
1



#travelwithsmile

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

Ακολουθήστε μας
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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

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

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

Online πληρωµή
µε ασφάλεια!

Τώρα µπορείτε να εξοφλείτε την κράτηση σας 
online µέσω της υπηρεσίας payment link 

χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση!

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες των αρμοδίων Ελληνικών 
Αρχών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης και έγκαιρης 
ανίχνευσης ενδεχομένων κρουσμάτων του COVID-19 
παρακαλούμε πολύ όπως φροντίσετε για τις απαιτούμενες 
διαδικασίες πριν από το ταξίδι και τη συμπλήρωση 
των απαραίτητων εντύπων το οποίο θα πρέπει να 
επιδεικνύονται κατόπιν ζήτησης. 
Η υποχρέωση διενέργειας PCR Test, Rapid Test ή Self 
Test, αν δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, ισχύει 
για όλους τους επιβάτες και το αποτέλεσμα θα πρέπει να 
είναι αρνητικό. 
Τέλος, παρακαλούμε πολύ μην παραλείπετε τήρηση των 
απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων και την υποχρεωτική 
χρήση της μάσκας κατά το ταξίδι.

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  
09:00-18:00) ή με fax 210 32 38 173.
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ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Wyndham Loutraki Poseidon Resort και Ramada Loutraki Poseidon Resort: δύο 
θέρετρα που προέκυψαν από την ανάληψη του ιστορικού ξενοδοχείου Poseidon Resort 
από τον Αμερικανικό όμιλο Wyndham Hotel Group. Προσφέρουν την ευκαιρία για μια 
ονειρεμένη απόδραση 1 ώρα από την Αθήνα και λίγα λεπτά από το Καζίνο, σε πολυτελή 
καταλύματα, με εκλεκτό φαγητό, ευκαιρίες διασκέδασης και φροντίδα ευεξίας.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε υπερπολυτελείς σουίτες του 
Wyndham Poseidon (Executive Junior Suites, One-Bedroom/Two-Bedroom Suites είτε 
Deluxe Junior Suites/Suites με ιδιωτική πισίνα) και σουίτες μπανγκαλόου (Superior 
Bungalows με θέα ή άμεση πρόσβαση στην παραλία) του Ramada Loutraki. 

Όλα τα καταλύματα, που προσφέρουν θέα σε θάλασσα ή κήπο, έχουν απεριόριστη άνεση 
και παροχές ανάλογες των 5 αστέρων τους και της πρόσφατης ανακαίνισής τους, όπως 
δωρεάν Wi-Fi, μίνι μπαρ, μπάνιο με σεσουάρ και πολυτελή καλλυντικά, διπλά τζάμια, 
δορυφορική TV. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Ξεκινήστε το χαλαρωτικό «ταξίδι» των διακοπών σας στο Aegeo Spa. Μασάζ, εσωτερική 
πισίνα, Jacuzzi και ολιστικές θεραπείες θα σας απογειώσουν!

Το συγκρότημα των ξενοδοχείων διαθέτει συνολικά 7 εστιατόρια και μπαρ, καθώς και 
χώρους ευεξίας και αναψυχής, όπως γυμναστήριο, mini club, για να αξιοποιήσετε τον 
ελεύθερο χρόνο σας και να καταγράψετε τις καλύτερες αναμνήσεις!

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Ramada by Wyndham
Poseidon Resort

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

WYNDHAM LOUTRAKI POSEIDON RESORT 28/10

Δίκλινο Executive Garden View 122 €

Δίκλινο Executive Sea View 140 €

Δίκλινο Deluxe Garden View 171 €

Μονόκλινο Deluxe Sea View 189 €

1o Παιδί 0-13 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-13 ετών σε Executive Garden View** 20 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Executive Sea View 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

*Κατά τη διάρκεια του δείπνου περιλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό. 
Δωρεάν παγωτό 2 ώρες το απόγευμα για τα παιδιά. Late check out έως τις 15:00.
**2ο παιδί σε κουκέτα. 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο.

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

RAMADA POSEIDON RESORT 28/10

Δίκλινο Bungalow Garden View 95 €

Δίκλινο Bungalow Sea View 108 €

Μονόκλινο Bungalow Garden View 84 €

Μονόκλινο Bungalow Sea View 97 €

1o Παιδί 0-13 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-13 ετών σε Bungalow Garden View** 15€

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 40€

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

*Κατά τη διάρκεια του δείπνου περιλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό. 
Δωρεάν παγωτό 2 ώρες το απόγευμα για τα παιδιά. Late check out έως τις 15:00.
**2ο παιδί σε κουκέτα.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο.
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ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

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 διακοπές 
δίπλα στο κύμα. Απολαύστε τη διαμονή σας στο και χαρείτε το θαυμάσιο περιβάλλον, 
την ομορφιά της φύσης καθώς και την εξαιρετική φιλοξενία, που συμπληρώνεται από 
εξαίσιες υπηρεσίες σε όλους τους επισκέπτες.

Φιλοξενία

Απολαύστε εξαιρετική διαμονή μέσα από μια ευρεία γκάμα επιλογών ανάμεσα σε 
δωμάτια και μπανγκαλόου Deluxe, Εχecutive και Premium, 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 κολύμπι στην πισίνα θαλασσινού νερού.

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 | ΑLL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10 28/10

Δίκλινο Deluxe Mountain View 138 € 127 €

Δίκλινο Deluxe Sea View 150 € 138 €

Δίκλινο Executive Mountain View 161 € 150 €

Δίκλινο Premium Mountain View 161 € 150 €

1ο παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0-12 ετών σε Premium Mountain View 25% 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 30% 30%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες

Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο. 

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10 28/10

Δίκλινο Deluxe Mountain View 128 € 117 €

Δίκλινο Deluxe Sea View 140 € 128 €

Δίκλινο Executive Mountain View 151 € 140 €

Δίκλινο Premium Mountain View 151 € 140 €

1ο παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0-12 ετών σε Premium Mountain View 25% 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 30% 30%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες

Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο. 

ΒΡΑΥΡΏΝΑ, ATTIKH

Dolce Athens 
Attica Riviera

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE
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ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, άνετο, αισθητικά άρτιο και απόλυτα εναρμονισμένο με το 
περιβάλλον, χτισμένο σε μια ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις 2χλμ. από την 
Ερέτρια. Η εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο τόσο ακτοπλοϊκώς όσο και οδικώς, αλλά 
και η μικρή απόσταση που το χωρίζει από την πρωτεύουσα και το Αεροδρόμιο «Ελ. 
Βενιζέλος», το καθιστούν ιδανικό προορισμό για ολιγοήμερες αποδράσεις, όπως και 
πολυήμερες διακοπές.

Φιλοξενία

Το Negroponte Resort διαθέτει 100 δωμάτια Deluxe και Σουίτες, το καθένα με ιδιωτικό 
μπαλκόνι ή βεράντα και επιπλέον Internet, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, μπουρνούζια, πα-
ντόφλες, σεσουάρ, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο κ.ά. Τα δωμάτια προσφέρουν θέα προς 
τη θάλασσα ή προς τον κήπο, ενώ μπορείτε να επιλέξετε σουίτες με Jacuzzi ή τζάκι.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Για την ολοκληρωμένη φιλοξενία σας το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο με πανοραμική 
θέα στον Ευβοϊκό. Από γαστρονομικής άποψης, στο Negroponte Resort Eretria συνε-
χίζουν την παράδοση της κλασικής Ελληνικής κουζίνας με πιάτα απλά, αυθεντικά και 
νόστιμα. Για τις ώρες διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας υπάρχουν εξωτερικές πισίνες το 
καλοκαίρι, μπαρ στην υποδοχή και στην πισίνα, παιδότοπος και παιδική χαρά, εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα, Wi-Fi, γυμναστήριο, γήπεδα για αθλοπαιδιές, όπως τένις, 5x5, 
beach volley. Επίσης, πραγματοποιούνται ομαδικά προγράμματα εκγύμνασης γιόγκα, 
πιλάτες, aqua fitness.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10 28/10*

Δίκλινο 19 τ.μ. Deluxe Garden View 125 € 110 €

Δίκλινο 24 τ.μ. Deluxe Garden View 135 € 120 €

Δίκλινο 24 τ.μ. Deluxe Sea View 148 € 132 €

Τρίκλινο Deluxe Garden View 179 € 162 €

Τρίκλινο Deluxe Sea View 197 € 178 €

Μονόκλινο Deluxe Garden View 95 € 85 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6-12 ετών 30 € 30 €

2o Παιδί 0-6 ετών 30 € 30 €

2ο Παιδί 6-12 ετών 50 € 50 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 2 νύχτες

*Η τιμή ισχύει από τη 2η νύχτα .
ΔΩΡΕΆΝ χρήση του Wi-Fi και του γυμναστηρίου.
Δημιουργική απασχόληση των παιδιών από παιδαγωγούς τηρώντας τους νέους κανόνες 
λειτουργίας. Ζωντανή μουσική το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου.

EΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Negroponte 
Resort Eretria

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Mountain View 89,5 €

Δίκλινο Sea View 95,5 €

Δίκλινο Μεζονέτα 164 €

Μονόκλινο Mountain View 56 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Ζωντανή μουσική από 21:00-24:00 με τον πιανίστα στο σαλόνι του ξενοδοχείου. 
Eπιβάρυνση για All Inclusive 10€/άτομο την ημέρα, 5€/παιδί. 
Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Ένα καταφύγιο ευδαιμονίας και ευεξίας στα Καμένα Βούρλα, τον κατεξοχήν τόπο ίασης 
και χαλάρωσης, γνωστό για τα θεραπευτικά λουτρά. Πρόκειται για ένα πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του κοσμοπολί-
τικου θερέτρου, το οποίο αποτελείται από δύο κτίρια, χτισμένα με βάση την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, πλήρως εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον. Οι χώροι του είναι 
διακοσμημένοι καλαίσθητα και με εμφανή στοιχεία πολυτέλειας. Οι εγκαταστάσεις του 
Galini Wellness Spa & Resort βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, για να συνδυ-
άζουν αρμονικά τη φρεσκάδα του υδάτινου στοιχείου με τις ευεργετικές ιδιότητες του 
βουνού Κνημίς.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας υπάρχουν 224 δωμάτια, ανάμεσά τους 3 σουίτες και μία Προεδρι-
κή, άλλα με θέα θάλασσα και άλλα που κοιτούν προς το βουνό. Διαθέτουν αυτόνομη 
θέρμανση, δορυφορική TV, ψυγείο, λουτρό με μπανιέρα και στεγνωτήρα μαλλιών, 
μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στο Galini Wellness Spa & Resort λειτουργούν ακόμα το εστιατόριο «Magnolia» με 
πλούσιο μπουφέ Μεσογειακών γεύσεων, το μπαρ «Iason», μπαρ πισίνας και παραλί-
ας, πισίνα γλυκού νερού, πισίνα ιαματικού νερού, παιδική πισίνα, αίθουσα για χαρτιά, 
αίθουσα τηλεόρασης, δωρεάν Wi-Fi, πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδιές 
(τένις, πινγκ πονγκ, μπάσκετ, 5x5 κ.λπ.) και παιδική χαρά. Τα παιδιά της παρέας, ούτως ή 
άλλως, θα παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει 
δημιουργική απασχόληση από ειδικούς.

Κέντρο Ευεξίας

Το Galini Wellness Spa, 3.000 τ.μ., που δημιουργήθηκε μετά την πρόσφατη ανακαίνιση 
του ξενοδοχείου, σας προσφέρει την ευκαιρία να χαλαρώσετε και να διώξετε την ένταση 
και την κούραση από το καθημερινό φορτίο, με πάνω από 200 θεραπείες προσώπου, 
σώματος, καθώς και μασάζ. Η φιλοσοφία του ακολουθεί τα ιδεώδη της Ανατολής και 
συνδυάζει τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών της περιοχής, μετατρέποντάς 
το σε έναν παράδεισο ομορφιάς, φροντίδας και αναζωογόνησης.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

KAMENA BOYΡΛΑ, ΦΘΙΏΤΙΔΑ

Galini Mitsis 
Wellness Spa & Resort

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ



8

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 που συνθέτουν το 
Domotel Olympia. Το εξαιρετικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την άψογη εξυπηρέ-
τηση εξασφαλίζει τις συνθήκες μιας άψογης παραμονής.
Τα κομψά δωμάτια του Hotel Olympia διαθέτουν ηχομόνωση, δρύινα παρκέ δάπεδα, 
γήινα χρώματα και μαρμάρινο μπάνιο. Το ιδιαίτερο design και η προσοχή στη 
λεπτομέρεια κάνουν τη διαφορά!

BOΛΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Domotel Xenia

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Domotel Hotel Οlympia

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο City View 121 €

Moνόκλινο City View 96 €

1o Παιδί 0-5 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 30 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 15€/άτομο.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο 80 €

Μονόκλινο 72 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 14€/άτομο την ημέρα.

Tο Domotel Arni είναι η πρώτη επιλογή όταν κάποιος επισκέπτεται την Καρδίτσα. 
Προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό ποιότητας και εξυπηρέτησης και δίνει τη 
δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης μετατρέ-
ποντας το ταξίδι στην πόλη της Καρδίτσας σε μια μοναδική εμπειρία.
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 ξενο-
δοχείο Α΄ κατηγορίας, όπου η παράδοση, η ιστορία και η αρχιτεκτονική συνδυάζο-
νται αρμονικά και συνυπάρχουν σε ένα μοναδικό περιβάλλον. H προνομιακή του 
θέση το καθιστά ιδανική βάση για εκδρομές αναψυχής στα αξιοθέατα της περιοχής.

Στην καλύτερη θέση, στην παραλία του Βόλου, το Domotel Xenia Volos αποτελεί 
ένα από τα καλύτερα δείγματα της ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, 
δηλώνοντας ξεκάθαρα κι εξ αρχής την ταυτότητά του: πρόκειται για ένα πολυτελές 
ορμητήριο για περίπατο στην πόλη και εκδρομές στο βουνό, τις παραλίες και τα 
νησιά. H αίσθηση της απλόχερης άνεσης, της ευγένειας και της λιτής κομψότητας 
ξεκινάει από την υποδοχή και είναι έκδηλη σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.  

ΠΟΛΗ KAΡΔΙΤΣΑΣ

Domotel Arni Hotel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο 76 €

Μονόκλινο 61 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες



9

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υπέροχες χαλαρωτικές διακοπές πέντε αστέρων σε ένα resort απαράμιλλης ποιότη-
τας, «αγκαλιά» με το αγαπημένο μας χόμπι; Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα 
καλύτερο... Στο Club Hotel Casino Loutraki ένας κόσμος αναψυχής και ξεκούρασης, σε 
περιβάλλον υψηλής αισθητικής και ποιότητας, συναντά την όμορφη παραλία στην είσοδο 
του Λουτρακίου και ο συνδυασμός είναι ιδανικός. Και όλα αυτά, φυσικά, μόλις 80χλμ. 
από την Αθήνα και 120χλμ. από την Πάτρα!

