Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, 
με το περίφημο βασιλικό ανάκτορο. Έπειτα θα απολαύσουμε το γιορτινό μας γεύμα 
στο Αναγεννησιακό εστιατόριο «Renaissance». Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει 
τις δύο όχθες του Δούναβη για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας 
απ’ όπου θα απολαύσουμε την καταπληκτική θέα. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την εκδρομή στη Βιέννη. Στη ξενάγηση μας θα δούμε τα 
Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το Πανεπιστήμιο, το Μπελβεντέρε, το ανάκτορο Σενμπρούν κ.ά. Θα καταλήξουμε στο 
κέντρο της πόλης και θα περπατήσουμε στην ιστορική Ελληνική παροικία. Χρόνος 
ελεύθερος στο κέντρο της πόλης, επιστροφή στη Βουδαπέστη.
6η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα με «Aegean»  
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά  
✓ Ξενάγηση στην παλιά πόλη και στο Κάστρο ✓ Είσοδος Κάστρου ✓ Ολοήμερη εκδρομή  
στο Κάρλοβι Βάρι ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο ✓ Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 160€. Είσοδοι σε 
μουσεία, ανάκτορα. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη - Αθήνα με «Aegean» 
✓ 3, 4, 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ 2 ξεναγήσεις στη Βουδαπέστη ✓ Εσωτερική ξενάγηση στο Κοινοβούλιο (εκτός από τις 
αναχωρήσεις 2 & 5/1) ✓ Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά ✓ «Βασιλικό» γεύμα στο 
εστιατόριο Renaissance με απεριόριστη κατανάλωση ποτών (εκτός από τις αναχωρήσεις 2 & 
5/1) ✓ Εκδρομή στη Βιέννη (εκτός από τις αναχωρήσεις 29/12, 2 & 5/1) ✓ Μεταφορές από/
προς τα αεροδρόμια ✓ Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 170€. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

