


#travelwithsmile

Online πληρωµή
µε ασφάλεια!

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

χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση!

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

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

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

EUROBANK: 
0026.0072.70.0200466388 
IBAN: GR6302600720000700200466388

ΕΘΝΙΚΗ: 
040/002959-90
IBAN: GR0401100400000004000295990

ALPHA BANK: 
101 00 2002 304340
IBAN: GR3501401010101002002304340

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY: 
SMILE ACADIMOS ΙΚΕ 

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

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

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

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

    ΑΘΗΝΑ

Πανεπιστημίου 57, 105 64  Τ 210 37 38 000 Ε info@smileacadimos.gr
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης και 
έγκαιρης ανίχνευσης κρουσμάτων του COVID-19, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για τις απαιτούμε-
νες διαδικασίες πριν από το ταξίδι σας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων τα οποία θα 
πρέπει να επιδεικνύονται κατόπιν ζήτησης. 
Για την είσοδο σας στα λεωφορεία, πλοία, αεροπλάνα και στα ξενοδοχεία θα ισχύουν  
τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα. 

www.smileacadimos.gr
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Ιόνιο
Aqua Bay Hotel Ζάκυνθος 10
Diana Palace Hotel Ζάκυνθος 10
Εlea Beach Hotel Kέρκυρα 6
Galaxy Beach Resort Ζάκυνθος 10
Kairaba Mythos Palace Kέρκυρα 6 
Labranda Sandy Beach Kέρκυρα 7 
Rodostamo Hotel Κέρκυρα 4
Strada Marina  Zάκυνθος 11
White Olive Elite Hotel Zάκυνθος 8
Ζante Park Resort Zάκυνθος 10

Πελοπόννησος - Αττική - Αργοσαρωνικός 
AKS Porto Heli Πόρτο Χέλι 23
Elite City Resort Kαλαμάτα 24
Εlysian Luxury Hotel Kαλαμάτα 24
Galaxy Ηotel Πόρτο Χέλι 23
Golden Coast Hotel Mαραθώνας 20
Κalamaki Beach Resort Ίσθμια 14
Κandia's Castle Resort Kάντια 21
Κinetta Beach Kινέτα 14
Κing Saron Hotel Ίσθμια 15
Mystras Grand Palace Mυστράς 21
Pappas Hotel Λουτράκι 14
Porto Rio Hotel Ρίο 13
Ramada Attica Riviera Mάτι 20
The Grove Seaside Δρέπανο 16

Εύβοια
Amarynthos Resort Αμάρυνθος 18
Eretria Hotel Ερέτρια 19
Miramare Hotel Ερέτρια 18
Negroponte Resort Ερέτρια 18

Στερεά Ελλάδα - Θεσσαλία - Σποράδες
Divani Meteora Hotel Kαλαμπάκα 30
Galini Wellness & Spa Καμένα Βούρλα 27
Grand Meteora Καλαμπάκα 30
Montana Hotel  Καρπενήσι 30
Park Hotel Βόλος 26
Skyros Palace Σκύρος 37
Valis Resort Bόλος 26

Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη
Dion Palace Λιτόχωρο 36
Grand Serai Ιωάννινα 28
Kassandra Palace Xαλκιδική 35
Οlympian Bay Grand Resort Λεπτοκαρυά 36
Porto Carras Meliton Χαλκιδική 35
Τhe Lake Hotel Ιωάννινα 28

Ιόνιο
Ζάκυνθος 9, 11
Kέρκυρα 4-7
Λευκάδα 12

Πελοπόννησος - Αργοσαρωνικός 
Καλάβρυτα - Ορεινή Ναυπακτία 13
Kαλαμάτα - Πύλος 24
Λακωνική Μάνη 25
Ναύπλιο - Βυτίνα - Δημητσάνα 17
Νεάπολη - Ελαφόνησος 22
Ολυμπία - Φολόη 22 
Παραδοσιακή Μάνη 25
Σπέτσες - Ύδρα - Πόρτο Χέλι 23
Χωριά Ζήρειας - Καλάβρυτα 15

Στερεά Ελλάδα - Θεσσαλία
Αράχωβα - Δελφοί 27
Βόλος - χωριά Πηλίου 26
Καλαμπάκα - χωριά Κόζιακα - Τρίκαλα 30
Καρπενήσι - Μικρό & Μεγάλο Χωριό 32
Λαρίσα - Βόλος - Τρίκαλα 30

Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη
Βάλια Κάλντα - Γρεβενά 29
Θεσσαλονίκη - Λουτρά Πόζαρ 34 
Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 33 
Καβάλα - Θάσος 33
Καϊμακτσαλάν - Λουτρά Πόζαρ 29
Όλυμπος - Βέροια - Νάουσα - Έδεσσα 36
Πανόραμα Θράκης - Κομοτηνή 34
Σέρρες - Λίμνη Κερκίνη 33
Σύβοτα - Πάργα 12 
Τζουμέρκα - Άρτα 32 
Χαλκιδική - Κασσάνδρα 35