Φιλοξενία

Το ξενοδοχείο είναι 5 αστέρων και διαθέτει 255 δωμάτια και 20 υπερπολυτελείς σουίτες 
με θέα και άμεση πρόσβαση, μέσω εξωτερικού γυάλινου ασανσέρ, στη θάλασσα, στον 
κήπο ή στις πισίνες του συγκροτήματος. Μοναδική άνεση, ατμοσφαιρική διακόσμηση, 
μαρμάρινα μπάνια και πολυτελή amenities κάνουν τη διαμονή μια αξέχαστη εμπειρία. 

Όλα τα Deluxe δωμάτια με θέα θάλασσα και τα Executive με θέα τα Γεράνια όρη και οι 
σουίτες διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική TV, σεσουάρ, μίνι μπαρ, δωρεάν 
Wi-Fi. Στα δωμάτια και τις σουίτες του Club Hotel Casino Loutraki η αίσθηση της ποιότη-
τας και της πολυτέλειας κυριαρχεί!

Εγκαταστάσεις - παροχές

Πισίνες για παιδιά και ενήλικες με εξωτερικό Jacuzzi και το Spa του Wellness Center, 
με χαμάμ και σάουνα, σας προσφέρουν ηρεμία και απόλαυση. Χωρίς επιπλέον χρέωση 
οι φιλοξενούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το πάρκινγκ, το κλαμπ για παιδιά 4-12 
ετών, με ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παιχνίδια όπως Play Station κ.ά.

Στο Club Hotel Casino Loutraki σάς περιμένει ένας ολόκληρος κόσμος απολαυστικών 
εμπειριών, σε εστιατόρια και μπαρ που το καθένα τους διακρίνεται για τη μοναδική του 
φυσιογνωμία και άποψη, αλλά και για τις ιδιαίτερες γευστικές του προτάσεις. Μια παν-
δαισία γεύσεων από κάθε γωνιά της γης, υψηλής αισθητικής κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα 
και εξατομικευμένη περιποίηση υψηλών προδιαγραφών, προσφέρουν μια ξεχωριστή 
εμπειρία σε κάθε επιλογή.

Casino

Μέσα στις εγκαταστάσεις του Club Hotel Casino Loutraki βρίσκεται ένα από τα πολυτε-
λέστερα Καζίνο, κορυφαίου Ευρωπαϊκού επιπέδου. Μπορείτε να συνδυάσετε τη διαμονή 
σας με τη μαγεία του παιχνιδιού 24 ώρες το 24ωρο!

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Club Hotel
Casino Loutraki

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Executive Mountain View 142 €

Δίκλινο Deluxe Sea View 182 €

Μονόκλινο Executive Mountain View 132 €

Μονόκλινο Deluxe Sea View 172 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών σε Deluxe Sea View ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 120 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  3 νύχτες

Late check out έως τις 15:00.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο.
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Το παραδοσιακό ξενοδοχείο Mont Helmos βρίσκεται μόλις 100μ. μακριά από το 
κέντρο του χωριού Κλειτορία, κοντά στα Καλάβρυτα. Προσφέρει ζεστό και φιλικό 
περιβάλλον, δωρεάν ασύρματο internet και σαλόνι με τζάκι. Παρέχονται επίσης 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και υδρομασάζ.
Το ξενοδοχείο αποτελείται από 30 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες με απαλά 
χρώματα και πανοραμική θέα. Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με τηλεόραση, 
αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό.

Βρίσκεται στην καρδιά της όμορφης και ιστορικής κωμόπολης, 14 χλμ. από 
το χιονοδρομικό κέντρο του Χελμού και δίπλα σε πολλά αξιοθέατα ιστορικού, 
θρησκευτικού ή φυσιολατρικού ενδιαφέροντος. 
Το ξενοδοχείο Kalavrita Canyon Hotel & Spa, διαθέτει 36 πολυτελή δωμάτια με 
μοντέρνα διακόσμηση τηλεόραση επίπεδης οθόνης, κλιματισμό και μίνι μπαρ, ενώ 
οι επισκέπτες μπορούν να συνδεθούν στο Ίντερνετ με το δωρεάν Wifi.

BΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Αlkyon Resort Ηοtel

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ, KAΛΑΒΡΥΤΑ

Mont Helmos Ηοtel

KAΛΑΒΡΥΤΑ

Kalavrita Canyon Ηοtel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Standard 90 €

Δίκλινο Executive 120 €

Δίκλινο Junior Suite 160 €

Μεζονέτα (έως 4 άτομα) 160 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-3 ετών σε Junior Suite ΔΩΡΕΆΝ

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

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση του Wi-Fi. Ελεύθερη είσοδος στο γυμναστήριο. Για τους διαμένοντες σε Junior 
Suites ελεύθερη χρήση σε Sauna, Hammam, Jacuzzi. Επιβάρυνση για ημιδιατροφή (σετ μενού ή 
μπουφέ) 20€/ενήλικας και 10€/παιδί. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Classic Village or Pool View 81 €

Δίκλινο Superior Village or Pool View 90 €

Family Room (4 άτομα) Village or Pool View 124 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Superior ή Family Room ΔΩΡΕΆΝ

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10 (KYΡ-ΠΕΜ) 28/10 (ΠΑΡ-ΣΑΒ)

Δίκλινο Standard 80 € 110 €

Δίκλινο Deluxe 100 € 135 €

Δίκλινο Superior 120 € 155 €

1o Παιδί 0-12 ετών 10 € 10 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 20 € 20 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 2 νύχτες



11

Kαλάβρυτα
Οδοντωτός - Λίμνη Τσιβλού

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events 
4*, στην Πάτρα    

 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Το εισιτήριο για τον Οδοντωτό.
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 28 & 29/10 - Ώρα αναχώρησης 08:15

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
ΜΥ WAY HOTEL & EVENTS

To MY WAY - Hotel & Events στεγάζεται σε ένα επιβλητικό, 
ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο κτίριο στην παραλιακή 
ζώνη, δίπλα στο κέντρο της Πάτρας και αποτελεί εξαιρε-
τική επιλογή στον αστικό ιστό της Πάτρας για κάποιον που 
επισκέπτεται την πόλη για επαγγελματικούς λόγους ή για 
αναψυχή.

Αστική αίσθηση, φωτεινή και ελαφριά αισθητική, μοναδική 
ατμόσφαιρα. Όλα τα δωμάτιά μας διαθέτουν όλα όσα 
μπορεί να χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και 
εξασφαλίζουν μια άνετη και γαλήνια διαμονή.

Ο αστικός χαρακτήρας, η μοναδική ατμόσφαιρα, η αίσθηση 
ανεπιτήδευτης πολυτέλειας και φροντίδας, το κλίμα άνε-
σης και οικειότητας, είναι ιδανικά για μια ήρεμη διαμονή 
στην καρδιά της πόλης.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ

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

28, 29/10 3 175 € 186 € 146 € 227 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 15€/άτομο την ημέρα.

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 που έφραξε την κοίτη του ποταμού Κράθη. Περιήγηση στη λίμνη 
και μετάβαση στη Ζαρούχλα, ορεινό οικισμό της Αχαΐας. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο MY WAY HOTEL & EVENTS 4* στην Πάτρα. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η μέρα: Οδοντωτός - Διακοφτό - Καλάβρυτα

Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα με τον 
Οδοντωτό σιδηρόδρομο, μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού. Επιβλητικές ορθοπλαγιές, ορμητικοί 
καταρράκτες, εντυπωσιακά σπήλαια και πλούσια εναλλασσόμενη βλάστηση συνθέτουν ένα μοναδικό 
φυσικό τοπίο. Στη συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και επίσκεψη στην ιστορική Μονή Αγίας Λαύρας. 
Άφιξη στην πόλη και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: «Achaia Clauss» - Πάτρα - Αθήνα 

Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου «Achaia Clauss», όπου θα 
ξεναγηθούμε στα κελάρια με τα δρύινα σκαλιστά βαρέλια, την κάβα και τα πέτρινα κτίρια. Επιστροφή 
στην Πάτρα για να επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή ιερό Ναό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. 
Θα θαυμάσουμε τον επίχρυσο σταυρό μήκους 5 μέτρων αλλά και της βυζαντινής τεχνοτροπίας 
τοιχογραφίες και μωσαϊκά. Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.
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ΠΡΩΙΝΟ

Φωλιασμένο στις πλαγιές του Ταϋγετου, κάτω από την Βυζαντινή καστροπολιτεία του 
Μυστρά, μέσα σε 30 στρέμματα καταπράσινου τοπίου με συντριβάνια, πλακόστρωτα και 
πλούσια βλάστηση, το Mystras Grand Palace Resort θα σας κάνει να αισθανθείτε ότι ξυ-
πνάτε σε ένα μέρος όπου η μεσογειακή γοητεία και ο μεσαιωνικός μύθος συνυπάρχουν 
αρμονικά, συνθέτοντας ένα κομψό καταφύγιο διακοπών, που σας ταξιδεύει στο χρόνο.

Φιλοξενία

Πέτρινα κτήρια με δωμάτια 5 αστέρων και πολυτελείς σουίτες εξαιρετικών προδιαγρα-
φών συνθέτουν τη λίστα επιλογών διαμονής στο Mystras Grand Palace. Ο παραδοσια-
κός σχεδιασμός, εμπνευσμένος από την ιστορική αρχιτεκτονική της περιοχής, διανθίζε-
ται με σύγχρονες πινελιές, που μαζί συνθέτουν μια ρουστίκ, αβίαστα κομψή ατμόσφαιρα. 
Πέτρινοι τοίχοι, ξύλινες πατώματα και κεραμοσκεπές δημιουργούν μια αυθεντική, 
διακριτική αίσθηση πολυτέλειας. Κάθε δωμάτιο ή σουίτα είναι πλήρως εξοπλισμένα και 
επιπλωμένα με τα υψηλότερα πρότυπα ενώ διαθέτει εξωτερική αυλή ή μπαλκόνι με 
χώρο καθιστικού, από όπου θα απολαύσετε το μοναδικό τοπίο, τη θέα στους καταπράσι-
νους κήπους, τα γύρω βουνά, αλλά και το θαυμαστό κάστρο του Μυστρά...

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στον χώρο του ξενοδοχείου υπάρχουν πισίνες, γυμναστήριο και κέντρο ομορφιάς. Θα 
απολαύσετε τα γεύματα σας στα εστιατόρια «Παλατάκι», με καταπληκτική θέα προς το 
Μυστά, και «Ελιά» που προσφέρει πρωινό καθημερινά. Το μπαρ «Κάστρο» προσφέρει 
κοκτέιλς και το «Καφέ Βυζαντινό» σνακς και επιδόρπια. Για την αναζωογόνηση σας στο 
Κaram Spa παρέχονται υπηρεσίες σαόυνας, τζακούζι, χαμάμ και μασάζ. 

ΜΥΣΤΡΑΣ, ΛΑΚΏΝΙΑ

Mystras Grand 
Palace Resort & Spa

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο 147 €

Μονόκλινο 124 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών 20 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 25 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση του γυμναστηρίου και των γηπέδων τένις.
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 20€/άτομο την ημέρα.



13

Λακωνική Μάνη
Μυστράς - Αρεόπολη

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kyniska Palace Confer-
ence & Spa 5*, στο Μυστρά     

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28, 29/10 - Ώρα αναχώρησης 07:45

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
KYNISKA PALACE

Αν ψάχνετε για μια εκπληκτική εμπειρία διακοπών όλο 
το χρόνο, γεμάτη άνεση και αυθεντική φιλοξενία στην 
καρδιά της Πελοποννήσου, στο Μυστρά, αυτό είναι το 
ιδανικό μέρος. Το Kyniska Palace σας καλωσορίζει για να 
απολαύσετε την εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική του και να 
βυθιστείτε στην απόλυτη πολυτέλεια και άνεση.

Το Kyniska Palace είναι ένα boutique ξενοδοχείο all-suite 
στην Ελλάδα που αποτελείται από 32 πολυτελείς σουίτες. 
Προσφέρει άνεση, πολυτέλεια και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, αντανακλώντας τέλεια ένα πραγματικό «παρα-
μύθι». Δοκιμάστε αυθεντικές γεύσεις της Πελοποννήσου 
στο Myles Restaurant, αναζωογονήστε τις αισθήσεις σας 
στο υπέροχο Spa και χαλαρώστε. Μια πολύτιμη εμπειρία 
σε μια ανεξερεύνητη γη σας περιμένει!

1η μέρα: Αθήνα - Σπάρτη - Αρχαιολογικό Μουσείο - Μουσείο Ελιάς - Γύθειο
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σπάρτη. Με την άφιξή μας θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, 
το οποίο φιλοξενεί ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή, που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 
τη Νεολιθική μέχρι την ύστερη Ρωμαϊκή εποχή. Επόμενος σταθμός μας το Μουσείο Ελιάς και 
Ελληνικού Λαδιού, που θα σας ταξιδέψει στον πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς και 
της ελαιοπαραγωγής στον Ελλαδικό χώρο. Ελεύθερος χρόνος στη σύγχρονη, πόλη με τους φαρδείς 
δρόμους και τα Νεοκλασικά κτίσματα, για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο KYNISKA PALACE 
CONFERENCE & SPA 5* στο Μυστρά. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Γερολιμένας
Πρωινό με τοπικά προϊόντα. Αρχίζουμε τις επισκέψεις της ημέρας με το σπήλαιο Βλυχάδα του Διρού, 
στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα περιηγηθούμε με βάρκα (προαιρετικά). Συνεχίζουμε με την 
«αετοφωλιά των Μαυρομιχαλαίων», την Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό 
κέντρο, στον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην πλατεία της 17ης Μαρτίου. Από εδώ ξεκίνησε 
η Επανάσταση του 1821. Ολοκληρώνουμε την ημέρα με στάση στον απάνεμο όρμο του Γερολιμένα για 
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μονεμβασιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Περιήγηση στο κάστρο με τα Βενε-
τσιάνικα και Βυζαντινά αρχοντικά, με τον Ναό της Αγίας Σοφίας, το σπίτι και την προτομή του ποιητή 
Γιάννη Ρίτσου, την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού, τον Ναό της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας και τα 
μαγαζάκια με τα τοπικά ενθύμια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ

28, 29/10 3 235 € 175 €
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Mεσσηνιακή Μάνη
Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώνη

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Pharae Palace 4*, στην 
Καλαμάτα      

 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 08:00

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
PHARAE PALACE

To Pharae Palace Hotel αποτελεί την ιδανική επιλογή 
διαμονής στη μαγευτική πόλη της Καλαμάτας, ανεξάρτητα 
από την εποχή, αφού λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, προσφέροντας παροχές και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, με κύριο μέλημα την απόλυτη ικανοποίηση των 
επισκεπτών του.