23/12

Diplomat 4* ή παρόμοιο 485€ +100€ 385€

Josef 4* ή παρόμοιο 555€ +140€ 455€

Marriott 5* ή παρόμοιο 625€ +200€ 495€

30/12
Diplomat 4* ή παρόμοιο 535€ +160€ 435€

Josef 4* ή παρόμοιο 665€ +280€ 545€

5/1

Diplomat 4* ή παρόμοιο 455€ +100€ 385€

Josef 4* ή παρόμοιο 555€ +140€ 455€

Marriott 5* ή παρόμοιο 625€ +200€ 545€

5 ΗΜΕΡΕΣ
23, 30/12, 5/1

Πράγα
Κάρλοβι Βάρι

Βουδαπέστη
Παραδουνάβια χωριά

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
4, 5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
22, 23, 29/12, 2, 5/1
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στο Πανεπιστήμιο, 
την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη 
και περνώντας από την περιοχή με τις μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία του 
Νεογοτθικού δημαρχείου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νόισβανσταϊν
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Ομπεραμεργκάου, το χωριό με τα 
ζωγραφισμένα σπίτια. Επόμενη στάση μας στο φημισμένο Κάστρο Νόισβανσταϊν, 
ανάμεσα στις ψηλές κορφές των Άλπεων! Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Μόναχο
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Για όσους το επιθυμούν ο συνοδός σας θα 
είναι διαθέσιμος για επίσκεψη στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου. Για τη συνέχεια 
προτείνουμε επίσκεψη στο Νίμφενμπουργκ (Schloss Nymphenburg), ένα παλάτι σε 
στιλ Μπαρόκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, απόγευμα ελεύθερο.
4η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε με τα δύο μικρά νησάκια. Επιβίβαση 
στο φέρι-μποτ για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε το παλάτι Κένιχσλος, πιστό 
αντίγραφο του παλατιού των Βερσαλλιών. Επιστροφή στο Μόναχο.
5η μέρα: Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ίνσμπρουκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Γκάρμις Παρτενκίρχεν, δημοφιλές χιονοδρομικό 
κέντρο. Επόμενη στάση μας η πρωτεύουσα του Τιρόλο, το Ίνσμπρουκ. Μεγαλόπρεπα 
παλάτια και κάστρα, περίτεχνα μπαρόκ και ροκοκό κτίρια, Καθεδρικοί ναοί, 
μεσαιωνικές κατοικίες, συνθέτουν ένα ζωντανό μουσείο. Επιστροφή στο Μόναχο.
6η μέρα: Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ με τη μοναδική μουσική κουλτούρα 
και τα πανέμορφα τοπία. Θα σας εντυπωσιάσει το μωσαϊκό του Altstadt, η παλιά 
πόλη, το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα βουνά. 
Περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο Μόναχο.
7η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ. Νωρίς το απόγευμα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η και την 4η μέρα.
Το 6ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Νυρεμβέργη
Πρωινή πτήση για το Μόναχο, άφιξη και μεταφορά στη Νυρεμβέργη. Ακολουθεί πε-
ριήγηση στο επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, τους Γοτθικούς ναούς και τις 
όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η μέρα: Στάιν (εργοστάσιο Φάμπερ Καστέλ) - Βίρτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Στάιν, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο της 
Φάμπερ Καστέλ. Συνεχίζουμε για το Βίρτσμπουργκ όπου θα θαυμάσουμε κτίρια 
μπαρόκ και ροκοκό αρχιτεκτονικής, όπως το παλάτι Residenz, τα ανάκτορα του 
Βίρτσμπουργκ, το μουσείο Martin von Wagner. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
3η μέρα: Ρότενμπουργκ - Ντίνκελσμπιλ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότενμπουργκ, μία από τις ωραιότερες πόλεις 
της Βαυαρίας, στις όχθες του ποταμού Τάουμπερ. Το όνομά της σημαίνει «κόκκινο 
φρούριο», λόγω του κόκκινου χρώματος στις σκεπές των κτιρίων, ενώ οι περισσό-
τερες κατοικίες και τα καταστήματα χρονολογούνται από το 1560. Συνεχίζουμε για 
την πόλη Ντίνκελσμπιλ με τα όμορφα σπίτια κατασκευασμένα από ξύλο, τα παλιά 
κάστρα και παρεκκλήσια! Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
4η μέρα: Νυρεμβέργη (ημέρα ελεύθερη)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για βόλτα στις αγορές της πόλης. 
5η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ, στην «καρδιά» της 
Βαυαρίας, σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Συνεχίζουμε για 
την Βαλχάλα (εξωτερικά), την αρχιτεκτονικά πετυχημένη μεταφορά του Παρθενώνα 
στο Δούναβη από τον Λουδοβίκο Α’ της Βαυαρίας. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
6η μέρα: Βαμβέργη
Πρωινό και αναχωρούμε για το μαγευτικό Μπάμπεργκ (Βαμβέργη) στη Φραγκονία. 
Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και χρόνος ελεύθερος για να 
δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα. Επιστροφή το απόγευμα στη Νυρεμβέργη.
7η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόναχο. Άφιξη και ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση 
και βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού 
δημαρχείου. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.
To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τη 2η και την 5η μέρα. 
Το 6ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τη 2η μέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με Lufthansa  
✓ 4, 5 ή 6 διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn Munich City Center 4* ή παρόμοιο ✓ Μεταφο-
ρές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές πούλμαν ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθη-
μερινά ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου 
& επίναυλος καυσίμων 165€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους, κάστρα και λοιπά 
αξιοθέατα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με Lufthansa 
✓ 4, 5 ή 6 διανυκτερεύσεις στο Park Plaza Nuremberg 4* ή παρόμοιο ✓ Μεταφορές, 
περιηγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές πούλμαν ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική 
ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & 
επίναυλος καυσίμων 165€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους, κάστρα και λοιπά 
αξιοθέατα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΆRLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ 

16/12 5 545€ 595€ +145€ 495€

21/12 7 745€ 795€ +185€ 695€

28/12 6 715€ 765€ +185€ 665€

4/1 6 665€ 715€ +165€ 615€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΆRLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ 