Νησιά Αιγαίου - Κυκλάδες
Κάρπαθος 39
Κρήτη (γύρος νησιού) 41
Πάρος 38
Πάτμος 39
Ρόδος 40
Σκύρος 37
Σύρος 38
Χανιά (αεροπορικό πακέτο) 40
Χανιά 41

Ταξίδια με group
Eυρώπη
Αλσατία - Μέλανας Δρυμός 42
Βαρκελώνη 48
Βερολίνο - Σαξονία 43
Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση 44
Βόρεια Ισπανία 49
Βουδαπέστη 47 
Βουδαπέστη - Βιέννη 45
Καππαδοκία 47
Λισσαβώνα 49
Λονδίνο 46
Μαδρίτη - Ανδαλουσία 48
Μαδρίτη - Τολέδο 48
Μόναχο - Βαυαρία 42
Νυρεμβέργη 43
Πανόραμα Πορτογαλίας 49
Παρίσι 46
Πράγα 47
Πράγα - Βιέννη 45
Ρώμη 46
Σάλτσμπουργκ - Βιέννη 44

Aτομικά Οργανωμένα
Σρι Λάνκα 50
Σρι Λάνκα - Μαλδίβες 50
Τανζανία Σαφάρι 50
Τανζανία Ζανζιβάρη 50
Κένυα Σαφάρι - Ναϊρόμπι 50
Κένυα Σαφάρι - Μομπάσα 50

Aτομικά
Μαλδίβες 51 
Σεϋχέλλες 51
Μαυρίκιος 51
Ζανζιβάρη 51
Κανκούν - Μεξικό 51

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος δια-
μονής που ισχύει από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 
4389/2016. Επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο 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.

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  
ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ EKΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
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Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
Μ. Σάββατο: Δείπνο πριν την Ανάσταση αντί της ημιδιατροφής
Κυριακή του Πάσχα: Προμεσημβρινός μπουφές με μεζέδες. 
Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα, αντί της ημιδιατροφής, με αρνί στη 
σούβλα ή στο φούρνο, παραδοσιακή μαγειρίτσα, κοκορέτσι κ.ά. 
με συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Το νεόκτιστο Rodostamo Hotel & Spa, αμφιθεατρικά χτισμένο στον πανέμορφο 
όρμο του Κομμένου και μέσα σε απέραντη καταπράσινη έκταση, αποτελεί μια νέα 
πρόταση φιλοξενίας στην Κέρκυρα. Βρίσκεται σε βολική απόσταση, μόλις 10χλμ. από 
την πρωτεύουσα του νησιού. Ο χώρος του συνδυάζει μινιμαλιστική διακοσμητική 
αντίληψη με σύγχρονες πινελιές, πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, με μια 
θαυμάσια, ανεμπόδιστη θέα στο Ιόνιο, προορισμένος να χαρίσει ευχάριστες και 
χαλαρωτικές στιγμές στους φιλοξενούμενους του.

Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας στο Rodostamo Hotel & Spa έχετε να επιλέξετε ανάμεσα 
σε Superior και Deluxe δωμάτια. Στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται 
κλιματισμός, mini bar, δορυφορική τηλεόραση, απευθείας τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi. 
Αισθητικά χαρακτηρίζονται από κομψό ντιζάιν, άνεση και χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Στις κοινόχρηστες παροχές του Rodostamo Hotel περιλαμβάνονται κεντρικό 
εστιατόριο για πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα 
και φρεσκομαγειρεμένα φαγητά που χρησιμοποιούν ντόπια υλικά και Μεσογειακή 
γαστρονομική φιλοσοφία, γκουρμέ εστιατόριο με την επιμέλεια κορυφαίου σεφ, 
μπαρ στην πισίνα, μπαρ στην υποδοχή για τα σνακ, τα ποτά και τα ροφήματά σας σε 
ένα άκρως γοητευτικό περιβάλλον.

Συμπληρώστε την απόλαυση με επίσκεψη στο χώρο Spa. Προσφέρει μια σειρά από 
θεραπείες για απελευθέρωση της πίεσης και του στρες, φροντίδα ομορφιάς και 
ευεξίας, με σάουνα, χαμάμ και Jacuzzi με επιπλέον χρέωση.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

KOMMENO, KEΡΚΥΡΑ

Rodostamo Hotel
1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22/4

Δίκλινο Superior 189 €

Δίκλινο Deluxe Garden View 189 €

Μονόκλινο Superior 142 €

1o Παιδί 0-16 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών σε Deluxe 47 €