Διαθέτει 71 ευρύχωρα και καλαίσθητα δωμάτια, τα οποία 
έχουν προσφάτως ανακαινισθεί, 4 πολυτελείς σουίτες και 
4 άνετα οικογενειακά διαμερίσματα. Η λιτή αλλά κομψή 
αισθητική των δωματίων του Pharae Palace, οι σύγχρονες 
παροχές και υπηρεσίες του, καθώς και το εξειδικευμένο 
προσωπικό, σας εξασφαλίζουν μια ατμόσφαιρα άνεσης και 
χαλάρωσης στην καρδιά της Μεσσηνιακής γης!  

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα
Πρωινή αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη. Πρόκειται για σημαντική αρχαία πόλη με ιερά 
οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά μνημεία και κατοικίες της πόλης. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 
και στο μουσείο και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Καλαμάτα όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4* στην Καλαμάτα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 

2η μέρα: Καρδαμύλη - Οίτυλο - Λιμένι - Αρεόπολη - Διρός
Πρωινό και αναχώρηση. 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. και θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα. Κατά την επιστροφή μας θα σταματήσουμε στην Καρδαμύλη όπου θα πραγματοποιηθεί  
επίσκεψη στο οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων (αν είναι ανοιχτό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Πύλος - Μεθώνη
Πρωινό και αναχώρηση για το κάστρο της Μεθώνης, από τα σημαντικότερα οχυρωματικά κτίσματα. 
Συνεχίζουμε για τη γραφική Πύλο, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε δύο λόφους, με ένα από τα πλέον 
καλοδιατηρημένα κάστρα της Ελλάδας στο ψηλότερο σημείο της. Επίσκεψη στο κάστρο και στο μουσείο 
με τα Ενάλια. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Καλαμάτα - Αθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και στο Μη-
τροπολιτικό ναό της πολιούχου Υπαπαντής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Πάρκο Σιδηροδρόμων, το 
οποίο λειτουργεί από το 1986. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και περίπατο στο κέντρο της πόλης. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 225 € 235 € 340 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο 8€/άτομο την ημέρα.
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Aκτές Ιονίου 
Μεσολόγγι - Αστακός - Λευκάδα

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Paleros Beach Resort 4*, 
στην Πάλαιρο 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους.  
Η κρουαζιέρα στα νησάκια Σκορπιός - Μαδουρή - 
Σπάρτη.   
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής.

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28 & 29/10 - Ώρα αναχώρησης 08:00

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
PALEROS BEACH RESORT

Σχεδιασμένο με σύγχρονη και κομψή αισθητική, το πλή-
ρως ανακαινισμένο Paleros Beach Resort σας καλωσο-
ρίζει σε ένα όμορφο και ειδυλλιακό τοπίο. Το συγκρότημα 
περιβάλλεται από ελαιώνες και περιτριγυρίζεται από το 
εκθαμβωτικό Ιόνιο Πέλαγος. Είναι ιδανικό ορμητήριο για 
να εξερευνήσετε τα αξιοθέατα και τις παραλίες. 

Διαθέτει 150 δωμάτια, έχει πισίνα και γήπεδα τένις, άμεση 
πρόσβαση στην καταγάλανη θάλασσα. Στα δωμάτια και 
τις σουίτες του προσφέρονται όλες οι σύγχρονες ανέσεις 
και παροχές, όπως τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια, 
προϊόντα προσωπικής περιποίησης, ψυγείο και μπαλκόνι 
με θέα σε χώρους πρασίνου ή και στις πισίνες.

Η απόσταση από την Αθήνα είναι 356 χλμ. (4 ώρες & 20 
λεπτά οδήγησης) μέσω της γέφυρας του Ρίου-Αντιρρίου.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28, 29/10 3 209 € 175 € 280 €

1η μέρα: Αθήνα - Μεσολόγγι - Αστακός - Πάλαιρος

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Μεσολόγγι. Θα επισκε-
φθούμε τον Κήπο Ηρώων, αφιερωμένο στον αγώνα των ελεύθερων πολιορκημένων. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο κέντρο της πόλης για να θαυμάσουμε την Πινακοθήκη που στεγάζεται σε νεοκλα-
σικό, διόροφο κτίριο του 1931 και φιλοξενεί συλλογή πινάκων με αναπαραστάσεις από την Ελληνική 
Επανάσταση. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και αναχώρηση μέσω Αιτωλικού για τον Αστακό όπου 
θα απολαύσουμε τον καφέ μας. Άφιξη στο ξενοδοχείο PALEROS BEACH RESORT 4* στην Πάλαιρο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Λευκάδα - Μονή Φανερωμένης - Νυδρί - Κρουαζιέρα στα νησάκια (προαιρετικά)    

Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Λευκάδα. Επίσκεψη στη Μονή Φανερωμένης, χτισμένη σε 
καταπράσινο λόφο με υπέροχη θέα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο κέντρο της πόλης, όπου θα θαυμά-
σουμε το αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο περιέχει τους πολιτιστικούς θησαυρούς του νομού Λευκάδας 
και παρουσιάζει τη μακραίωνη εξέλιξη του νησιού. Χρόνος για βόλτα, γεύμα και στη συνέχεια ανα-
χώρηση για το Νυδρί όπου θα πραγματοποιηθεί (προαιρετικά) κρουαζιέρα και ξενάγηση στα νησάκια 
Σκορπιός, Μαδουρή, Σπάρτη με τοπικό σκάφος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.  

3η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδας - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα  

Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα. Επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Θέρμο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα στα 
ταβερνάκια. Συνεχίζουμε ακολουθώντας μια μαγευτική διαδρομή για να ολοκληρώσουμε την περιήγη-
σή μας με το γύρο της λίμνης. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
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ΠΡΩΙΝΟ

Θα το επιλέξετε για τη διαμονή σας στην Αράχωβα γιατί μπορεί να σας προσφέρει ισορ-
ροπημένες «δόσεις» από όλα αυτά που χρειάζεστε για τις διακοπές σας στον αγαπημένο 
χειμερινό προορισμό της Ελλάδας. Έναν αποτελεσματικό συνδυασμό πολυτέλειας και 
απλότητας, παραδοσιακού χαρακτήρα και σύγχρονης άνεσης, χαλάρωσης και διασκέ-
δασης. Βρίσκεται, εξάλλου, στο πιο όμορφο σημείο της κοσμοπολίτικης Αράχωβας, με 
μοναδική θέα στις βουνοκορφές του Παρνασσού και την κοιλάδα των Δελφών.

Φιλοξενία

Στο Anemolia Resort θα επιλέξετε ανάμεσα σε δίκλινα Standard δωμάτια, Executive, 
Mini Chalet/Σουίτες και Executive Σουίτες, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το πλήθος 
της παρέας. Ο βασικός εξοπλισμός των δίκλινων περιλαμβάνει μπάνιο ή ντους, διπλό 
κρεβάτι, ιδιωτικό μπαλκόνι, τηλεόραση και μίνι ψυγείο. Στα πιο ευρύχωρα Executive 
δωμάτια θα βρείτε επιπλέον χρηματοκιβώτιο και μπουρνούζια/παντόφλες. Τα Mini 
Chalet/Σουίτες είναι άνετα, παραδοσιακά διακοσμημένα δωμάτια με τζάκι που 
αναδεικνύουν την τοπική κουλτούρα και παράδοση.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Ξεκινήστε τη μέρα σας με το απολαυστικό πρωινό από τον μπουφέ του Anemolia, 
που περιλαμβάνει ποικιλία από παραδοσιακά προϊόντα, ζεστά και κρύα εδέσματα. 
Στο εστιατόριο του Anemolia θα γευθείτε λαχταριστές δημιουργίες της Ελληνικής 
παραδοσιακής και διεθνούς κουζίνας. Δεν πρέπει να παραλείψετε να κολυμπήσετε 
στην υπέροχη θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα του ξενοδοχείου, με μοναδική θέα στην 
κοιλάδα των Δελφών. Όσοι δεν θέλουν να αποχωριστούν την καθημερινή τους άσκηση, 
μπορούν να κάνουν την προπόνησή τους στο εξοπλισμένο γυμναστήριο με σάουνα.

AΡΑΧΏΒΑ, ΒΟΙΏΤΙΑ

Anemolia  
Mountain Resort

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Standard Back View 88 €

Δίκλινο Standard Delphi View 104 €

Δίκλινο Executive 132 €

*Family Room 213 €

1o Παιδί 0-5 ετών ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 5-12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 20 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

*Τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 12€/ενήλικας και 7€/παιδί καθημερινά.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Αράχωβα - Δελφοί
Μεταλλευτικό Πάρκο

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Anemolia Mountain 
Resort 4*, στην Αράχωβα 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 28 & 29/10 - Ώρα αναχώρησης 07:45

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT

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, ταξιδιωτικές περιηγήσεις, αρχαιολογικές αναζητή-
σεις και μία τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων και σπορ. 

Συνδυάζει μοναδικά την απλότητα με την πολυτέλεια, το 
παραδοσιακό με το μοντέρνο ύφος, την ηρεμία με τη δια-
σκέδαση. Διαθέτει κομψά, ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, γυμναστήριο και ένα 
ρουστίκ εστιατόριο σε παραδοσιακό στιλ όπου σερβίρονται 
σπιτικό φαγητό και ζεστά ροφήματα δίπλα στο τζάκι.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ STD  
BACK VIEW

2ΚΛΙΝΟ STD  
DELPHI VIEW

2ΚΛΙΝΟ EXE 3ο ΑΤΟΜΟ
1ΚΛΙΝΟ STD  
BACK VIEW

28, 29/10 3 185 € 195 € 215 € 155 € 275 €

1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δελφοί - Αράχωβα 

Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στη Μονή του Οσίου Λουκά, το σπουδαιότερο 
Βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας. Συνεχίζουμε για τους Δελφούς, την πόλη όπου λειτούργησε το σημα-
ντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου. Άφιξη κι επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο (θέατρο 
- στάδιο) και στο μουσείο όπου φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών και ο εκπληκτικός Ηνίοχος. 
Μετάβαση στην Αράχωβα και τακτοποίηση στο ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Τριζόνια - Γαλαξίδι

Πρωινό και αναχώρηση για τις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και συγκεκριμένα στα Χάνια. Από εκεί 
με το καΐκι σε πέντε λεπτά, θα περάσουμε στα Τριζόνια, το μοναδικό κατοικήσιμο νησί στην περιοχή. Το 
άγνωστο σε πολλούς αυτό καταπράσινο νησί διαθέτει ένα πανέμορφο φυσικό λιμάνι με πολλές παρα-
δοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ για να απολαύσετε το μαγευτικό τοπίο που απλώνεται μπροστά 
σας. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το Γαλαξίδι, τη γραφική κωμόπολη χτισμένη σε φιόρδ που 
διατηρεί το παραδοσιακό της χρώμα αναλλοίωτο. Είναι από τις πιο γνωστές και όμορφες ναυτικές πό-
λεις της Ελλάδας, όπου τα παλιά αρχοντικά, το Ναυτικό Μουσείο, το λιμάνι και οι εκκλησίες μαρτυρούν 
τόσο τη ναυτική παράδοση όσο και την αρχοντιά του παρελθόντος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα 

Πλούσιο πρωινό. Αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, το «Vagonetto». Θα κάνουμε 
βόλτα (προαιρετικά) με τα βαγόνια στις παλιές στοές βωξίτη, θα δούμε το μουσείο και το θέαμα «Ήχος 
και Φως». Συνεχίζουμε για τη Γραβιά, το Χάνι και το γραφικό χωριό της Αγόριανης, με τις εξαιρετικές 
ταβέρνες. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
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Χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Πηλίου και σχεδιασμένο 
με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, το συγκρότημα έξι κτιρίων Pelion Resort 
αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά ξενοδοχεία στην Πορταριά. Διαθέτει 
μπαρ και εστιατόριο, καθώς και Spa με σάουνα και τζακούζι.

Το Chania Palace είναι χτισμένο σε μια πανέμορφη βουνοπλαγιά, σε απόσταση 22χλμ. 
από το Βόλο και 3χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου “Αγριόλευκες”. Ιδιαίτε-
ρη προσοχή έχει δοθεί στην κατασκευή του ώστε να συνδυάζεται το παραδοσιακό με 
το σύγχρονο, η λειτουργικότητα με την πολυτέλεια, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρί-
νεται απόλυτα στις απαιτήσεις και ανάγκες των επισκεπτών όλο το χρόνο.

XANIA ΠΗΛΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Chania Palace Hotel

ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Pelion Resort Ηοtel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο 104 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Standard 79 €

Δίκλινο Superior 96 €

Τρίκλινο 113 €

Suite (έως 4 άτομα)  147 €

1o Παιδί 0-12 ετών 10 €

2o Παιδί 0-12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο 10 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi. Early check-in/Late checkout.

AΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ

Valis Resort Ηοtel
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Promo No View 99 €

Δίκλινο Pelion View 115 €

Δίκλινο Side View 125 €

Δίκλινο Sea View 150 €

*Family Promo No View 150 €

*Family Pelion View 190 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ 

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi. Ελεύθερη είσοδος στο γυμναστήριο. 
*Τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
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Bόλος - χωριά Πηλίου 
Τρενάκι «Μουντζούρης»
1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη του Βόλου και στο 
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα στη χώρα μας, το οποίο στεγάζεται στο 
υπέροχο Νεοκλασικό κτίριο του 1909. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και επίσκεψη στα τσιπουράδικα 
του Βόλου. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας NEFELI HOTEL 3* ή DOMOTEL XENIA VOLOS 5* 
στο Βόλο ή στο VALIS RESORT 5*, στην Αγριά. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η μέρα: Διαδρομή με τον «Μουντζούρη» - 
Μηλιές - Βυζίτσα  

Πρωινό και αναχώρηση για μια αξέχαστη γραφική 
ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου 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. Συνεχίζουμε για τον 
παραδοσιακό οικισμό Βυζίτσα, με τα επιβλητικά 
αρχοντικά και τη θέα στον Παγασητικό. Όσοι δεν 
θελήσουν να πάρουν το τρενάκι θα κάνουν την 
εκδρομή Μηλιές - Βυζίτσα οδικώς. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος - Αθήνα 

Πρωινό και μετάβαση στην πετρόχτιστη και παραδοσιακή Μακρυνίτσα. Περίπατος μέχρι την κεντρική 
πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. 
Θα δούμε τη μαρμάρινη βρύση «Αθάνατο νερό» με τους λεοντόμορφους κρουνούς και θα πιούμε 
καφεδάκι στον ξακουστό «Θεόφιλο». Μετάβαση στο Βόλο όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
γεύμα. Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας Nefeli 
Hotel 3* με πρωινό, Domotel Xenia Volos 5* 
με πρωινό, στο Βόλο ή στο Valis Resort 5* με 
ημιδιατροφή στην Αγριά

 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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.