16/12 5 565€ 615€ +165€ 515€

21/12 7 715€ 765€ +165€ 665€

28/12 6 665€ 715€ +145€ 615€

4/1 6 645€ 695€ +145€ 595€

Μόναχο - Βαυαρία  
Σάλτσμπουργκ

Nυρεμβέργη  
Ρότενμπουργκ

5, 6, 7 ΗΜΕΡΕΣ
16, 21, 28/12, 4/1

5, 6, 7 ΗΜΕΡΕΣ
16, 21, 28/12, 4/1
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - Βόλενταμ - Φάρμα Τυριών
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη και ξεκινάμε πανοραμική περιήγηση. Διασχίζοντας 
τον ποταμό Άμστελ συναντάμε το εντυπωσιακό γήπεδο Stadium Arena, έδρα 
της τοπικής ομάδας Ajax. Συνεχίζουμε για το γνωστό ψαροχώρι του Βόλενταμ 
όπου θα απολαύσουμε τη βόλτα μας στα στενά σοκάκια και το γραφικό λιμανάκι. 
Ολοκληρώνουμε με επίσκεψη σε παραδοσιακό τυροκομείο. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Άμστερνταμ - «Τhis is Holland»
Μπουφέ πρόγευμα και σήμερα θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό «This is Holland» 
όπου θα απολαύσουμε την απόλυτη αίσθηση πτήσης, σε μια πρωτόγνωρη θεαματική 
εμπειρία 5 διαστάσεων. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
3η μέρα: Πλατεία Μουσείων - Μουσείο Διαμαντιών 
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε στην Πλατεία των Μουσείων και θα επισκε-
φθούμε με δωρεάν είσοδο το γνωστό οίκο «Coster Diamonds», όπου θα γνωρί-
σουμε όλη τη διαδικασία κοπής και κατεργασίας των διαμαντιών. Βγαίνοντας, τα 
μουσεία Van Gogh, Rijks και Stedelijk Museum βρίσκονται ακριβώς απέναντι! 
4η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη (προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική ημερήσια εκδρομή με 
προορισμούς το Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη Χάγη (κόστος 85€). Θα θαυμάσουμε 
στο Ρότερνταμ τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα και ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής κτίρια και τις γέφυρες Villem και Erasmus. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια 
ιστορική πόλη με πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς 
ναούς. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του 
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο Παλάτι της Ειρήνης.
5η μέρα: Άμστερνταμ - «Amsterdam Shopping Experience»
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να απολαύσετε τη βόλτα σας σε μια από τις 
φημισμένες αγορές της πόλης όπως στην Kalverstraat, στην P.C Hooftstraat, στη 
γραφική περιοχή Jordaan και στους φημισμένους «Εννέα δρόμους».
6η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.
To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - Πλατεία Μουσείων - Βόλενταμ 
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη και ξεκινάμε πανοραμική περιήγηση. Διασχίζοντας 
τον ποταμό Άμστελ συναντάμε το εντυπωσιακό γήπεδο Stadium Arena, έδρα της 
τοπικής ομάδας Ajax. Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία των Μουσείων και δωρεάν 
επίσκεψη στον παλαιότερο Οίκο Διαμαντιών παγκοσμίως, τον γνωστό «House 
of Coster Diamonds» (προαιρετικά). Συνεχίζουμε για το γνωστό ψαροχώρι του 
Βόλενταμ όπου θα απολαύσουμε τη βόλτα μας στα στενά σοκάκια και το γραφικό 
λιμανάκι. Τέλος, θα επισκεφθούμε Φάρμα Τυριών, όπου θα γνωρίσουμε τις 
μεθόδους παρασκευής και θα δοκιμάσουμε γεύσεις! Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: «Τhis is Holland» - «Amsterdam Shopping Experience»
Πρωινό και επίσκεψη στο εντυπωσιακό «This is Holland» όπου θα απολαύσουμε την 
απόλυτη αίσθηση πτήσης, σε μια πρωτόγνωρη θεαματική εμπειρία 5 διαστάσεων. 
Αμέσως μετά ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε το «Amsterdam Shopping Experi-
ence» στους εμπορικούς δρόμους και τα πολυκαταστήματα.
3η μέρα: Μπρίζ - Βρυξέλλες
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη Μπριζ. Στον περίπατο μας θα 
δούμε την κεντρική πλατεία, το Διοικητήριο, τη λίμνη της αγάπης, τους διάσπαρτους 
Ναούς. Συνεχίζουμε για τις Βρυξέλλες. Θα θαυμάσουμε τα ιστορικά μνημεία και 
τις σύγχρονες κατασκευές της μέσα από τις όμορφες πλακόστρωτες γειτονιές στο 
κέντρο της πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. 
Το απόγευμα μπορείτε να ακολουθήσετε τον αρχηγό σας σε έναν περίπατο στην 
κεντρική πλατεία Grand Place (προαιρετικά).
4η μέρα: Βρυξέλλες
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για βόλτες στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
5η μέρα: Λουξεμβούργο - Βαλλωνία - Ντινάντ (προαιρετικά)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική εκδρομή στη καταπράσινη Βαλλωνία, στο 
Λουξεμβούργο και στη Ντινάντ (κόστος 90€).
6η μέρα: Βρυξέλλες - Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της 
Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη Χάγη, έδρα Διεθνών Οργανισμών και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου. Τελευταία μας στάση το Ντελφτ, πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού 
κράτους. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα.