3ο άτομο ενήλικας 16 ετών + 66 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3, μετά προσαυξάνονται 5%.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Μ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα
Πρωινή αναχώρηση για Ρίο-Αντίρριο, πέρασμα από τη γέφυρα και συνεχίζουμε 
για την Ηγουμενίτσα με ενδιάμεσες στάσεις. Επιβίβαση στο πλοίο για Κέρκυρα και 
άφιξη στο νεόκτιστο ξενοδοχείο RODOSTAMO HOTEL & SPA 5* στο Κομμένο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με το βόρειο τμήμα. Επίσκεψη στο 
εργαστήρι παρασκευής του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Συνεχίζουμε για την 
Παλαιοκαστρίτσα, έναν επίγειο «παράδεισο» με έξι γραφικούς όρμους. Ψηλά στο 
βράχο προβάλλει η Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή 
φθάνουμε στην Κασσιόπη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό λιμανάκι 
για να απολαύσουμε το γεύμα μας σε κάποιο από τα παραδοσιακά ταβερνάκια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και μεταφορά στην πόλη για την παρακολού-
θηση της περιφοράς του Επιταφίου στη Σπιανάδα. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η κορυφαία 
στιγμή έρχεται γύρω στις 11:00, οπότε λαμβάνει χώρα το έθιμο του σπασίματος των 
κανατιών! Από κάθε γωνιά της πόλης ακούγεται ο ήχος των κανατιών που σπάνε 
οι ντόπιοι, οι καμπάνες ηχούν, οι μπάντες παιανίζουν χαρμόσυνα εμβατήρια. Συνε-
χίζουμε με επίσκεψη στο Αχίλλειο (εφόσον είναι ανοιχτό), το ανάκτορο που έχτισε 
η Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ προς τιμήν του ομηρικού ήρωα Αχιλλέα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι - Πόλη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία με μεζέδες, 
τις ανέσεις και τις εκδηλώσεις του ξενοδοχείου, τον μπουφέ και το Πασχαλινό 
γεύμα, με παραδοσιακή μουσική και χορούς. Το απόγευμα αναχώρηση για το 
Κανόνι και το χιλιοτραγουδισμένο Ποντικονήσι! Επίσκεψη στη Μονή Βλαχερνών και 
θα καταλήξουμε στην Πλατεία Σπιανάδα, στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για βόλτα και 
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για την 
Ηγουμενίτσα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και πορεία επιστροφής στην Αθήνα  
με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής:
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στη Σπιανάδα
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι - Ανάσταση
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα

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

 ✓ Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα 
 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Rodostamo Hotel & Spa 5*, στο Κομμένο 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αναστάσιμο δείπνο πριν την Ανάσταση 
 ✓ Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής, συνοδεία ζωντανής μουσικής
 ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών

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

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 360 € 297 € 509 €

22/4 4 378 € 310 € 520 €

21/4 Smile Price 5 445 € 360 € 645 €

21/4 5 465 € 375 € 658 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Ανακαλύψτε την ανοιξιάτικη ομορφιά της γιορτινής 
Κέρκυρας με μοναδικά έθιμα, υπέροχες διαδρομές
στη φύση και βραδιές διασκέδασης!

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 21/4 - Ώρα αναχώρησης 07:30
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:00

Kέρκυρα
Με διαμονή 5*!
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Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής:
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στη Σπιανάδα
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι - Ανάσταση
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα

Μ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα
Πρωινή αναχώρηση για Ηγουμενίτσα με ενδιάμεσες στάσεις. Επιβίβαση στο πλοίο 
για Κέρκυρα και άφιξη στο ARITI GRAND HOTEL 4* στο Κανόνι. Δείπνο.
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με επίσκεψη σε εργαστήρι παρασκευής 
του γλυκού κουμ κουάτ, συνεχίζουμε για την Παλαιοκαστρίτσα και ακολουθώντας 
μια όμορφη διαδρομή φθάνουμε στην Κασσιόπη. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. 
Επιστροφή στην πόλη για την περιφορά του Επιταφίου στη Σπιανάδα. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η κορυφαία 
στιγμή έρχεται γύρω στις 11:00, οπότε λαμβάνει χώρα το έθιμο του σπασίματος 
των κανατιών! Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Αχίλλειο (εφόσον είναι ανοιχτό), το 
ανάκτορο που έχτισε η Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ προς τιμήν του Αχιλλέα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση. Δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι - Πόλη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία, τις ανέσεις 
και τις εκδηλώσεις του ξενοδοχείου, τον μπουφέ και το Πασχαλινό γεύμα, με 
παραδοσιακή μουσική και χορούς. Το απόγευμα αναχώρηση για το Κανόνι και το 
χιλιοτραγουδισμένο Ποντικονήσι! Επίσκεψη στη Μονή Βλαχερνών και θα καταλή-
ξουμε στην Πλατεία Σπιανάδα, στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για βόλτα και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι για την πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

Kέρκυρα 
Με διαμονή στην πόλη

MEΣΟΓΓΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Kairaba Mythos Palace
ΔΑΣΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Elea Beach Hotel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 20-24/4 4η ΝΥΧΤΑ 25, 26/4

Δίκλινο Garden View 154 € 120 €

Δίκλινο Sea View 164 € 130 €

Μονόκλινο Garden View 128 € 98 €

Μονόκλινο Sea View 138 € 108 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών σε κουκέτα 39 € 30 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 55 € 42 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα Μ. Σάββατο: Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα 
και εορταστικά εδέσματα Κυριακή του Πάσχα: Προμεσημβρινός μπουφές με ούζο και μεζέδες, 
ακολουθεί το Πασχαλινό γεύμα με μουσική και χορό.