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 28 & 29/10 - Ώρα αναχώρησης 07:30

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28, 29/10 3 155 € 125 € 205 €

Το 3ο κρεβάτι είναι πρόσθετο στο δίκλινο.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28, 29/10 3 205 € 135 € 270 €

H διαμονή είναι σε δωμάτια με θέα την πόλη.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ
ΝΕFELI HOTEL 

DOMOTEL XENIA VOLOS

VALIS RESORT

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28, 29/10 3 175 € 125 € 230 €
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Montana Hotel & Spa

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Avaris Hotel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο 99 €

Μονόκλινο 79 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ 

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 15 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλάρωση μέσα σ’ ένα τοπίο μαγευτικό, μία από τις 
ομορφότερες και πλέον τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. 
Κάθε ένα από τα 110 δωμάτια και τις 18 σουίτες του Montana Hotel & Spa έχει 
πανοραμική θέα στην κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη και είναι εξοπλισμένο 
με όλες τις σύγχρονες ανέσεις (κλιματισμό, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, θυρίδα 
ασφαλείας, Internet, τηλέφωνο και σεσουάρ).
Το Montana διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο. Στο πιστοποιημένο Spa 
του Montana υπάρχουν 2 εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες. Επίσης, περιλαμ-
βάνει υδρομασάζ και σάουνα, καθώς και αίθουσες μασάζ. Οι εγκαταστάσεις του 
διαθέτουν 3 τραπεζαρίες και πιάνο μπαρ.

Ζεστασιά και πολυτελής φιλοξενία σε μια μαγευτική ορεινή τοποθεσία, σε έναν 
από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας, 293χλμ. από την 
Αθήνα και 368χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.
Το Avaris Hotel προσφέρει για τη διαμονή σας δωμάτια, σοφίτες και σουίτες. 
Υπάρχουν τα Standard, τα Loft Triple (3κλινες σοφίτες για οικογένειες), τα Deluxe 
Studios, οι Loft Suites (4κλινες σοφίτες) και οι απλές σουίτες.
Το ξενοδοχείο φροντίζει για τα γεύματά σας και σας προσκαλεί στο εστιατόριο 
«Sivilla», έναν κόσμο αφιερωμένο στη γεύση με επιμονή στα αγνά υλικά και 
προσανατολισμό στην Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. 
Μια επίσκεψη στο Spa του Avaris θα σας χαρίσει στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας. 
Διαθέτει εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, χαμάμ, υδρομασάζ. Στις 
εγκαταστάσεις του Avaris υπάρχoυν επίσης πιάνο μπαρ, play room για μικρούς και 
μεγάλους και γυμναστήριο. 

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Standard 78 €

Τρίκλινο Loft 89 €

Deluxe Studio 100 €

Loft Suite 144 €

Suite 167 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ 

2o Παιδί 0-12 ετών σε Deluxe Studio, Loft Suite & Suite ΔΩΡΕΆΝ

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες
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Kαρπενήσι
Μικρό & Μεγάλο Χωριό

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Montana Hotel & Spa 5*, 
στο Καρπενήσι  

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 08:15

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
ΜΟΝΤΑΝΑ ΗΟΤΕL & SPA

Αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλάρωση μέσα σ’ ένα τοπίο 
μαγευτικό, μία από τις ομορφότερες και πλέον τουριστικές 
περιοχές της Ελλάδας.
Κάθε ένα από τα 110 δωμάτια και τις 18 σουίτες του 
Montana έχει πανοραμική θέα στην κοιλάδα του ποταμού 
Καρπενησιώτη και είναι εξοπλισμένο με όλες τις σύγ-
χρονες ανέσεις (κλιματισμό, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, 
θυρίδα ασφαλείας, Internet, τηλέφωνο και σεσουάρ).
Το Montana διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό 
κέντρο με γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και 2 γυμνα-
στήρια. Στο πιστοποιημένο Spa του Montana υπάρχουν 2 
εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες. Επίσης, περιλαμβάνει 
υδρομασάζ και σάουνα, καθώς και αίθουσες μασάζ.
Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου διαθέτουν 3 τραπεζαρί-
ες και πιάνο μπαρ.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 3 185 € 145 € 240 €

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι 

Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φτάνουμε στο ιστορικό 
Κεφαλόβρυσο, με το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε 
με τον παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων, με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και τα υπέροχα 
αναπαλαιωμένα σπίτια. Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MONTANA HOTEL & 
SPA 5*. Δείπνο. 

2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού 

Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. Προσκύνημα και 
περιήγηση. Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, μέσα σε πυκνό ελατόδασος, απέναντι από το Μεγάλο 
Χωριό, όπου θα μεταβούμε ακολούθως. Επίσκεψη στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο (αν είναι ανοι-
χτό). Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το εξαιρετικό γαλακτομπούρεκο του κυρίου Αλέκου! Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο.  

3η μέρα: Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Γοργοπόταμος - Αθήνα 

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τη Μονή Αγάθωνος, μια «κιβωτό της φύσης» χτισμένη στις 
πλαγιές της Οίτης, με σημαντική θρησκευτική και οικολογική δραστηριότητα. Προσκύνημα στο σκή-
νωμα 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. Στη συνέχεια θα φτάσουμε στο καταπράσινο χωριό του Γοργοποτάμου, με την ιστορική 
γέφυρα και τα πολλά ταβερνάκια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις. 
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Μια «ανάσα» από τους επιβλητικούς βράχους, το Grand Meteora Hotel θα σας 
προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου, ζεστή ατμόσφαιρα και εύκολη μετακίνηση 
προς τα μοναστήρια. Θα το βρείτε στο Καστράκι, μόλις 2χλμ. από την Καλαμπάκα, 
350χλμ. περίπου από την Αθήνα, 240χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για το πιο επιβλητικό και εντυπωσιακό κατάλυμα της περιοχής, με 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και άρτια αισθητική. Τα γήινα χρώματα, η πέτρα και το ξύλο 
υπάρχουν σε ολόκληρο το κτίσμα και δημιουργούν μια οικεία και ζεστή ατμόσφαιρα.

Το σύγχρονο city boutique ξενοδοχείο, σας καλωσορίζει στη γραφική πόλη των 
Τρικάλων. Τα 25 άνετα δωμάτια του ξενοδοχείου, το εστιατόριο και το καφέ, η 
συνεδριακή υποδομή, το υπόγειο φυλασσόμενο πάρκινγκ και η έμφαση στις 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φιλοξενίας, καθιστούν το Gallery Art Hotel ως την 
ιδανική επιλογή διαμονής στα Τρίκαλα. 
To μοντέρνο interior design του ξενοδοχείου, οι σύγχρονες παροχές του, η ζεστή 
φιλοξενία και η φροντίδα στις πιο μικρές λεπτομέρειες, υπόσχονται να μετατρέψουν 
την επίσκεψή σας στα Τρίκαλα σε μια ευχάριστη εμπειρία!

KAΣΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Grand Meteora Ηοtel

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Gallery Art Ηοtel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο 132 €

Μονόκλινο 92 €

1o Παιδί  3-12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 48 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

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

KAΛΑΜΠΑΚΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Divani Meteora Hotel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Superior 104 €

Μονόκλινο Superior 92 €

*Οικογενειακό 2+2 Superior 184 €

1o Παιδί 0-8 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 9 ετών + 48 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

*Η τιμή αφορά 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε διπλανά δωμάτια. 
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 15€/άτομο.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο  Classic 90 €

Τρίκλινο Classic 113 €

Μονόκλινο Classic 63 €

1o Παιδί 0-8 ετών ΔΩΡΕΆΝ

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες
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Καλαμπάκα - Μετέωρα
Χωριά Κόζιακα - Λίμνη Πλαστήρα

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Divani Meteora 4* Sup, 
στην Καλαμπάκα      

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 28 & 29/10 - Ώρα αναχώρησης 07:15

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
DIVANI METEORA

Το Divani Meteora συνδυάζει την παραδοσιακή ελληνική 
φιλοξενία με τη σύγχρονη αισθητική.

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο περιβάλλεται 
από την απερίγραπτη φυσική ομορφιά των βράχων των 
Μετεώρων, ενθαρρύνοντας τους λάτρεις των εξερευνή-
σεων να την ανακαλύψουν. Η εντυπωσιακή τοποθεσία 
προσφέρει μοναδική θέα σε ένα από τα θαύματα της 
φύσης, κυριολεκτικά έξω από το παράθυρό σας.

Απολαύστε τη γοητευτική και φιλόξενη ατμόσφαιρα των 
164 άνετων δωματίων, διακοσμημένα σε σύγχρονο στιλ, 
με ζεστές αποχρώσεις. Διαθέτουν ξύλινα δάπεδα, μεγάλες 
βεράντες και είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, μπάνιο 
με είδη ατομικής περιποίησης, δορυφορική TV, σύνδεση 
Internet, μίνι μπαρ και όλες τις σύγχρονες παροχές.

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα 

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Καλαμπάκα. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και ανάβαση στα Μετέωρα, το συγκρότημα των επιβλητικών βράχων. Θα 
επισκεφθούμε δύο μονές, τη Μονή Μεγάλου Μετεώρου και τη Μονή Αγίου Στεφάνου. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο DIVANI METEORA 4* Sup στην Καλαμπάκα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 

2η μέρα: Γύρος Λίμνης Πλαστήρα - Τρίκαλα

Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Πλαστήρα (Λίμνη Ταυρωπού). Άφιξη και περιήγηση στα 
όμορφα χωριά: Κρυονέρι, Πεζούλα, Νεοχώρι, Μπελοκομίτη και καταλήγουμε στο φράγμα, 
μήκους 220μ., όπου θα πραγματοποιηθεί στάση για φωτογραφίες και αγορές ντόπιων προϊόντων. 
Συνεχίζουμε με το γύρο της λίμνης, που αξίζει να αναφέρουμε ότι κατασκευάστηκε το 1959, 
βασισμένη σε μια ιδέα του Νικολάου Πλαστήρα. Προαιρετικό γεύμα με θέα τη λίμνη και στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την πόλη των Τρικάλων όπου θα απολαύσουμε τη βόλτα και τον καφέ μας στον 
πεζόδρομο με τα πολλά καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Χωριά Κόζιακα: Πύλη - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά θέρετρα της Πίνδου, τα χωριά του Κόζιακα. Στάσεις στην Πύλη 
για να επισκεφθούμε την Πόρτα Παναγιά (Βυζαντινή εκκλησία), στη γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνα 
για φωτογραφίες, στην καταπράσινη από πλατάνια και έλατα Ελάτη, με τα τρεχούμενα νερά, τα 
αρχοντικά και τους ξενώνες, και επίσης στο Περτούλι, ένα από τα πιο παλιά κεφαλοχώρια της 
Θεσσαλίας με τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια. Χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28, 29/10 3 216 € 164 € 290 €
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Tζουμέρκα - Άρτα
Νεκρομαντείο Εφύρας - Πρέβεζα

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

 ✓ Διαμονή στο Byzantino Hotel 4*, στην Άρτα  
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 07:00

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
BYZANTINO HOTEL

Σε μικρή απόσταση από την ιστορική πόλη της Άρτας, της 
πόλης των θρύλων και των παραδόσεων, σε μια καταπρά-
σινη έκταση, είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί το ξενοδοχείο 
Βyzantino προσφέροντας μια ζεστή και ευχάριστη διαμο-
νή. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών 
και ντους με υδρομασάζ.  
Στις παροχές του περιλαμβάνονται αίθουσα τηλεόρασης, 
μπαρ με δορυφορική τηλεόραση και καφετέρια. Στις 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται γήπεδα τένις 
και βόλεϊ, καθώς και χώρος στάθμευσης.

Στο ζεστό περιβάλλον του εστιατορίου μπορείτε να 
απολαύσετε τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, καθώς και 
επιλεγμένες συνταγές από τη μεσογειακή κουζίνα.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STANDARD 3ο ΑΤΟΜΟ STANDARD 1ΚΛΙΝΟ STANDARD

28/10 4 245 € 169 € 330 €

Tο δείπνο είναι σε σετ μενού.

1η μέρα: Αθήνα - Νεκρομαντείο Εφύρας - Πηγές Αχέροντα - Άρτα
Πρωινή αναχώρηση για το Νεκρομαντείο Εφύρας, στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης Αχερουσίας 
στην Πρέβεζα, που αποτελούσε την είσοδο των ψυχών στον κάτω κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση 
για τις πηγές του ποταμού Αχέροντα, στο χωριό Γλυκή. Χρόνος για γεύμα και άφιξη στο ξενοδοχείο 
BYZANTINO HOTEL 4* στην Άρτα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Tζουμέρκα (Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί)
Πρωινό και αναχώρηση για τα «σκαρφαλωμένα» στα βουνά χωριά (καιρού επιτρέποντος) με τη 
μοναδική ομορφιά. Μέσω Πλάκας φθάνουμε στα γραφικά Άγναντα. Επίσκεψη στο Σπήλαιο Ανεμότρυ-
πας (εάν είναι ανοιχτό). Επόμενος σταθμός μας τα Πράμαντα, το ονομαστό μαστοροχώρι με τη γνήσια 
ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους 
γειτονικούς Μελισσουργούς, για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης - Πρέβεζα
Πρωινό και αναχώρηση για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης, αφιερωμένο στη Νικόπολη, 
την πόλη που ίδρυσε ο Οκταβιανός σε ανάμνηση της νίκης του στη ναυμαχία του Ακτίου. Στη συνέχεια 
άφιξη στην Πρέβεζα με το ιδιαίτερο χρώμα, τα στενά σοκάκια, την παλιά πόλη και τα νεοκλασικά κτίρια. 
Περιήγηση και ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Παναγία Παρηγορήτισσα - Γεφύρι Άρτας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τον Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Παρηγορήτισσας του 13ου αιώνα, 
αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στο ιερό του ναού υπάρχουν αγιογραφίες του 16ου & 
17ου αιώνα. Επίσης, στον κεντρικό τρούλο σώζεται το ψηφιδωτό του Παντοκράτορα και τμήματα του 
μαρμάρινου τέμπλου. Τελευταίος σταθμός μας το ξακουστό λιθόχτιστο γεφύρι της Άρτας, πάνω από τον 
ποταμό Άραχθο. Έγινε γνωστό από το ομώνυμο θρυλικό τραγούδι που αναφέρεται στην «εξ ανθρωπο-
θυσίας» θεμελίωσή του. Το μήκος του είναι 145μ. και το πλάτος 3,75μ. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
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1η μέρα: Αθήνα - Σιάτιστα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα για τη Σιάτιστα, την πόλη των γουναράδων με τα πολλά αρχοντικά, επιβλητική 
και αγέρωχη, χτισμένη σε υψόμετρο 900μ. Επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή του 1677, με το επί-
χρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις υπέροχες αγιογραφίες και σε κάποιο από τα αρχοντικά της πόλης. 
Συνεχίζουμε και φθάνουμε στο ξενοδοχείο CHLOE LUXURY HOTEL 3* στην Καστοριά. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια και δείπνο.