Άμστερνταμ
Βόλενταμ

Μπενελούξ
Κάτω Χώρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με «KLM»  
✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο ✓ 4, 5 διανυκτερεύσεις σε ημικεντρικό ξενοδοχείο 
4* ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος  
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/αντιπρόσωπος του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165€. Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με «KLM» 
✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο ✓ 4, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*  
(2 Άμστερνταμ, 2 ή 3 Βρυξέλλες) ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Mεταφορές,  
εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165€. Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

21/12 6 615€ 665€ +160€ 565€

26/12 5 595€ 645€ +150€ 545€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

21/12 6 615€ 665€ +160€ 565€

26/12 5 595€ 645€ +150€ 545€

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 26/12

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 26/12
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. 
2η μέρα: Βαρκελώνη
Η ξενάγηση μας αρχίζει από την Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε τη λεωφόρο 
Paseo de Gracia, θα σταματήσουμε στην Sagrada Familia και περνώντας από 
το Porto Olympico, το Ολυμπιακό χωριό, την Barceloneta και το Ισπανικό χωριό 
ολοκληρώνουμε τη ξενάγηση μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
3η μέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες - Μουσείο Νταλί - Χερόνα 
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του Σαλβαδόρ Νταλί, το Figueres, όπου θα 
επισκεφθούμε το μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου. Αναχώρηση για τη 
Girona όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας, θα περπατήσουμε 
στο εβραϊκό προάστιο κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. 
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο τυπική μεσογειακή πόλη της Ισπανίας, τη 
Βαλένθια. Πρωτεύουσα του Λεβάντε, όπως λέγεται στα Ισπανικά η ανατολική πλευ-
ρά της Ισπανίας. Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βαλένθια
Πρωινό και πανοραμική περιήγηση: παλιά πόλη, Δημαρχείο, παλάτι του Marques de 
dos Aguas, Καθεδρικός ναός κ.ά. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μαδρίτη, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Για το απόγευμα σας προτείνουμε τη Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις βόρειες συνοικί-
ες με το στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu και την Puerta de Europa, την Plaza 
de Toros, την Αρένα της πόλης, και μεταξύ άλλων την ιστορικότερη πλατεία της 
πόλης, την Plaza Mayor. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μαδρίτη
Πρόγευμα και ξενάγηση στην Πινακοθήκη Πράδιο, όπου θα απολαύσουμε τα 
αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια κ.ά. Ακολουθεί περίπατος στην 
«καρδιά» της Μαδρίτης, στην μποέμ συνοικία Barrio de las Letras και στη Μαδρίτη 
των Αψβούργων. Ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στη 
Σεγκόβια. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο. Θα περιπλανηθούμε στη μεσαιωνική 
πόλη και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, την εκκλησία του Αγίου Θωμά 
και ένα εργαστήριο της διακοσμητικής τεχνικής «Damasquinado». Επιστροφή στη 
Mαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια τελευταία βόλτα στην Πλάθα Ντε 
Οριέντε με θέα το παλάτι. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φατίμα - Κοΐμπρα
Απευθείας πτήση για τη Λισσαβώνα. Αναχώρηση οδικώς και στάση στο μεγάλο 
κέντρο του Καθολικισμού, Φατίμα. Άφιξη στην Κοΐμπρα όπου θα περιηγηθούμε 
στο χώρο του Πανεπιστημίου και στους δρόμους της «πόλης των ποιητών». 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο. Πρώτη μας στάση στο εθνικό δάσος των 
Πορτογάλων Μπουσάκο. Έπειτα θα επισκεφθούμε τη «Βενετία της Πορτογαλίας», το 
Αβέιρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Πόρτο.
3η μέρα: Πόρτο
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη στις όχθες του 
ποταμού Douro. Θα γνωρίσουμε την περιοχή Ριμπέιρα όπου εκτείνονται οι παλιές 
συνοικίες με τα παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή αγορά, την άνω πόλη, 
το χρυσοποίκιλτο ναό του Αγίου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία Μίνιο. Πρώτος 
σταθμός μας η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό και το ιερό του 
Ιησού. Στο Γκιμαράες θα δούμε το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους - Λισσαβώνα
Πρόγευμα και αναχώρηση με πρώτο σταθμό το Ναό της Μπατάλια. Στη συνέχεια 
θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το 
πανέμορφο Μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Άφιξη στη Λισσαβώνα 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Λισσαβώνα
Ξενάγηση σε αξιοθέατα όπως το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι 
των Ιερωνυμιτών, σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης, το μνημείο των 
Ανακαλύψεων, τον Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι 
θαλασσοπόροι. Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά 
Πορτογαλικά τραγούδια fado. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο ντα Ρόκα -  
Πάρκο των Εθνών
Πρωινό στο ξενοδοχείο και εκδρομή στη Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, το 
ψαροχώρι Κασκάις, το θέρετρο Εστορίλ και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο 
της Ευρώπης. Επιστροφή στη Λισσαβώνα για επίσκεψη στο Πάρκο των Εθνών 
όπου θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων την γέφυρα VASCO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο 
υπάρχει το ενυδρείο της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
Πτήση για Αθήνα.