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 21/4 - Ώρα αναχώρησης 07:30 | Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:00

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 354 € 275 € 548 €

22/4 4 370 € 295 € 565 €

21/4 Smile Price 5 435 € 352 € 695 €

21/4 5 455 € 370 € 715 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Ariti Grand Hotel 4*, στο Κανόνι ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Μ. Σάββατο: ελαφρύ μπουφέ με σνακ στις 18:00 & Αναστάσιμο δείπνο  
✓ Κυριακή του Πάσχα: προμεσημβρινός μπουφές με κρασί και ούζο και ακολουθεί παρα-
δοσιακό γεύμα με ζωντανή μουσική, στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Στα εορταστικά γεύματα 
περιλαμβάνονται κρασί και αναψυκτικά ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο Superior Mountain View 113 €

Μονόκλινο Superior Mountain View 96 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Το ξενοδοχείο απευθύνεται μόνο σε ενήλικες άνω των 16 ετών.
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/3, μετά προσαυξάνονται 15%.
Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με μουσική, στη θέση της ημιδιατροφής.

Παραθαλάσσιο ξενοδοχείο ενηλίκων, βρίσκεται στη Μεσογγή σε απόσταση 26χλμ. 
από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Το ξενοδοχείο διαθέτει κλιματιζόμενα δωμάτια 
με βραστήρα, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, πετσέτες 
και μπαλκόνι. Στις εγκαταστάσεις του θα βρείτε εστιατόριο, μπαρ, εξωτερική και 
εσωτερική πισίνα, σάουνα και γυμναστήριο, δωρεάν Wi-Fi και parking.

SUP
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της Panolympia
 ✓ Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα 
 ✓ Διαμονή στο Labranda Sandy Beach Resort 4*, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Παροχές Αll Inclusive κατά την παραμονή μας στο ξενοδοχείο
 ✓ Μ. Σάββατο δείπνο και επιπλέον το Αναστάσιμο δείπνο
 ✓ Πασχαλινό γεύμα και επιπλέον το δείπνο 
 ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 

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

Kέρκυρα
Πάσχα στο νησί των Φαιάκων

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:00

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα
Πρωινή αναχώρηση για Ρίο-Αντίρριο, πέρασμα από τη γέφυρα και συνέχεια για 
Ηγουμενίτσα με ενδιάμεσες στάσεις. Επιβίβαση στο πλοίο για Κέρκυρα και άφιξη 
στο ξενοδοχείο LABRANDA SANDY BEACH RESORT 4* στον Άγιο Γεώργιο Αργυ-
ράδων. Τακτοποίηση στα δωμάτια και το βράδυ μετάβαση σε κοντινή εκκλησία για 
την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η κορυφαία 
στιγμή έρχεται γύρω στις 11:00, οπότε λαμβάνει χώρα το έθιμο του σπασίματος 
των κανατιών! Από κάθε γωνιά της πόλης ακούγεται ο ήχος των κανατιών που 
σπάνε οι ντόπιοι, οι καμπάνες ηχούν, οι μπάντες παιανίζουν χαρμόσυνα εμβατήρια. 
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Αχίλλειο (εφόσον είναι ανοιχτό), θερινή κατοικία της 
πριγκίπισσας Σίσσυς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και το βράδυ μεταφορά 
στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Ποντικονήσι - Κανόνι - Πόλη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία, τις 
εκδηλώσεις του ξενοδοχείου, τον μπουφέ και το Πασχαλινό γεύμα, με παραδοσιακή 
μουσική. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το Κανόνι και το Ποντικονήσι, μια 
μικρή βραχονησίδα με ιδιαίτερο σχήμα, από τα πιο δημοφιλή και γνωστά τουριστικά 
αξιοθέατα της Κέρκυρας. Επίσκεψη στη Μονή Βλαχερνών και θα καταλήξουμε στην 
Πλατεία Σπιανάδα, στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για την  
Ηγουμενίτσα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και πορεία επιστροφής στην Αθήνα,  
με ενδιάμεσες στάσεις.Ένας ιδανικός προορισμός για ξενοιασιά, 

αρμονία, χαλάρωση, πάνω στην πανέμορφη 
αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου 
στη νοτιοδυτική Κέρκυρα, 15χλμ. από τη 
Λευκίμμη και 38χλμ. από την πόλη της 
Κέρκυρας και το αεροδρόμιο. 