2η μέρα: Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. 
Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, και μετάβαση στο νησάκι του 
Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα, που πρόσφατα ενώθηκε με την ξηρά με γέφυρα. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το χωριό Ψαράδες, με τα μοναδικά δείγματα αρχιτεκτονικής. Χρόνος για γεύμα στα 
ταβερνάκια και στην επιστροφή θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: «Σπηλιά του Δράκου» - Δισπηλιό - Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Νέο Ενυδρείο
Πρωινό και αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικομουσείο. Θα θαυμάσουμε 
τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπήλαιο. 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 ένα πρόσφατο απόκτημα της 
πόλης, το Νέο Ενυδρείο γλυκού νερού και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μαυροχώρι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Νυμφαίο («Αρκτούρος») - Κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό και ιστορικό Νυμφαίο, για να επισκεφθούμε το κέντρο 
ενημέρωσης του «Αρκτούρου». Χρόνος για καφέ και αναχώρηση για Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.
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Kαστοριά
Πρέσπες - Νυμφαίο - Αρκτούρος

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

 ✓ Διαμονή στο Chloe Luxury Hotel 3*, στην Καστοριά    
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 07:00

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
CHLOE LUXURY HOTEL 

Το ξενοδοχείο Chloe είναι ένα νεόδμητο πολυτελές κα-
τάλυμα στην πόλη της Καστοριάς, φροντισμένο μέχρι την 
τελευταία λεπτομέρεια, με θέα στη λίμνη και το επιβλητικό 
όρος Βίτσι. Η φυσική ομορφιά της περιοχής θα σας 
καταπλήξει, ενώ η μαγεία θα συνεχιστεί στους χώρους 
του Chloe Hotel. 

Tο κοσμοπολίτικο περιβάλλον άψογης αισθητικής 
ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο κλασικό και το minimal. 
Eυρύχωρα δωμάτια και σουίτες με έπιπλα κλασικής φινέ-
τσας και ζεστά γήινα χρώματα συνθέτουν ένα περιβάλλον 
κομψότητας και διακριτικής πολυτέλειας. 

Όλα τα δωμάτια του Chloe Hotel διαθέτουν μπαλκόνι, 
δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, ψυγείο και άνετα 
κρεβάτια με πουπουλένια παπλώματα της COCO-MAT.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 259 € 365 €

Tο δείπνο είναι σε σετ μενού.
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Το Essence Hotel είναι ένα ξενοδοχείο με οικολογικό χαρακτήρα και πρωτο-
ποριακή αρχιτεκτονική που βρίσκεται απέναντι από το διεθνές αεροδρόμιο των 
Ιωαννίνων, σε απόσταση 3χλμ. από το κέντρο της πόλης. Διαθέτει 31 ευρύχωρα 
δωμάτια, εξωτερική πισίνα, εστιατόριο à la carte, ποπ αρτ μπαρ και γυμναστήριο. 
δωμάτια με μια πινελιά σύγχρονου ντιζάιν σε κάθε λεπτομέρεια. 

ΠΟΛΗ ΙΏΑΝΝΙΝΏΝ

Saz City Life Hotel

NEA ZΏΗ, ΙΏΑΝΝΙΝΑ

Εssence Ηοtel

KHΠΟΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΙΏΑΝΝΙΝΑ

Bagia Exclusive Hοtel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Standard Mountain View 95 €

Δίκλινο Standard Pool View 100 €

Δίκλινο Standard Lake View 120 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 25 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 14€/άτομο την ημέρα.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο City View 116 €

Δίκλινο Superior City View 138 €

Δίκλινο Lake View 144 €

Δίκλινο Superior Lake View 164 €

Δίκλινο Junior Suite City View 170 €

Δίκλινο Junior Suite Lake View 182 €

1o Παιδί 0-11 ετών σε Junior Suite 10 € 

2o Παιδί 0-11 ετών σε Junior Suite 20 € 

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Junior Suite 25 € 

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Superior Mountain view 92 €

Δίκλινο Superior Mountain view με τζάκι 101 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 25 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 12€/άτομο την ημέρα.

Το κατάλυμα Bagia Exclusive βρίσκεται στρατηγικά στην είσοδο του χωριού «Κήποι» 
στα Ζαγοροχώρια. Η μοναδική τοποθεσία του, χτισμένο αμφιθεατρικά κατά μήκος 
της πλαγιάς, προσφέρει μια καταπληκτική θέα στο Τρίτοξο Γεφύρι «Το Καλογερικό», 
και στη διάσημη Χαράδρα του Βίκου. Tο ξενοδοχείο λειτούργησε το Σεπτέμβριο του 
2008, είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική που προστάζει 
την πέτρα και το ξύλο στις κατασκευές και σίγουρα διαθέτει την αρχοντιά της 
Μπάγιας η οποία αποτέλεσε την πρωτεύουσα του Ζαγορίου.
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Πανόραμα Ιωαννίνων
Μέτσοβο - Πάπιγκο - Κόνιτσα

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Saz 
City Hotel 4* με πρωινό ή Essence Hotel 4* με 
πρωινό ή ημιδιατροφή, ή The Lake Hotel 5* με 
ημιδιατροφή, στα Γιάννενα

 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 07:15

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ
SAZ CITY HOTEL 

ESSENCE HOTEL 

THE LAKE HOTEL 

1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα 
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας - Δομοκού - Καλαμπάκας φθάνουμε στο πετρόχτιστο και 
γραφικό Μέτσοβο. Χρόνος για γνωριμία με το χωριό και αγορές τοπικών προϊόντων. Αναχώρηση για 
τα Γιάννενα, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας SAZ CITY HOTEL 4* ή THE LAKE 
HOTEL 5* ή ESSENCE HOTEL 4* στα Γιάννενα. 

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 επιβλητικό φαράγγι του Βίκου. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τους Κήπους με τα χαρακτηρι-
στικά γεφύρια Κόκκορου και Πλακίδα (ή Καλογερικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή Μολυβδοσκέπαστης
Πρωινό και αναχώρηση για τον ορεινό όγκο της Πίνδου. Στο ξακουστό Καλπάκι θα επισκεφθούμε το 
πολεμικό μουσείο, θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιντς για την ιστορία της περιοχής και θα θαυμά-
σουμε τα μοναδικά εκθέματα. Επόμενος σταθμός μας είναι η Μονή Μολυβδοσκέπαστης (καιρού επι-
τρέποντος) στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Χτίστηκε το 670 μ.Χ. και σκεπάστηκε από μολυβδένιες πλάκες. 
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Κόνιτσα, αμφιθεατρικά χτισμένη στην πλαγιά του λόφου, κάτω από το 
βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα από τον Αώο ποταμό. Χρόνος για γεύμα και περίπατο στα καλντερίμια της, 
για να θαυμάσουμε το πέτρινο γεφύρι στην είσοδο της χαράδρας του Αώου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα: Νησάκι - Κάστρο - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το μώλο όπου θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι (προαιρετικά) 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, αλλά και το νέο (2016) Μουσείο Αργυρο-
τεχνίας (αν είναι ανοιχτό). Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ  

CITY VIEW
2ΚΛΙΝΟ  

LAKE VIEW
1ΚΛΙΝΟ 

CITY VIEW

28/10 4 269 € 305 € 390 €

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 310 € 210 € 440 €

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ

28/10 4 245 € 180 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 14€/άτομο/ημέρα σε σετ μενού
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ΠΟΛΗ ΙΏΑΝΝΙΝΏΝ

The Lake Hotel

ΠΟΛΗ ΙΏΑΝΝΙΝΏΝ

Grand Serai
Congress & Spa

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο 114 €

Τρίκλινο 136 €

Μονόκλινο 104 €

1o Παιδί 0-12 ετών 10 € 

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 12€/άτομο ανά γεύμα.

Με αρχοντικό αέρα, το ξενοδοχείο The Lake στέκει περήφανο μια «ανάσα» από τη 
Λίμνη Παμβώτιδα, φιλοδοξώντας να γίνει η δική σας βάση διαμονής στα Ιωάννινα, 
αλλά και το ορμητήριο για την εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής του Ζαγορίου 
και του Μετσόβου. «Κλέβοντας» λίγη από τη λάμψη της ιστορικής αλλά και πανέ-
μορφης Λίμνης, οι εγκαταστάσεις του The Lake Hotel απλώνονται κατά μήκος των 
νερών της και δίπλα από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο 
σκηνικό στην - για πολλούς - ομορφότερη επαρχιακή πόλη στην Ελλάδα! 
Τα κομψά διακοσμημένα ευρύχωρα δωμάτια, με τα ξύλινα πατώματα και ταβάνια 
τους, αναδίδουν έναν αέρα παράδοσης με στοιχεία μοντέρνας αρχιτεκτονικής
Στις πολυτελείς εγκαταστάσεις του θα ανακαλύψετε μια πληθώρα ανέσεων και 
παροχών υψηλού επιπέδου που ικανοποιούν κάθε προτίμηση και ηρεμούν τις 
αισθήσεις. Οι πισίνες, το αίθριο και οι εξωτερικοί κήποι, ενθουσιάζουν μικρούς και 
μεγάλους και δημιουργούν το κατάλληλο σκηνικό για χαλάρωση και διασκέδαση. 
Στο ξενοδοχείο υπάρχουν στη διάθεσή σας εστιατόριο και μπαρ, εξωτερική πισίνα 
για ώρες χαλάρωσης με θέα τη λίμνη όταν ο καιρός το επιτρέπει, καθώς και χώρος 
ευεξίας - κέντρο Spa.

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 εκπληκτική συμφωνία νοσταλγικής 
μεγαλοπρέπειας και μοντέρνας απόλαυσης για μια εμπειρία αξέχαστη φιλοξενίας.

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10
28-31/10 

 ΠΑΚΕΤΟ 3 ΝΥΧΤΕΣ

Δίκλινο Standard 130 € 350 €

Δίκλινο Superior 150 € 390 €

Δίκλινο Executive 170 € 420 €

Hayati (εως 4 άτομα)  295 € 982 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6-12 ετών 30 € 30 € 

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 40 € 40 € 

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες

Standard: Ισόγεια δωμάτια Superior: 1ος & 2ος όροφος Εχecutive: 3oς όροφος
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Bάλια Κάλντα
Βασιλίτσα - Πέτρινα γεφύρια

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Valia Calda 2*, στo 
Περιβόλι 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. 
Τα 4χ4 για την Βάλια Κάλντα.   
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 07:15

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
VALIA CALDA

Τοποθετημένο σε ύψωμα στη Βόρειοδυτική πλευρά του 
χωριού Περιβόλι, ανάμεσα στο παρθένο δάσος και σε 
υψόμετρο 1350 μέτρα, το ξενοδοχείο Valia Calda αντικρί-
ζει εδώ και τρεις γενιές τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου.

Η ιδανική του θέση επιτρέπει στον επισκέπτη να έχει 
άμεση πρόσβαση στα μονοπάτια, όπου ο ουρανός, από 
το πρώτο βήμα, κρύβεται από το κατάφυτο παρθένο 
δάσος. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να 
επισκεφθεί σημεία φυσικού πλούτου αλλά και πολιτιστικής 
κληρονομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Το ξενοδοχείο παρέχει 20 άνετα δίκλινα δωμάτια με θέα 
το Περιβόλι και τον Εθνικό Δρυμό ή το παρθένο δάσος. Στο 
εστιατόριο θα απολαύσετε γεύματα με τοπικά προϊόντα και 
φρέσκες πρώτες ύλες.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 249 € 185 € 295 €

Tο δείπνο είναι σε σετ μενού.

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μουσείο Μανιταριών - Περιβόλι
Πρωινή αναχώρηση για Καλαμπάκα όπου θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων 
και Μουσείο Μανιταριών. Συνεχίζουμε προς το Ελευθεροχώρι, τη γέφυρα του Βενέτικου και φθάνουμε 
στο χωριό Περιβόλι Γρεβενών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο VALIA CALDA 2*. Δείπνο.
2η μέρα: Βάλια Κάλντα (με 4x4) - Βοβούσα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βάλια Κάλντα. Από το χωριό Περιβόλι, προαιρετικά, με 4x4 (mini 
bus & τζιπ) θα μπούμε στη Βάλια Κάλντα, όπου θα ενημερωθούμε για την πανίδα και τη χλωρίδα 
του Εθνικού Δρυμού (καιρού επιτρέποντος). Όσοι πεζοπορούν θα προχωρήσουν, πάντα με ειδικούς 
συνοδούς, μέχρι το Αρκουδόρεμα. Το απόγευμα θα φθάσουμε στη Βοβούσα, το τελευταίο χωριό του 
ανατολικού Ζαγορίου, χτισμένο στα 1000 μέτρα υψόμετρο και τριγυρισμένο από δάση ελάτης, οξιάς 
και μαυρόπευκα. Θα δούμε τη γέφυρα του Μήσιου (1748) και θα θαυμάσουμε τα πετρόχτιστα σπίτια. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Σαμαρίνα - Πέτρινα Γεφύρια - Σπήλαιο 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το χιλιοτραγουδισμένο και ψηλότερο χωριό, την 
Σαμαρίνα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1.550 μέτρα σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, με παραδοσιακές 
ταβέρνες και καφέ. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας για το πέτρινο γεφύρι του Αζίζ Αγά κοντά στο 
Τρίκωμο. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Επόμενος σταθμός το γεφύρι του Ζιάκα, λίγο έξω από το 
χωριό, και από εκεί θα μεταβούμε στο Σπήλαιο, όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγιάς. 
Αναχώρηση για το Λάβδα και επίσκεψη στο Μουσείο Μανιταριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Γρεβενά - Μηλιά - Αθήνα
Συμπληρώνουμε την περιήγησή μας στην Πίνδο με τα Γρεβενά και τη Μηλιά, όπου επισκεπτόμαστε 
το Παλαιοντολογικό Μουσείο (εάν είναι ανοικτό), για να δούμε τα προϊστορικά ζώα που ζούσαν στην 
περιοχή. Πορεία επιστροφής για Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.
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To Grand Hotel Palace βρίσκεται σε κομβικό σημείο στην είσοδο της πόλης της 
Θεσσαλονίκης και διαθέτει συνολικά 259 δωμάτια και σουίτες κατανεμημένα στους 
έξι ορόφους του νεοκλασικού κτιρίου μοναδικής αρχιτεκτονικής. Το Grand Hotel 
Palace συνδυάζει τη νεοκλασική κομψότητα με την άνεση, τη διαχρονική πολυτέ-
λεια με τη λειτουργικότητα και με την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Το Holiday Inn Thessaloniki συνδυάζει την εμπειρία και την ποιότητα μιας διεθνούς 
αλυσίδας ξενοδοχείων με το εκπληκτικό Μεσογειακό ταμπεραμέντο και τη 
φημισμένη Ελληνική φιλοξενία. Διαθέτει 176 δωμάτια και σουΐτες με μοντέρνα 
επίπλωση σε ζεστούς γήινους χρωματισμούς. Άνεση, αισθητική, προθυμία και 
χαμόγελο είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία του 
ξενοδοχείου. Βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηοliday Inn Thessaloniki

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Grand Hotel Palace

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

The Met Ηοtel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Classic 99 €

Δίκλινο Deluxe 116 €

Μονόκλινο Classic 89 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Classic 15 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi. ΔΩΡΕΆΝ shuttle bus προς το κέντρο της πόλης.  
Επιβάρυνση για Premium δωμάτια 15€/ημέρα από την τιμή των Deluxe.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο 81 €

Moνόκλινο 70 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ 

3ο άτομο 6 ετών + 15%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi.
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή σε σετ μενού 10€/άτομο την ημέρα.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 28/10

Δίκλινο Superior Plus 138 €

Μονόκλινο Superior Plus 127 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 45 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi. ΔΩΡΕΆΝ χρήση του γυμναστηρίου, της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας 
(κατόπιν ραντεβού). 