Πανόραμα Πορτογαλίας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη και Μαδρίτη - Αθήνα με 
πτήσεις «Aegean Airlines» ✓ 8 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό 
μπουφέ καθημερινά ✓ 5 δείπνα (2 δείπνα μπουφέ στη Βαλένθια και 3 δείπνα μπουφέ στη 
Μαδρίτη) ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι μου-
σείων και αρχαιολογικών χώρων. Ποτά - αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων και των 
βραδινών εκδηλώσεων στα ξενοδοχεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - Αθήνα ✓ 7 διανυκτε-
ρεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, 
ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι στα 
μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

ΆΝΆΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

24/12 9 995€ 1265€ 935€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

23, 30/12 8 995€ 1340€ 935€

Ταξίδια στην Ευρώπη
Επιλεγμένες προτάσεις για αεροπορικά οργανωμένα πακέτα εκδρομών
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Γύρος Ισπανίας
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1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος για ξεκούραση ή μια πρώτη βόλτα. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε να γνωρίσετε τη Μαδρίτη 
των Βουρβόνων, τις βόρειες συνοικίες της με το 
εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu 
και την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την 
Αρένα της πόλης, την Plaza Colón με το Αρχαιολογικό 
Μουσείο αλλά και τα κομψά καταστήματα του Barrio de 
Salamanca, την πλατεία Ισπανίας με το γιγάντιο γλυπτό 
του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό 
μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων την 
ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.
2η μέρα: Μαδρίτη - Σεγκόβια
Πρωινή ξενάγηση που ξεκινά από την Πινακοθήκη 
Πράδο, τη σημαντικότερη στον κόσμο. Έπειτα θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της «καρδιάς» της 
Μαδρίτης, στο Barrio de las Letras, στο Μεσαιωνικό 
κομμάτι της πόλης, τη Μαδρίτη των Αψβούργων. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Σεγκόβια, την πόλη 
της Βασίλισσας Ισαμπέλ. Στη Σεγκόβια υπάρχουν πολ-
λές εκκλησίες, Καθεδρικός ναός από το 1525, μουσείο 
με έργα χαρακτικής από τη Λίθινη εποχή, το υδραγω-
γείο και το Alcazar που υψώνεται σαν παραμυθένιο 
κάστρο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Πρωινό και αναχώρηση για το Τολέδο, με τη σπουδαία 
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό Ναό, όπου θα δούμε πίνακες του Ελ 
Γκρέκο, την εκκλησία του Santo Tome, ένα εργαστήριο 
διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado. Επιστροφή 
στη Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
βόλτα για ψώνια στην κομψή Μπάριο ντε Σαλαμάνκα, 
έναν καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα ντε Οριέντε με 
θέα το παλάτι ή απλώς περιπλάνηση στα σοκάκια ως 
την Πλάθα Μαγιόρ.
4η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε ξενάγηση πεζή. 
Θα περπατήσουμε την Ράμπλας, θα επισκεφθούμε 
την κεντρική αγορά La Boqueria, θα δούμε τη Λυρική 
Σκηνή και θα καταλήξουμε στην Πλατεία Ρεάλ. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική ξενάγηση 
στο Πάρκο Γκουέλ, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα 
Γκαουντί. Θα δούμε ακόμα το «Camp Nou», γήπεδο της 
Μπαρτσελόνα, την παλιά πόλη και τα στενάκια του Ελ 
Μπορν, τον Λόφο Μοντζουίκ. 
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρόγευμα και ξενάγηση. Ξεκινάμε από την κεντρική 
Plaza Catalunia, διασχίζουμε τη Λεωφόρο Paseo de 
Gracia με τα ακριβά καταστήματα και τα σπίτια του 
Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά την 
περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Συνεχίζουμε 
περνώντας από το Porto Olympico, το Ολυμπιακό 
χωριό, την Barceloneta, το Ισπανικό χωριό, τη Γοτθική 
συνοικία κ.ά. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε φλαμένκο στην «πατρίδα» του.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Χιρόνα - Φιγκέρες