Προσφέρει 684 κλιματιζόμενα δωμάτια και 
σουίτες, διάσπαρτα μέσα στους φροντισμέ-
νους κήπους των εγκαταστάσεών του, που 
διαθέτουν όλες τις σύγχρονες παροχές. Στο 
χώρο του Labranda Sandy Beach λειτουρ-
γούν εστιατόρια και μπαρ που προσφέρουν 
γεύσεις για όλα τα γούστα.

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
LABRANDA SANDY BEACH RESORT

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΑΡΟΧΕΣ ALL INCLUSIVE 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 255 € 185 € 335 €

22/4 4 275 € 205 € 355 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο 112 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών 15 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 25%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3, μετά προσαυξάνονται 10%.
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All Inclusive πρόγραμμα 10:30-22:00
• Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο καθημερινά
• Απεριόριστη κατανάλωση σε αναψυκτικά, κρασί, μπύρες
• Ενδιάμεσα των γευμάτων σνακ, καφές φίλτρου, μπισκότα,  
   κέικ και διάφορες σφολιάτες

Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση, για τους 
μικρούς φίλους νωρίτερα
Κυριακή του Πάσχα: Μπουφές με ούζο, τσίπουρο, κρασί 
και μεζέδες στον κήπο του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια του 
ψησίματος. Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική.

Ολοκαίνουργιο, πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων (Ιούνιος 2019), το White Olive Elite 
βρίσκεται στο Λαγανά, 300 μ. από την πανέμορφη αμμώδη παραλία. Η κομψή, σύγ-
χρονη αρχιτεκτονική του, οι παροχές και η ιδανική τοποθεσία του το καθιστούν ιδανικό 
προορισμό για τους επισκέπτες που αναζητούν φιλόξενη διαμονή υψηλού επιπέδου.

Φιλοξενία

Για τη άνετη διαμονή σας το White Olive Elite προσφέρει 195 ευρύχωρα δωμάτια που 
στον βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, πετσέτες, μπαλκόνι ή βεράντα.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Tο White Olive Elite διαθέτει ένα εστιατόριο με μπουφέ και ένα à la carte, όπου 
μπορείτε να γευθείτε ελληνική, ασιατική, ιταλική και μεξικάνικη κουζίνα. Επιπλέον, στις 
εγκαταστάσεις του υπάρχουν δύο μεγάλες πισίνες, μπαρ στην πισίνα και το lobby, γυ-
μναστήριο, σάουνα, υπηρεσίες Spa και κομμωτήριο, δωρεάν Wi-Fi και υπαίθριο χώρο 
στάθμευσης. Για τους μικρούς φίλους λειτουργεί παιδότοπος με ευθύνη των γονιών.

ALL INCLUSIVE

ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

White Olive 
Elite Laganas

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ 25/4

Δίκλινο 127 € 115 €

Μονόκλινο 106 € 94 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-3 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 3-12 ετών 42 € 37 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 52 € 47 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3, μετά προσαυξάνονται 10%.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Ζάκυνθος
Πάσχα στo Φιόρο του Λεβάντε

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:15

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Πρωινή αναχώρηση για Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρι-μποτ. Άφιξη και παρακο-
λούθηση της λιτανείας του Εσταυρωμένου. Τακτοποίηση στο ολοκαίνουργιο WHITE 
OLIVE ELITE LAGANAS 5* στο Λαγανά. Το απόγευμα μεταφορά για την ακολουθία 
του Επιταφίου. Δείπνο. Το βράδυ (προαιρετικά) μπορείτε να παρακολουθήσετε την 
περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης, που βγαίνει στις 4 το πρωί, και να περι-
πλανηθείτε στους δρόμους της πόλης για να γνωρίσετε το παλιό έθιμο «Μαντζιές».

Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού & Αναστάσιμο δείπνο
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού, ξεκινώντας από την Εκκλησία 
της Αγίας Μαύρας. Περιήγηση στο Μαχαιράδο, στη Μονή Αναφωνήτριας και στο 
Ναυάγιο. Στάση για να θαυμάσουμε την υπέροχη παραλία (ψηλά, από την εξέδρα). 
Συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Νικολάου, όπου θα πραγματο-
ποιηθεί βαρκάδα (προαιρετικά) στις Γαλάζιες Σπηλιές. Τελευταίος σταθμός μας οι 
Αλυκές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και 
πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο με Ζακυνθινούς μεζέδες.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πόλη
Μετά το πρωινό θα ψήσουμε τον οβελία και θα ακολουθήσει το Λαμπριάτικο τραπέ-
ζι! Προσφορά ούζου και νόστιμων μεζέδων, συνοδεία ζωντανής μουσικής.  
Το απόγευμα μετάβαση στην πόλη για να παρακολουθήσετε τη λιτανεία της Παναγί-
ας, να περπατήσετε στο πανηγύρι και να πιείτε τον καφέ σας στα επιλεγμένα καφέ  
με τη ρομαντική ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Δευτέρα Πάσχα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη - Μπόχαλη
Πρωινό και αναχώρηση για την προστατευόμενη περιοχή της θαλάσσιας χελώνας 
Καρέτα Καρέτα στο Βασιλικό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Λόφο του Στράνη 
πάνω από την πόλη, εκεί που ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό Ύμνο 
και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Σειρά έχει το προάστιο της υψηλής κοινω-
νίας Μπόχαλη, με τον οικισμό γύρω από το κάστρο. Μετάβαση στην πόλη όπου θα 
επισκεφθούμε τη Μονή Αγίου Διονυσίου. Επίσκεψη στις πλατείες Αγίου Μάρκου και 
Δ. Σολωμού, στο Εμπορικό Κέντρο του Αλεξ. Ρώμα και την παραλιακή λεωφόρο 
Στράτα Μαρίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Μουσείο Σολωμού. 
Νωρίς το απόγευμα πέρασμα στην Κυλλήνη και επιστροφή στην Αθήνα.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της Panolympia
 ✓ Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη
 ✓ Διαμονή στο White Olive Elite Laganas 5*, στο Λαγανά
 ✓ Αll Inclusive καθημερινά (10:30-22:00)
 ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική
 ✓ Σε περίπτωση που λείπουμε σε εκδρομή, τα γεύματα προσφέρονται σε lunch box
 ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Η επίσκεψη στις 
Γαλάζιες Σπηλιές με το καραβάκι. Ό,τι δεν αναφέρεται. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ALL INCLUSIVE

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 268 € 235 € 373 €

22/4 4 285 € 250 € 390 €

22/4 Smile Price 5 335 € 290 € 470 €

22/4 5 350 € 305 € 490 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
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ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Zante Park Resort & Spa

AΡΓΑΣΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Diana Palace
TΣΙΛΙΒΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αqua Bay Ηοtel

ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Galaxy Βeach Resort

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ 25/4

Δίκλινο 105 € 63 €

Δίκλινο Superior 125 € 75 €

Family Room (4 άτομα) 181 € 156 €

Μονόκλινο 94 € 69 €

1o Παιδί έως10 ετών & 2ο έως 5 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 5-10 ετών 25% 25%

3ο άτομο 11 ετών + 26 € 55 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3, μετά προσαυξάνονται 15%.  
Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής.  
Επιβάρυνση για βρεφική κούνια 3€/ημέρα.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο 118 €

Μονόκλινο 100 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών +25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

4ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση, στη θέση της ημιδιατροφής.
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό εορταστικό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο 93 €

Τρίκλινο 129 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών 23 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής.
Κυριακή του Πάσχα: Προμεσημβρινός μπουφές με μεζέδες, ούζο και κόκκινα αυγά, σούβλισμα αρνιών 
και πρόγραμμα με ζωντανή μουσική (εφόσον το επιτρέπουν τα πρωτόκολλα).

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο 95 €

Μονόκλινο 76 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών 23 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. Κυριακή του Πάσχα: Προμεσημβρινοί 
μεζέδες με ούζο, παραδοσιακό σούβλισμα αρνιών και πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και χορούς.
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Zάκυνθος
Γύρος νησιού

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:30

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
STRADA MARINA

Παραλιακό ξενοδοχείο στην πόλη της Ζακύνθου, μόλις 100μ. από το κέντρο και το λιμάνι.  
Ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του και για το roof garden (Ιούνιος - Σεπτέμβρι-
ος), στο οποίο βρίσκεται το μπαρ με θαυμάσια θέα, αλλά και η πισίνα του ξενοδοχείου! 

Διαθέτει 112 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες με θέα στο λιμάνι. Ο εξοπλισμός τους περιλαμ-
βάνει δορυφορική τηλεόραση και δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον 
ξεχωριστούς χώρους καθιστικού ή πρόσθετα υπνοδωμάτια.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Πρωινή αναχώρηση για Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρι-μποτ. Άφιξη στο νησί και 
παρακολούθηση της λιτανείας του Εσταυρωμένου. Τακτοποίηση στο κεντρικότατο 
ξενοδοχείο STRADA MARINA 4*, μπροστά στη μαρίνα της Ζακύνθου. Το απόγευμα 
μεταφορά για την ακολουθία του Επιταφίου. Δείπνο. Το βράδυ (προαιρετικά) 
μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης, που 
βγαίνει στις 4 το πρωί, και να περιπλανηθείτε στους δρόμους της πόλης για να 
γνωρίσετε το παλιό έθιμο «Μαντζιές».

Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού & Αναστάσιμο δείπνο
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού, ξεκινώντας από την Εκκλησία της 
Αγίας Μαύρας. Περιήγηση στο Μαχαιράδο, στη Μονή Αναφωνήτριας, στο Ναυάγιο. 
Στάση για να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε την υπέροχη παραλία (ψηλά από 
την εξέδρα). Συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Νικολάου, όπου θα 
πραγματοποιηθεί βαρκάδα (προαιρετικά) στις Γαλάζιες Σπηλιές. Τελευταίος σταθμός 
μας οι Αλυκές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 
και πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο με Ζακυνθινούς μεζέδες.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα
Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος και θα ακολουθήσει το Λαμπριάτικο τραπέζι, 
συνοδεία παραδοσιακής μουσικής. Το απόγευμα χρόνος για να παρακολουθήσετε τη 
λιτανεία της Παναγίας, να περπατήσετε στο πανηγύρι και να πιείτε τον καφέ σας στα 
επιλεγμένα καφέ με τη ρομαντική ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα Πάσχα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη - Μπόχαλη
Πρωινό και αναχώρηση για την προστατευόμενη περιοχή της θαλάσσιας χελώνας 
Καρέτα Καρέτα στον Βασιλικό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Λόφο του Στράνη 
πάνω από την πόλη, εκεί που ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό 
Ύμνο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Σειρά έχει το προάστιο της υψηλής 
κοινωνίας Μπόχαλη, με τον οικισμό γύρω από το κάστρο. Μετάβαση στην πόλη 
όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή Αγίου Διονυσίου και τις πλατείες Αγίου Μάρκου και 
Δ. Σολωμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Μουσείο Σολωμού. Νωρίς 
το απόγευμα πέρασμα στην Κυλλήνη. Eπιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 280 € 215 € 369 €

22/4 4 295 € 230 € 385 €

22/4 Smile Price 5 356 € 305 € 458 €

22/4 5 370 € 320 € 475 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-26/4

Δίκλινο 81 €

Μονόκλινο 73 €

Τρίκλινο 98 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για Αναστάσιμο δείπνο 22€/άτομο και για Πασχαλινό γεύμα 18€/άτομο.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της Panolympia
 ✓ Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη
 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Strada Marina 4*, στο λιμάνι της Ζακύνθου 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αναστάσιμο δείπνο, Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
 ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Η επίσκεψη στις 
Γαλάζιες Σπηλιές με το καραβάκι. Ό,τι δεν αναφέρεται. Ο ειδικός φόρος διαμονής.



12

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Λευκάδα
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη και καταπράσινη Λευκάδα. Επίσκεψη στη 
Μονή Φανερωμένης, χτισμένη σε καταπράσινο λόφο με υπέροχη θέα. Γεύμα στην 
περιοχή της Λυγιάς και άφιξη στο ξενοδοχείο IONIAN BLUE HOTEL 5* στη Νικιάνα. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο 
της Λευκάδας, όπου συναντιούνται όλοι οι Επιτάφιοι. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Λευκάδα - Κεφαλονιά - Ιθάκη (κρουαζιέρα)
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα επιβιβασθούμε στο 
καράβι για ολοήμερη κρουαζιέρα. Πρώτος σταθμός το Πόρτο Κατσίκι, μία από τις πιο 
όμορφες παραλίες του κόσμου. Φωτογραφίες και αναχώρηση για το «στολίδι» της 
Κεφαλονιάς, το Φισκάρδο. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στα γραφικά σοκάκια 
και γεύμα στα ταβερνάκια με τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Έπειτα θα επισκεφθούμε ένα 
από τα ομορφότερα χωριά της Ιθάκης, το Κιόνι. Συνεχίζουμε με τη Σπηλιά του 
Παπανικολή, το Μεγανήσι και τον Σκορπιό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση 
και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Λευκάδα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου. 
Ακολουθεί Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και 
τοπικών παραδοσιακών χορευτικών. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην πόλη για να 
περιηγηθούμε στις Βυζαντινές εκκλησίες, να δούμε το Μουσείο Φωνογράφου, το 
Πάρκο Μποσκέτο και το Ιστορικό Κέντρο. Χρόνος για καφέ στο «καράβι», το οποίο 
σήμερα λειτουργεί ως καφετέρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα Πάσχα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, που είναι η πύλη εισόδου προς τη Λίμνη 
Τριχωνίδα, για να περιοδεύσουμε στα καταπράσινα χωριά της. Επίσκεψη στην Ιερά 
Μονή Αγίου Κοσμά. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο Θέρμο, όπου θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Ολοκληρώνουμε την 
περιήγησή μας με το γύρο της Λίμνης 
περνώντας από πετρόχτιστους οικισμούς 
στους πρόποδες του όρους Αράκυνθου. 
Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Σύβοτα 
Κρουαζιέρα στους Παξούς