Τοποθετημένο σε κομβικό σημείο, σε μια από τις πιο ζωντανές γωνιές της Θεσσαλο-
νίκης, κοντά στο λιμάνι και σε μικρή απόσταση από το ιστορικό κέντρο της πόλης, το 
THE MET HOTEL αποτελεί μια κορυφαία επιλογή φιλοξενίας, διαθέτοντας πολυτελή 
δωμάτια και σουίτες, gourmet εστιατόρια, προηγμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις 
και ένα πρότυπο κέντρο ευεξίας και αναζωογόνησης.
Όλες οι παροχές του ξενοδοχείου υποστηρίζονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
με άψογη εξυπηρέτηση.
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Θεσσαλονίκη 
Βεργίνα - Λουτρά Πόζαρ - Λίμνη Κερκίνη

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας Holiday 
Inn Thessaloniki 5* με πρωινό ή Grand Hotel 
Palace 5* με ημιδιατροφή ή Electra Palace Thes-
saloniki 5* με πρωινό, στη Θεσσαλονίκη  

 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 06:45

1η μέρα: Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και επίσκεψη στο Μου-
σείο της Βεργίνας, όπου θα θαυμάσουμε ευρήματα ανεκτίμητης αξίας. Συνεχίζουμε για τη Θεσσαλονί-
κη, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας HOLIDAY INN THESSALONIKI 5* ή GRAND HOTEL PALACE 5* ή 
ELECTRA PALACE THESSALONIKI 5*. Tακτοποίηση στα δωμάτια.

2η μέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Άγιος Αθανάσιος
Πρωινό και εξόρμηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν. 
Πέντε ιαματικές πηγές αναβλύζουν κατά μήκος του Θερμοπόταμου, ο οποίος συνεχίζει τη ροή του στη 
λεκάνη της Αλμωπίας. Θα έχουμε την ευκαιρία για ευεργετικό λουτρό, αλλά και για καφέ δίπλα στις 
πηγές. Στη συνέχεια μετάβαση στην Έδεσσα, όπου θα θαυμάσουμε το μεγάλο Καταρράκτη Κάρανο. 
Επόμενος σταθμός μας είναι ο παραδοσιακός οικισμός Άγιος Αθανάσιος, όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο να απολαύσουμε το γεύμα μας στα τοπικά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη 

Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη ακολουθώντας τη διαδρομή 
προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο στρατιωτικό Μουσείο με τα πολλά κειμήλια από την 
περιοχή και σε τμήματα Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους πιο σημαντικούς 
υδροβιότοπους της Ευρώπης, με σπάνια είδη όπως ερωδιοί, νερόκοτες, γλαρόνια κ.ά. Δυνατότητα 
γύρου της λίμνης με βάρκες (προαιρετικά). Ενημέρωση από την ειδική ομάδα και χρόνος για γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα 
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη : Λευκός Πύργος, Παραλιακή, Άγιος Δημήτριος, Πάνω Πόλη, Ρωμα-
ϊκά Τείχη, Επταπύργιο και στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη. Πορεία επιστροφής 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες  στάσεις.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ
HOLIDAY INN 

GRAND PALACE

ELECTRA PALACE 

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 220 € 150 € 310 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 10€/άτομο/ημέρα σε σετ μενού

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 320 € 235 € 475 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 32€/ημέρα το άτομο

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 
CLASSIC

3ο ΑΤΟΜΟ
1ΚΛΙΝΟ 
CLASSIC

28/10 4 250 € 160 € 365 €
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Kαϊμακτσαλάν 
Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
1η μέρα: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
Αναχώρηση από την Αθήνα για τους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν και μέσω της πανέμορφης 
Βέροιας (σύντομη στάση), φθάνουμε στον ορεινό παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. 
«Φωλιάζει» σε ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 1.180-1.240μ., περιβάλλεται από δάση οξιάς, ενώ πάνω 
από το χωριό δεσπόζει η κορυφή Πιπερίτσα, στα 1.998 μέτρα. Άφιξη στο ξενοδοχείο LITHOS RESORT & 
SPA 3* SUP, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Δισπηλιό - Μονή Μαυριώτισσας - Καστοριά
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικομουσείο Καστοριάς, όπου θα 
θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό. Στη συνέχεια μετάβαση στη λίμνη, όπου θα επισκεφθούμε 
το μοναστήρι της Μαυριώτισσας του 11ου αιώνα. Περιήγηση στην παλιά πόλη Ντολτσό, ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ
Πρωινό και ξεκινάμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους 
καταρράκτες Κάρανο, το Υπαίθριο Μουσείο Νερού και την παλιά πόλη. Συνεχίζουμε για τα ξακουστά 
Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν, στις όχθες του Θερμοπόταμου, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία για ευεργετικό λουτρό, γεύμα αλλά και για καφέ δίπλα στις πηγές. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Νυμφαίο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Νυμφαίο, όπου βρίσκεται ο «Αρκτούρος», το Ευρωπαϊκό κέντρο 
προστασίας της καφέ αρκούδας (ΜΚΟ). Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει το περιβαλλοντικό κέντρο και 
να θαυμάσει την τοπική αρχιτεκτονική με τις μεταλλικές σκεπές. Ελεύθερος χρόνος στον παραδοσιακό 
οικισμό για να δοκιμάσετε τις χειροποίητες πίτες. Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lithos Resort & Spa 3* 
Sup στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 06:45

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
LITHOS RESORT & SPA

Το Lithos Hotel & Spa ανοίγει τις πόρτες του και σας 
καλωσορίζει σε ένα από τα ομορφότερα χωριά της 
Ελλάδας. Το ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του αλλά και 
η μοναδική του κομψότητα, μετατρέπουν την ατμόσφαιρα 
σε έναν πραγματικά ειδυλλιακό χώρο διαμονής.

Πέτρινη διακόσμηση, καλόγουστα έπιπλα απόλυτα εναρ-
μονισμένα με το ύφος του ξενοδοχείου και πολυτελείς 
υπηρεσίες είναι μερικές από τις λέξεις που περιγράφουν 
το Lithos Hotel Spa. Στο Spa θα χαλαρώσετε κάνοντας 
χαμάμ και σάουνα. 

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 235 € 190 € 305 €

3ο άτομο σε καναπέ κρεβάτι. Το δείπνο είναι σερβιριζόμενο.
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1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες. Πρόκειται για μια 
σύγχρονη πόλη, με πληθώρα ανέσεων και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Άφιξη στο ξενοδοχείο SIRIS 
HOTEL 4* στο Λευκώνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 

2η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Ενυδρείο Βυρώνειας - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια
Πρωινό κι επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό 
Μουσείο και σε τμήματα του μεγαλύτερου οχυρωματικού συγκροτήματος κατά μήκος των Ελληνο-
βουλγαρικών συνόρων. Στη συνέχεια μετάβαση στο Πετρίτσι, όπου δίπλα στον ποταμό Στρυμόνα βρί-
σκεται το Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας, με ψάρια του γλυκού νερού και σπάνια ερπετά. Προχωρούμε 
προς τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους σημαντικούς υδροβιότοπους της Ευρώπης με σπάνια είδη 
χλωρίδας και πανίδας. Καταλήγουμε στα Άνω Πορόια, με την καταπληκτική θέα προς την λίμνη. Χρόνος 
για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μονή Εικοσιφίνισσας - Σπήλαιο Αληστράτης - Σέρρες
Πρωινό, και αναχώρηση για την Ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας (καιρού επιτρέποντος), 
μέσω μιας γραφικότατης διαδρομής. Στη συνέχεια μετάβαση στο σπήλαιο της Αλιστράτης το οποίο  
αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο, καθώς θεωρείται ένα από τα ωραιότερα 
και μεγαλύτερα σπήλαια. Αποτελείται από πανύψηλες οροφές και τεράστιους σταλακτίτες, καθώς και 
ένα σπανιότατο μικροδιάκοσμο από «εκκεντρίτες», ένα είδος σταλακτιτών που αναπτύσσονται προς 
διάφορες κατευθύνσεις. Αναχώρηση για τις Σέρρες όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της 
πόλης για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Αμφίπολη (μουσείο) - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε τη μέρα της επιστροφής μας με εκδρομή στην Αμφίπολη, με την αρχαία πόλη, 
τον περίφημο Λέοντα και τον Τύμβο στον Λόφο Καστά. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου 
εκτίθενται ευρήματα από τη γύρω περιοχή. Πορεία για Αθήνα.

Σέρρες - Λίμνη Κερκίνη
Άνω Πορόια - Αμφίπολη

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

 ✓ Διαμονή στο Siris 4*, στο Λευκώνα      
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 07:00

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
SIRIS HOTEL 

Το ξενοδοχείο Siris είναι τοποθετημένο μέσα στη φύση, 
πάνω σε λόφο, λίγα μόλις λεπτά από τις Σέρρες και από 
τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Βουλγαρίας. Προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση προς το αυτοκινητοδρόμιο, τη λίμνη 
Κερκίνης και τα υπόλοιπα αξιοθέατα του νομού Σερρών.

Το Siris προσφέρει 72 δωμάτια, 6 δίχωρες και 2 τρίχωρες 
σουίτες. Όλοι οι χώροι είναι κομψά διακοσμημένοι, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, τη λειτουργικότητα και την 
καθαριότητα για μία ευχάριστη διαμονή.

Διαθέτει φωτεινά και πολύ ευρύχωρα (28 τ.μ.) δωμάτια με 
αναπαυτικά κρεβάτια, για να ικανοποιήσουν τον απαιτητικό 
επισκέπτη.  Έχουν μεγάλα μπαλκόνια με όμορφη θέα. Οι 
προσεγμένες αίθουσες είναι ιδανικές για επίσημες δεξιώ-
σεις, ξεχωριστά πάρτυ και πετυχημένα συνέδρια.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 219 € 189 € 275 €
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1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα 
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην όμορφη πόλη της Ανα-
τολικής Μακεδονίας, την Καβάλα, με το φωταγωγημένο κάστρο, το Υδραγωγείο και την παλιά πόλη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LUCY HOTEL 5* στην Καβάλα. Δείπνο. 

2η μέρα: Μουσείο Καπνού - Αμφίπολη - Φίλιπποι - Αγία Λυδία 
Πρωινό και επίσκεψη στο μοναδικό Μουσείο Καπνού Καβάλας, τα σπάνια εκθέματα του οποίου 
αφορούν την εμπορική επεξεργασία των Ανατολικών καπνών, ενώ αναδεικνύουν και την κοινωνι-
κή ιστορία της Αν. Μακεδονίας & Θράκης. Έπειτα, μέσω Εγνατίας οδού κατευθυνόμαστε προς την 
Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από τη γύρω περιοχή και 
από αυτό το σημείο θα αγναντέψουμε τον Τύμβο της Αμφίπολης στο λόφο (Καστά). Συνεχίζουμε για τον 
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με το αρχαίο θέατρο και την αγορά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, εκεί που ο Απόστολος Παύλος βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία Χριστια-
νή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος 
Πρωινό και αναχώρηση για τα παραδοσιακά Πομακοχώρια, από τη Σμίνθη έως τον Εχίνο, διάσπαρτα 
στη Ροδόπη, που τα κατοικούν Πομάκοι. Συνεχίζουμε για την Ξάνθη για να επισκεφθούμε την παλιά 
πόλη και το Λαογραφικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Έπειτα θα 
έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Πόρτο Λάγος και τη Λίμνη Βιστωνίδα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Καβάλα - Αθήνα 
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά μνημεία του παρελθόντος και το 
σύγχρονο παλμό. Θα δούμε το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, την παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή 
και  τις Καμάρες. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Kαβάλα - Πομακοχώρια
Αμφίπολη - Φίλιπποι

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

 ✓ Διαμονή στο Lucy Hotel 5*, στην Καβάλα     
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 07:30

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
LUCY HOTEL 

Στο άκρο μιας μικρή χερσονήσου, φαντάζει σαν παρατη-
ρητήριο απ' όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει την Καβάλα 
που απλώνεται αμφιθεατρικά προς το Αιγαίο πέλαγος.

Το Lucy Hotel στεγάζεται σε ένα επιβλητικό 8ώροφο κτίριο 
με 149 δωμάτια και σουίτες με πανοραμική θέα στην πόλη 
και τη θάλασσα, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέ-
σεις όπως μίνι μπαρ, κλιματισμός, δωρεάν Internet κ.λπ. 