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του Σαλβατόρ 
Νταλί, το Figueres! Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή 
φτάνουμε στο μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού 
ζωγράφου. Κατά την έξοδό μας θα απολαύσουμε 
επίσης τη μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που σχεδίασε. 
Μετά από έναν καφέ στο ιστορικό κέντρο αναχώρηση 
για την Χιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό 
ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος Γοτθικού 
ναού στον κόσμο! Επίσης, θα περπατήσουμε στο 
Εβραϊκό προάστιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για βόλτα 
στα πάρκα και τα μουσεία.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
To 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για τη Μαδρίτη. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση στην 
εντυπωσιακή πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μαδρίτη - Γρανάδα
Μετά το πρωινό, διασχίζοντας το οροπέδιο της La 
Mancha του Δον Κιχώτη, φθάνουμε στη Γρανάδα. 
Επίσκεψη στο Λόφο της Αλάμπρα και στον ειδυλλιακό 
κήπο Χεναραλίφε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Zambra Μora, την 
αρχική τσιγγάνικη εκδοχή του χορού που βασίστηκε το 
Φλαμένκο. Δείπνο.
3η μέρα: Γρανάδα - Μάλαγα - Σεβίλλη
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Γρανάδα, στην περιοχή 
του Καθεδρικού ναού και στην πλατεία Bib Rambla. 
Αναχώρηση για τη Μάλαγα, περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο και επίσκεψη σε κάποιο από τα μουσεία. Άφιξη 
στη Σεβίλλη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Σεβίλλη
Πρόγευμα και περιήγηση: Πάρκο Μαρίας Λουίζα, 
Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Ισπανίας, πρώην Εβραϊκή 
συνοικία, Αλκαζάρ, κ.ά. Δείπνο. 
5η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μαδρίτη. Περνώ-
ντας την Σιέρα Μορένα θα βρεθούμε στην Κόρδοβα, 
όπου θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων το τζαμί Μεθκίτα. 
Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
6η μέρα: Μαδρίτη - Σεγκόβια (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Πινακοθήκη Πράδο. Θα 
κάνουμε βόλτα στην μποέμ συνοικία του κέντρου 
Barrio de las Letras και θα καταλήξουμε στη Μαδρίτη 
των Αψβούργων. Το ελεύθερο απόγευμα σας προτεί-
νουμε προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια. Δείπνο.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο. Γνωριμία 
με τη Μεσαιωνική πόλη και επίσκεψη σε εργαστήριο 
διακοσμητικής μετάλλου. Επιστροφή στη Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

Μαδρίτη Τολέδο ΒαρκελώνηΜαδρίτη Ανδαλουσία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρί-
τη - Αθήνα με πτήσεις «Aegean Airlines» ✓ 3 διανυκτε-
ρεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & 
επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι σε μουσεία. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρί-
τη - Αθήνα ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ 7 δείπνα ✓ Μεταφορές, 
μετακινήσεις, ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€. Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια 
των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Βαρκελώνη - Αθήνα με την αεροπορική της επιλογής σας 
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική 
ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι σε 
μουσεία (περίπου 20€ Ισπανικό χωριό και μουσείο Νταλί). Ό,τι 
ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

22, 23, 29/12 5 (Vueling) 425€ 575€ 425€

23, 30/12 5 (Aegean) 545€ 695€ 485€

6/1 4 (Aegean) 485€ 615€ 425€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

6/1 4 525€ 665€ 465€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

22, 23, 29, 30/12 8 995€ 1230€ 935€
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Ντουμπάι
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧ/ΣΕΙΣ: 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30/12 & 2, 
3, 4, 5, 6/1 | ΕΜΙRATES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4*SUP, 5*, 5*DLX

Ρωσία
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 30/12 
AEROFLOT | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Ισλανδία
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΕΙΣ: 22, 28/12 | AEGEAN &  
ΙCELANDAIR | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 3*, 4* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ 

Kαππαδοκία
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣH: 29/12 | TURKISH AIRLINES 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4*, 5*DLX | HMIΔΙΆΤΡΟΦΗ

Κάιρο - Αλεξάνδρεια
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧ/ΣΕΙΣ: 22, 23, 24, 28, 29, 30/12 & 2, 
3, 4, 5/1 | ΕGYPTAIR 'Η AEGEAN | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 5*, 5*LUX

Ροβανιέμι
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 23/12 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

από 
780€

από 
2050€

από 
395€

από 
990€

από 
700€

από 
1790€

Αεροπορικά Ταξίδια 
Oργανωμένα πακέτα εκδρομών

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
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από 
1249€

από 
1299€

από 
2209€

από 
1999€

από 
1975€

από 
2619€

Γιορτές στη Νέα Υόρκη
8, 9, 10, 11, 12 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΕΙΣ: 19, 22, 23, 24, 
26, 29, 30/12, 2/1/2022 | ΕΜΙRATES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4*, 5*

Mαϊάμι - Νέα Υόρκη
15 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΕΙΣ: 22, 24, 29/12, 8, 22/1, 5, 19/2,  
5, 25/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4*

Νέα Υόρκη - Ντουμπάι
11 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 23/12 | ΕΜΙRATES 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4* | ΠΡΏΙΝΟ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΆΪ

Νέα Υόρκη - Kαλιφόρνια
15 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΕΙΣ: 23, 30/12, 8, 22/1, 5, 19/2,  
5, 25/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4*

Νέα Υόρκη - Oυάσινγκτον
10 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΕΙΣ: 24, 29/12, 8, 22/1, 5, 19/2,  
5, 25/3 | ΕΜΙRATES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4*

Νέα Υόρκη - Δυτικές ΗΠΑ
11 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΕΙΣ: 23, 30/12 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 4*

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ



Λόγω Covid-19 πολλές χώρες έχουν τα σύνορά τους κλειστά μέχρι την περίοδο που εκτυπώνεται το έντυπο.

Aτομικά Οργανωμένα Ταξίδια
Ευέλικτα προγράμματα σε εξωτικούς προορισμούς 
με καθημερινές αναχωρήσεις & ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ από 855€
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Άεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - ΜΑΛΔΙΒΕΣ από 1265€
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Άεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & Ημιδιατροφή | Μεταφορές

ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΣΑΦΑΡΙ από 2475€
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε Lodge 4* ή 5* 
Άεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές

ΤΑΝΖΑΝΙΑ - ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ από 2775€
9 ημέρες / 7 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Ξενοδοχεία 4* 
Άεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή / Πρωινό | Μεταφορές

KENYA ΣΑΦΑΡΙ - ΝΑΪΡΟΜΠΙ από 1415€
8 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 4*Sup 
Άεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές

KENYA ΣΑΦΑΡΙ - ΜOMΠΑΣΑ από 1655€
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 4*Sup 
Άεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή & Άll Inclusive | Μεταφορές
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Aτομικά & Γαμήλια Ταξίδια
Ατομικά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ. 

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*S, 5*  
Άεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές  
Hμιδιατροφή | Ταξιδιωτική Άσφάλιση 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 995€

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Άεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές 
Πρωινό | Ταξιδιωτική Άσφάλιση 

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 545€

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Άεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές 
Πρωινό | Ταξιδιωτική Άσφάλιση 

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5*  
Άεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές 
Πρωινό/Άll Inclusive | Ταξιδιωτική Άσφάλιση 

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 475€

ΚΑΝΚΟΥΝ - ΜΕΞΙΚΟ
9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ από 1295€

Για περισσότερες εξωτικές αποδράσεις στους ομορφότερους 
προορισμούς, αναζητήστε τον ενημερωμένο κατάλογο μας!

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*  
Άεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές  
Ημιδιατροφή | Ταξιδιωτική Άσφάλιση 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 815€
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Αθήνα Ελευθερίου Βενιζέλου 57, Τ 210 37 38 000

Άνακαλύψτε περισσότερους συναρπαστικούς προορισμούς στο
www.smileacadimos.gr