Συνολικά, έχει την υποδομή που χρειάζεται ένα σύγχρονο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα και υποστηρίζεται από την 
τεχνογνωσία ενός έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού. Oι 
επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους εστιατόρια και μπαρ 
και πισίνα.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ CV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ CV 1ΚΛΙΝΟ CV 1ΚΛΙΝΟ SV

28/10 4 210 € 225 € 176 € 280 € 305 €

City View: Δωμάτια με θέα πόλη με παράθυρο, Sea View: Δωμάτια με θέα θάλασσα με μπαλκόνι
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1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα φτάνουμε το απόγευμα στην 
πόλη της Ξάνθης. Άφιξη στο ξενοδοχείο HOTEL Z PALACE & CONGRESS CENTER 5* στην Ξάνθη. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 

2η μέρα: Υδροβιότοπος Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί 
Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τις Φέρες, με την Παναγία Κοσμοσώτειρα, το Υδραγωγείο και το 
συγκρότημα των Λουτρών. Φθάνουμε στο Δέλτα του Έβρου και το Εθνικό πάρκο όπου θα ενημερω-
θούμε (καιρού επιτρέποντος) για το οικοσύστημα του ποταμού. Συνεχίζουμε για το Δάσος Δαδιάς και το 
Εθνικό Πάρκο, όπου θα παρακολουθήσουμε την ενημέρωση για την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. 
Μετάβαση στο Σουφλί, στους άλλοτε «δρόμους του μεταξιού». Επίσκεψη στα καταστήματα με τα μετα-
ξωτά μαντίλια και χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος
Πρωινό και αναχώρηση για τα χωριά των Πομάκων, τη Σμίνθη και τον Εχίνο. Έπειτα κατηφορίζουμε για 
την Ξάνθη, το «σταυροδρόμι» Δύσης και Ανατολής. Θα δούμε την παλιά πόλη με τα αρχοντικά, τα στενά 
δρομάκια, το λαογραφικό μουσείο και θα γευματίσουμε σε κάποιο από τα παραδοσιακά ταβερνάκια. 
Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι 
του Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου & της Παναγίας Παντάνασσας στη 
Λίμνη Βιστωνίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Καβάλα - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη Καβάλα, με την παλιά πόλη και το κάστρο. Στάση για καφέ και 
πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Ξάνθη - Έβρος
Πομακοχώρια - Δάσος Δαδιάς

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

 ✓ Διαμονή στο Z Palace & Congress 5*, στην Ξάνθη 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 28/10 - Ώρα αναχώρησης 06:30

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
Z PALACE & CONGRESS 

Το Hotel Z Palace & Congress Center βρίσκεται σε από-
σταση αναπνοής από το κέντρο της όμορφης πόλης της 
Ξάνθης. Με σύμμαχο την πολυετή του εμπειρία στον χώρο 
της φιλοξενείας και της εστίασης, προσφέρει μια προσιτή 
και ταυτόχρονα πολυτελή διαμονή στους επισκέπτες της. 

Διαθέτει 97 δωμάτια, στα οποία συμπεριλαμβάνο-
νται standard και deluxe δωμάτια αλλά και πλήρως 
ανακαινισμένες σουίτες. Στις παροχές του ξενοδοχείου 
συμπεριλαμβάνονται δωρεάν Wi-Fi με επαγγελματικό 
εξοπλισμό, business room, υπηρεσία laundry, σύγχρονο 
γυμναστήριο, σάουνα, θερινή πισίνα, κομμωτήριο και 
μασάζ. Στους χώρους του ξενοδοχείου υπαρχουν bar και 
εστιατόρια για να απολαύσετε το ποτό σας ή μοναδικές 
μεσογειακές γεύσεις από την ομάδα της κουζίνας.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/10 4 245 € 150 € 325 €

Επιβάρυνση για ανακαινισμένα δωμάτια 13€/ημέρα



ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ

ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΏΡΓΙΟΥ
Πρωινή αναχώρηση στις 08:00 για την ορεινή Κορινθία. Περνώντας από 
το Κιάτο, θα φθάσουμε στη Λίμνη Στυμφαλία, όπου θα κάνουμε στάση 
για φωτογραφίες και θα επισκεφθούμε το Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας (εάν είναι ανοιχτό). 
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 Ζήριας. Επισκέψεις σε όλα τα αξιοθέατα, περίπατος, και γεύμα 
στην Καστανιά.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ

ΒΥΤΙΝΑ - ΛΑΓΚΑΔΙΑ
ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ
Αναχώρηση στις 08:00 για τη Μονή Κερνίτσας. Το Μοναστήρι που «ζει» 
περίπου 10 αιώνες θεωρείται το αρχαιότερο της Αρκαδίας και από τα πιο 
παλιά της Ελλάδας. Θα μπορούσε να πει κανείς πως το συγκεκριμένο 
Μοναστήρι έχει… φυτρώσει μέσα στο πράσινο, αφού όπου κι αν στρέψεις 
το βλέμμα σου αντικρίζεις πυκνή βλάστηση! 
Η Βυτίνα είναι ο επόμενος σταθμός μας, ορεινό χωριό, «πνιγμένο» στο 
πράσινο και τα τρεχούμενα νερά, με τους φημισμένους παραδοσιακούς 
φούρνους που αξίζει να επισκεφθείτε. Πριν την επιστροφή μας στην 
Αθήνα τελευταίος μας σταθμός είναι τα Λαγκάδια, το «κρεμαστό χωριό» 
της Πελοποννήσου.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ

ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΟΔΟΝΤΏΤΟΣ
Αναχώρηση στις 07:30 για Διακοφτό. Εκεί θα επιβιβασθούμε στον 
Οδοντωτό και μέσα από μια καταπληκτική διαδρομή, ακολουθώντας το 
Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, καταλήγουμε στα Καλάβρυτα (750 μ. 
υψόμετρο). Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας. 
Γνωριμία με την πόλη των Καλαβρύτων και ελεύθερος χρόνος για γεύμα 
και ψώνια στα παραδοσιακά μαγαζιά της περιοχής. Το απόγευμα πορεία 
επιστροφής για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 28€ 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το εισιτήριο για τον οδοντωτό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ (ΖΑΧΟΛΗ) - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΥ
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με προορισμό την Ευρωστίνη 
(Ζάχολη) ένα χωριό βγαλμένο από παραμύθι, χτισμένο σε υψόμετρο 700 
μέτρων. Η θέα προς τον Κορινθιακό είναι μαγευτική. Αφεθείτε στη μαγεία 
της φύσης και περιπλανηθείτε στο ρέμα των Μύλων, μια φυσική ρεματιά 
με λιμνούλες πέστροφες, καταρράκτες και ξύλινα γεφυράκια. 
Στην είσοδο του χωριού δεσπόζει ο Ναός του Αγίου Γεωργίου, ακριβό 
κειμήλιο και καμάρι όλης της περιοχής, χτισμένος το 1811, με τους 
δεκαεφτά τρούλους και τις παραδοσιακές βρύσες. Ελεύθερος χρόνος 
για γεύμα και να προμηθευτείτε παραδοσιακά προϊόντα από τα τοπικά 
μαγαζάκια. Το απόγευμα θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο Ξυλόκαστρο. 
Πορεία για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ

ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΣΏΝ
Πρωινή αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών από 
τα παλαιότερα του Μοριά, η οποία διαθέτη 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 Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 22€

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Αναχώρηση στις 07:30 για το χωριό Καστάνιτσα με ενδιάμεση στάση. Θα 
θαυμάσουμε τον Βυζαντινό Πύργο του Καψάμπελη με την πανοραμική 
θέα σε όλο τον οικισμό, αλλά και μακρύτερα, μέχρι τις κορυφές του 
Πάρνωνα με τα δάση από καστανιές, τα έλατα, τα πεύκα, και τον Αργολικό 
Κόλπο. Στην πλατεία του χωριού θα γευθούμε τοπικά φαγητά, σε 
συνδυασμό με το κάστανο. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 25€

Hμερήσιες Εκδρομές
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ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Zυρίχη - Αθήνα με  

την «Swiss»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Hilton Strasbourg 4*  

ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει 

προγράμματος 
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 € 
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα  
και γενικά όπου απαιτείται 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Hilton Strasbourg 4* 

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στρασβούργο
Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για σύντομη πανοραμική περι-
ήγηση. Θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε με τις μεγαλύτερες τράπεζες και τα μοντέρνα 
καταστήματα, τον Καθεδρικό Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ, την εκκλησία του Αγίου Πέ-
τρου κ.ά. Συνεχίζουμε για τους καταρράκτες Ρήνου, στοΣαφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας - Γερμανίας 
για να δούμε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες. Πορεία για το Στρασβούργο, άφιξη στο ξενοδοχείο 
μας και τακτοποίηση. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Θα 
επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός ναός με το Αστρονομικό 
Ρολόι στο εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι γνωστή 
ως «μικρή Γαλλία», με τα ξύλινα σπιτάκια, τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. 
Απόγευμα ελεύθερο. 

3η μέρα: Φράιμπουργκ - Τρίμπεργκ 
Μετά το πρωινό μας επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για ιστορικό κέντρο του Φράιμπουργκ. 
Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 13ου αιώνα, το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα και το Δημαρ-
χείο απ’ όπου ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών και στενών πλακόστρωτων με παραδοσιακά 
εστιατόρια και μπυραρίες. Συνεχίζουμε για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών που 
διαθέτει το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού. Θα συνεχίσουμε για τους διάσημους 
καταρράκτες του Τρίμπεργκ που έχουν μετατραπεί σε ένα εξαιρετικά δημοφιλές πάρκο. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Χαϊδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπάντεν - Μπάντεν, που βρίσκεται στο Μέλανα Δρυμό και 
είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Επόμενος σταθμός μας η Χαϊ-
δελβέργη όπου θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο με τις πολύβουες πλατείες 
τις υπαίθριες αγορές, τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες, όπως των Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος, 
και κτίρια με Μπαρόκ αρχιτεκτονική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Έγκισεμ (Eguisheim) - Κολμάρ - Ρίκβιρ - Αθήνα
Πρωινό και αναχωρούμε για το γραφικό χωριό Έγκισεμ με την απερίγραπτη ομορφιά. Βρίσκεται 
«απλωμένο» γύρω από ένα φρούριο του 8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε 
αιώνες. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της Αλσατίας», που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού. 
Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο, θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό, όπως επίσης 
και μικρές πανέμορφες πλατείες. Ελεύθερος χρόνος στη «Μικρή Βενετία», που χαρακτηρίζεται από 
κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Επόμενος σταθμός μας το χωριό 
Ρίκβιρ. Ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, κυρίως λόγω της αρχιτεκτονικής των κτιρίων του 
16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση επιστροφής.

Αλσατία 
Μέλανας Δρυμός

5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 27/10, 24/11, 8/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

27/10, 
24/11, 8/12 

5 645€ 695€ +145€ 595€
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

27/10,  
20/11, 11/12 5 395€ 445€ +120€ 345€

Intercity Vienna 4* 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian» 
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Ιntercity Vienna 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Ξενάγηση στην πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση 
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στην ξενάγηση πόλης 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 155 €
Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα 
μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα 
Ανάκτορα Χόφμπουργκ και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο 
Σενμπρούν. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο. Αξιοσημείωτη είναι η παλιά Ελληνική συνοικία με τον Ναό του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας 
Τριάδας και τα όμορφα εστιατόρια, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες έμποροι το 19ο αιώνα.

2η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Θα έχει ενδιαφέρον να επισκεφθείτε ένα από τα πολυάριθμα 
μουσεία, όπως την Πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα των Κλιμτ, Μονέ, Ρενουάρ, 
Βαν Γκογκ, το Μουσείο Αλμπερτίνα με εξαίρετες περιοδικές εκθέσεις και το Μουσείο Ιστορίας της 
Τέχνης, από τα πιο σημαντικά στον κόσμο, με περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, μπο- 
ρείτε να επισκεφθείτε το περίφημο συγκρότημα μουσείων Μuseums Quartier, που περιλαμβάνει  
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέρ-
γειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ κ.ά. Για το απόγευμα σας προτείνουμε καφέ στον 
Πύργο του Δούναβη, με θέα σε όλη τη Βιέννη, αλλά και μια βόλτα στο πάρκο αναψυχής Πράτερ.

3η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα δάση - Μπάντεν 
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα δούμε το κυνη-
γετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και 
της Μαρίας Βετσέρα. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν, η οποία βρίσκεται μόλις 26χλμ. 
μακριά από τη Βιέννη. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της υψηλής 
κοινωνίας. Στο Μπάντεν υπάρχουν δεκατρείς πηγές θερμών νερών (22οC - 37οC), οι οποίες έχουν 
ως κύριο συστατικό τους τον ασβέστη. Από τα αξιοθέατα της πόλης ξεχωρίζουν ένας ναός Γοτθικού 
ρυθμού και το παλιό Δημαρχείο. Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος. 

4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ 
(κόστος 95 €). Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ, διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα 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 για βόλτα, αγορές ή για να απο-
λαύσει κανείς την υπέροχη θέα από το κάστρο της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.

5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Bιέννη 
Βιεννέζικα Δάση

5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 27/10, 20/11, 11/12
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Μοντρέ - Βεβέ - Λωζάνη
Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και αμέσως αναχωρούμε για τη διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη, χτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Aare και περιτριγυρισμένη από τις Άλπεις. Ένα σκηνικό που μας μεταφέρει 
πίσω στο Μεσαίωνα, με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου και 
τον πύργο του ρολογιού. Συνεχίζουμε για την κωμόπολη Μοντρέ, διάσημο θέρετρο πλουσίων και 
αριστοκρατών των αρχών του 20ού αιώνα και γνωστή για το ομώνυμο θερινό μουσικό φεστιβάλ. 
Τελευταίος σταθμός μας το γραφικό Βεβέ, έδρα της πολυεθνικής «Nestlé». Άφιξη αργά το απόγευμα 
στο επιλεγμένο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη.

2η μέρα: Γενεύη - Λωζάνη
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στη Γενεύη, το κέντρο της διεθνούς διπλωματίας. Ξεκινάμε 
από το θεαματικό σιντριβάνι Jet d’ Eau και θα δούμε το Δημαρχείο, την παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό 
ναό, τα κτίρια της Ευρωπαϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών, τα υπέροχα πάρκα. Ελεύθερος χρόνος 
στην πόλη και επιστροφή στη Λωζάνη. Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο, την κεντρική πλατεία Ντε λα 
Παλί και τον Καθεδρικό Ναό Νοτρ Νταμ, τα γραφικά σοκάκια του 18ου και 19ου αιώνα. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος.

3η μέρα: Λωζάνη - Γκριγιέρ - Ζυρίχη
Πρωινό και αναχωρούμε από τη Λωζάνη. Θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι Γκριγιέρ, διάσημο 
για τα τυριά του. Άφιξη στη Ζυρίχη και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της φημισμένης 
πόλης των τραπεζών. Ξεκινάμε με τη Γοτθική εκκλησία Φραουενμίνστερ, που είναι διακοσμημένη με 
θαυμάσια βιτρό του Μαρκ Σανγκάλ. Συνεχίζουμε στην παλιά ιστορική πόλη, ενώ θα δούμε ακόμα την 
κεντρική οδό Μπανχοφστράσε, με τα κτίρια που στεγάζουν τις μεγάλες τράπεζες, τα πολυτελή μαγαζιά 
και κομψά καφέ, την πανέμορφη παραλίμνια περιοχή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μια βόλτα στην πόλη με το συνοδό μας.

4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι το Ιντερλάκεν. Βρίσκεται στο κέντρο της χώρας 
των Άλπεων και αποτελεί έναν από τους πιο «κλασικούς» τουριστικούς προορισμούς, αφού παρέχει 
άμεση πρόσβαση στα χιονοδρομικά κέντρα του Γιουνγκφράου. Χρόνος για περιήγηση. Συνεχίζουμε 
για την κουκλίστικη Λουκέρνη, «στολισμένη» με την περίφημη σκεπαστή ξύλινη γέφυρα του 14ου 
αιώνα, τις ζωγραφιστές προσόψεις των σπιτιών, το όμορφο Αλπικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ Ράιν - Αθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί καταρράκτες 
που δημιουργεί ο ποταμός Ρήνος. Έπειτα, αφού διασχίσουμε τα νοητά σύνορα με τη Γερμανία, θα 
επισκεφθούμε το λιλιπούτειο παραποτάμιο Μεσαιωνικό χωριό Στάιν αμ Ράιν. Θα σας γοητεύσει τόσο ο 
μικρός γραφικός πεζόδρομος όσο και το κτίριο του Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία Rathausplatz, 
με τον όγκο του και τις ζωγραφιές του, που «διηγούνται» παραστατικά την ιστορία της πόλης και της 
περιφέρειας. Ακολουθεί η πτήση επιστροφής.

Ελβετία 
Πανόραμα

5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 27/10, 17/11, 8/12

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με πτήσεις 

«Swiss Airlines» 
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  

(2 Λωζάνη, 2 Ζυρίχη)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 185 €
Είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Moevenpick Lausanne 4* Courtyard Zurich North 4* 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

27/10, 
17/11, 8/12 

5 695€ 745€ +195€ 645€
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Νυρεμβέργη
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 27/10, 17/11, 8/12 
LUFTHANSA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
595€

Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 1, 8, 15, 27/10  
AEGEAN | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 4*Sup, 5* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
475€

Μόναχο - Βαυαρία
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 27/10, 17/11, 8/12 
LUFTHANSA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
645€

Λίμνες Βόρειας Ιταλίας
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 27/10, 19/11  
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
645€

Αμβούργο
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 27/10, 17/11, 12/12 
ΑΕGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
695€

Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα
9 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΗ: 23/10 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*| ΠΡΏΙΝΟ | ΠΡΏΙΝΟ

από 
735€

Αμάλφι
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 26, 27/10 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
745€

Βερολίνο
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 27/10, 18/11, 9/12  
ΑΕGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
645€

Βουδαπέστη
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 26, 27/10  
ΑΕGEAN 'Η RYANAIR | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
425€

Αεροπορικά Ταξίδια 
Oργανωμένα πακέτα εκδρομών
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Βενετία - Μιλάνο
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΗ: 27/10  
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
645€

Μάλτα
4 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 1, 8, 15, 22, 25/10 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*, 4*'Η 5* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
445€

Σικελία
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΗ: 23/10 
ΑLITALIA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
995€

Παρίσι - Disneyland
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 2, 9, 16, 23, 27/10  
SKY EXPRESS | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
855€

Πολωνία
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣEIΣ: 27/10, 17/11, 8/12 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
595€

Ρουμανία - Τρανσυλβανία
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 27/10, 18/11, 9/12 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
545€

Ρώμη - Μουσεία Βατικανού
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 24/9, 1, 8, 15, 22, 27, 28/10  
ALITALIA 'Η SKY EXPRESS | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*, 4*, 4*SUP

από 
255€

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Βελιγράδι
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 28/10, 18/11, 2/12 
AIR SERBIA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
445€

Παρίσι
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: :1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 27/10  
SKY EXPRESS | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
455€
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Γύρος Ισπανίας
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣH: 14/11 
AEGEAN AIRLINES | ΞΕΝ/ΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ + 4 ΔΕΙΠΝΑ

από 
675€

από 
445€

Βαρκελώνη
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 26/10, 17, 25/11  
AEGEAN AIRLINES/VUELING | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

Πανόραμα Πορτογαλίας
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 23/10, 14/11  
AEGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΠΡΏΙΝΟ

Μαδρίτη - Ανδαλουσία
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 22/10, 13/11 
AEGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ + 3 ΔΕΙΠΝΑ

από 
895€

από 
845€

Λισσαβώνα
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΗ: 26/10 
AEGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* | ΠΡΏΙΝΟ

Μαδρίτη - Tολέδο
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΗ: 25/10 
AEGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΏΙΝΟ

από 
645€

από 
565€

Αεροπορικά Ταξίδια 
Oργανωμένα πακέτα εκδρομών
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από 
685€

από 
425€

από 
395€

από 
640€

από 
835€

από 
925€

Kύπρος
4 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΗ: 28/10 | AEGEAN ΑIRLINES  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*, 4*'Η 5* | ΠΡΏΙΝΟ + 3 ΓΕΥΜΑΤΑ

Άγιοι Τόποι
7 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΗ: 25/10 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Νείλος
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: Κάθε Τρίτη & Παρασκευή 1/10/21-
31/1/22 | ΕGYPTAIR & AEGEAN | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*

Ιορδανία
7 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣH: 28/10 
ROYAL JORDANIAN | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*  | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ντουμπάι
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 1/10-20/12, & 24, 25, 26, 27, 28/10 
ΕΜΙRATES 'Η ΤURKISH | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5*, 5*DLX

Κάιρο - Αλεξάνδρεια
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: κάθε Τρίτη & Παρασκευή & 
21, 22, 23, 26/10 | ΕGYPTAIR & AEGEAN | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ



6 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/10, 16/11, 7/12

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 345€

9 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 5, 12, 19, 26/10

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Παραδουνάβια Χωριά - Τσέσκι Κρουμλόβ
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 695€

8 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 24/10, 14/11, 5/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ
Κάστρο Πέλες - Φρούριο Μπραν
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 465€

5 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 27/10, 17/11, 8/12

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σόφια - Φιλιππούπολη - Σαντάνσκι
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 335€

6 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/10, 16/11, 7/12

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ανατολική Ρωμυλία
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 345€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/10

ΓΥΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Κορυτσά - Τίρανα - Άγιοι Σαράντα
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 295€

8 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 23, 24, 28/10

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ - Σπλιτ - Τρογκίρ
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 445€

8 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/10

ΔOΛΟΜΙΤΕΣ - ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΙΡΟΛΟ
Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Τρέντο
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 615€

8 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 24, 28/10

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
Ματέρα - Σαλέρνο - Κάπρι - Νάπολη
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 595€

8 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/10

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
St. Moritz & Ιταλική Ριβιέρα
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 595€

6 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/10, 16/11, 7/12

ΣΕΡΒΙΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 385€

9 ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/10

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ματέρα - Παλέρμο - Ελληνόφωνα χωριά 
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ: από 665€

Οδικώς στην Ευρώπη
Επιλεγμένες προτάσεις για οργανωμένα οδικά 
ταξίδια στην Ευρώπη, πάντα με την ασφάλεια 
των πολυτελών πούλμαν της «Panolympia»

44



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*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές  
Πλήρης Διατροφή | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΜΑΛΔΊΒΕΣ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 865€

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές 
Πρωινό | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 545€

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές 
Πρωινό | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές 
Πρωινό/Αll Inclusive | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΖΑΝΖΊΒΑΡΗ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 475€

ΚΑΝΚΟΥΝ - ΜΕΞΊΚΟ
9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ από 1295€

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές  
Πρωινό | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΠΟΥΚΕΤ
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 335€

Για περισσότερες εξωτικές αποδράσεις στους ομορφότερους 
προορισμούς, αναζητήστε τον ενημερωμένο κατάλογο μας!
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 7/2018, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ EE 2015/2302 

Οι όροι συμμετοχής ορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή 
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ τους οποίους παρακαλούμε  να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Γενικοί Όροι 
Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), ρυθμίζουν αφενός  τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη 
ή Μεσολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών με-
ταφοράς και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου (η 
Εταιρεία), που πωλεί πακέτα ταξιδίων(ταξίδι), που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανω-
τής. Ο Ταξιδιώτης, τα μέλη ή όχι  της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων, 
σχολών, εταιριών, πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο 
ταξίδι της Εταιρείας ή άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι  αποδέχονται ανεπιφύλακτα 
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κα-
τανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους Οι πληροφορίες, 
τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί 
από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την 
περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξι-
διών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμί-
ως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε 
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η Εταιρεία μας SMILEACADIMOS ΙΚΕ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό 
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με 
άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα 
ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπη-
ρεσιών που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.) 
στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του 
ταξιδιώτη ως μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής 
των ταξιδιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστο-
σελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκε-
κριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής -συνήθως 
το 30 % - ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το 
τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης 
με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην 
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρη-
σης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, 
εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 
πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού 
στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση 
και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προ-
βλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, 
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες 
του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις 
ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο 
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες 
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρη-
σης/άφιξης για να διευκολύνει τα ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο 
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το 
αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. Η εταιρεία  μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και 
ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο της Εταιρείας, υπολογίζονται κατά την 
ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπό της, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους 
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ, 
καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες 
κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξι-
διού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης 
έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυ-
ρωτικά, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, και να του 
επιστραφούν τα χρήματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των 
20 ατόμων) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια 
του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή 
ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Οι παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών), 
όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο 
ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων 
«τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοι-
πων ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός 
φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί 
τόπου στα ξενοδοχεία.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
ταξίδια που διαθέτει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου 
που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και 

δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει 
κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παρα-
λείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για 
τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορι-
κών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών, 
λοιπών απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πι-
θανών μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, 
οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες 
των μετακινήσεων/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
περιπτώσεις απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών, 
πολεμικών, τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσε-
ων ανωτέρας βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η Εταιρεία θα 
εξαντλήσει κάθε τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, 
αλλά χωρίς ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξί-
δευαν κατ’ ιδίαν αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Συνιστάται στους ταξιδιώτες 
της περιφέρειας να βρίσκονται μία μέρα πριν στους τόπους των αναχωρήσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αλλαγές δρομολογίων ή άλλο έκτακτο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις πλημ-
μελούς παροχής υπηρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται, 
στον τοπικό πράκτορα με κοινοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως, 
θα πρέπει το πρόβλημα να αναφερθεί εγγράφως στην Εταιρεία με την επιστροφή και εντός 10 
ημερών, επισυνάπτοντας κάθε στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη 
μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας. 
Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια είναι τα είκοσι (20) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός 
αυτός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει 
τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει 
τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υποχρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά από τη 
μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που 
αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής του ταξιδιού), την οποία 
υπογράφει και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται 
αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά 
ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν 
υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν στο ταξίδι. Παροχές που δεν ανα-
φέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται 
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επι-
πλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή 
τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποι-
ούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας  θα 
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνο-
νται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα 
- Παρασκευή 10:00-17:00).

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανά-
λογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα 
του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους 
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξε-
ναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστρο-
φής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει 
την επανασύνδεση. Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, 
χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.

Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν 
την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώ-
νει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να 
βεβαιώνει ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η 
μετακίνησή του. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή 
οικιοθελούς διακοπής του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον 
δεν καταστεί δυνατόν να επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας 
αλλά με δικά του έξοδα (άλλο εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός 
ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για 
τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας 
ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, 
καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους 
ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφα-
λιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν 
επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαιολογητικά που παρασχεθούν. Αν 
ο Ταξιδιώτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή 
εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο δικό του άτομο, με τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώ-
ρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες 
πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή 
ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας 
ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του 
ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη 
σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.

6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους 
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πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα, 
λόγω αργιών και μη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο 
πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζο-
νται οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας μίνιμουμ αριθμός συμμετο-
χής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και 
είναι στην απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή 
άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και 
καθορίζεται από τους τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.

7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και 
των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων τα-
ξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική 
κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα 
δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και 
το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα 
δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση 
των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε 
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβά-
ρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει 
ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης απο-
ζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.

Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμ-
ματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο 
και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το 
δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρα-
τήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λει-
τουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που 
κλείνονται είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρε-
σίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο κρι-
τήριο διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και 
αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων κατασκευάζονται 
για δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ου-
σιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι 
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται 
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 
της ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχω-
ρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρ-
χει διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδο-
χείο μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός 
δεν έχει ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να δι-
αθέσει σε άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων 
κρατήσεων (οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη 
χώρα υποδοχής. Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά 
εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με 
πούλμαν οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν 
υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από 
το ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν 
θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως 
και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι 
αεροπορικές εταιρίες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.ά.) ορισμένες φορές 
ναυλώνουν για τις πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τα ωράρια 
των πτήσεων από πρωί σε απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών 
τους. Οι αλλαγές αυτές είναι αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του 
ταξιδιού χωρίς την πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.

8 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ κ.α.
Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε 
ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη 
Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εται-
ρεία συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την 
επιστροφή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 
3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθε-
σμία δήλωσης συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές 
απαιτούνται. Η ισχύς και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.) 
είναι ευθύνη του Ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζο-
νται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενη-
μερώνουν γραπτώς την Εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας 
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται 
θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή 
στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. 
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δι-
καιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει 
όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, 
φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους επιδημικών αλλαγών και των 
ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί 

στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, ή στο θε-
ράποντα ιατρό του αναφέροντας αν θα ταξιδέψει σε περιοχές ακραίων συνθηκών επιδημιών, 
ψύχους, θερμοκρασίας, υψομέτρου ή άλλων παρεμφερών τοπικών συνθηκών.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης 
για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι 
των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανω-
μένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή 
πτώχευσης. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει 
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχη-
μα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπα-
τρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα 
οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα 
με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περί-
πτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε 
να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης Ασθένειας”.

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και 
παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συ-
νοδός του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύουν 
ο Κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μετα-
φορικό μέσον, καθώς και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται 
σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των 
αποσκευών και των τυχόν τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφά-
λισή τους ή να μην τα πάρετε μαζί σας. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή 
με λεωφορείο) η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας 
βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις 
πτήσεις εσωτερικού ΗΠΑ υπάρχουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο 
ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά 
(μήκος/ύψος/πλάτος). Αν ο ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπο-
ρεί ο μεταφορέας να χρεώσει επιβάρυνση και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου 
με τις πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι 
ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγ-
γραφής και αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις 
(εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):

• Προ 21 ημερών από την αναχώρηση:  
€30 για ταξίδια στην Ελλάδα και €50 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειρι-
στικά έξοδα.

• 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση:   
40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

• 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:  
60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

• 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση  
(non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται 
μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για 
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων 
της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι-κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας.

Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους 
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώ-
σεων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί 
τα αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που 
πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρω-
τικών, επειδή ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για 
τη χρήση αυτήν. Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια 
αγώνων και άλλων πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασμό του και η επιστροφή τους 
είναι συνήθως αδύνατη.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τρι-
ημέρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων πα-
ρεμφερών μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ. 
υπηρεσιών, τα ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να 
φτάσουν στο 100%.

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εταιρεία μας  και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που 
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση 
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή 
Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γρα-
φείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί 
δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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Ανακαλύψτε τους συναρπαστικούς μας προορισμούς στο
www.smileacadimos.gr