M. Παρασκευή: Αθήνα - Σύβοτα
Αναχώρηση από Αθήνα. Διέλευση της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και μέσω της 
υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας προχωρούμε κατά μήκος των ακτών του 
Ιονίου, σε μια καταπληκτική διαδρομή. Άφιξη στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, ένα πανέμορ-
φο παραθαλάσσιο χωριό. Μετάβαση και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας στο κεντρικό 
ξενοδοχείο FILAKAS HOTEL 3*. Μετάβαση στην εκκλησία για να παρακολουθή-
σουμε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Κρουαζιέρα στους Παξούς - Πάργα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοιάριο με 
προορισμό τους καταπράσινους Παξούς! Στο νησάκι αυτό των Επτανήσων, με 
έκταση μόλις 25 τ.χλμ., οι πανέμορφες αλλά κυρίως βραχώδεις ακτές του δημι-
ουργούν μικρές γραφικές παραλίες με κρυστάλλινα νερά και βότσαλα. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα των Παξών, το γραφικό Γάιο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα και 
βόλτα. Εντυπωσιάζει η εικόνα του λιμανιού που «προστατεύεται» από τις κατάφυτες 
βραχονησίδες. Η εκδρομή μας περιλαμβάνει ακόμη επίσκεψη στον όμορφο οικισμό 
Λάκκα και στις Γαλάζιες Σπηλιές. Επιστροφή με το πλοιάριο στην Πάργα, όπου θα 
μας δοθεί η ευκαιρία για μικρή περιήγηση στην παλιά πόλη. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πηγές Αχέροντα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τα πανέμορφα Σύβοτα με τις 
ξακουστές παραλίες, που δίκαια έχουν προσδώσει στην περιοχή το χαρακτηρισμό 
«Ριβιέρα της Ηπείρου». Στη συνέχεια ακολουθεί το ψήσιμο του οβελία, απολαμβά-
νοντας ούζο με μεζέδες και Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα αναχώρηση 
για τις Πηγές του ποταμού Αχέροντα, στο χωριό Γλυκή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μεσοπόταμος (Νεκρομαντείο) - Αμμουδιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τον Μεσο-
πόταμο και το φημισμένο νεκρομαντείο 
του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, κοντά 
στις όχθες της Αχερουσίας Λίμνης. 
Επόμενος σταθμός μας η Αμμουδιά, 
όπου θα πραγματοποιηθεί (προαιρετικά) 
κρουαζιέρα στις εκβολές του Αχέροντα. 
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο Filakas Hotel 3*, στα Σύβοτα  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατρο-
φής ✓ Κρουαζιέρα στους Παξούς ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Η κρουαζιέρα στις εκβολές του Αχέροντα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 335 € 199 € 485 €

22/4 4 350 € 210 € 499 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 289 € 270 € 375 €

22/4 4 305 € 285 € 390 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Λευκάδα 
Κεφαλονιά - Ιθάκη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Ionian Blue Hotel 5*, στη Νικιάνα ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής με ζωντανή 
μουσική και τοπικούς χορούς ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Η κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά 
και την Ιθάκη ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια 
COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:15

IONIAN BLUE 5* FILAKAS HOTEL 3*
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ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
PORTO RIO HOTEL & CASINO

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ

Δίκλινο 139 € 105 €

Δίκλινο (ανακαινισμένο) 149 € 110 €

Suite 2+2 Δίχωρη 199 € 189 €

Μονόκλινο 110 € 75 €

Μονόκλινο (ανακαινισμένο) 120 € 80 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών* 35 € 28 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 50 € 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

*2ο παιδί σε πρόσθετο κρεβάτι περιορίζει αισθητά τον χώρο. Επιβάρυνση για 3ο, 4ο άτομο σε Suite 30€/νύχτα.

Καλάβρυτα
Ορεινή Ναυπακτία

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:00

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα - Πάτρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό τη Λίμνη Τσιβλού, μία από τις ελάχι-
στες στην ορεινή Πελοπόννησο. Συνεχίζουμε για τη Ζαρούχλα, το ομορφότερο χωριό 
της περιοχής, κυριολεκτικά πνιγμένο στα έλατα και τις καστανιές, με πέτρινα σπίτια, 
ατμοσφαιρικούς ξενώνες και μαγαζιά με ντόπια προϊόντα. Χρόνος για γεύμα και συ-
νεχίζουμε για το ξενοδοχείο PORTO RIO HOTEL & CASINO 4* στο Ρίο. Νηστίσιμο 
δείπνο και μετάβαση στην εκκλησία για παρακολούθηση του Επιταφίου. 
Μ. Σάββατο: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Πρωινό και αναχώρηση για το Διακοπτό. Μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής με 
τον οδοντωτό (έξοδα ατομικά) φτάνουμε στα Καλάβρυτα. Επίσκεψη στο ξακουστό 
Σπήλαιο Λιμνών (έξοδα ατομικά) και επιστροφή στα ιστορικά Καλάβρυτα. Χρόνος για 
γεύμα και επίσκεψη στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος (έξοδα ατομικά). Στην κατά-
βαση προς το ξενοδοχείο, μικρή στάση στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Το βράδυ 
μετάβαση για την Ακολουθία της Ανάστασης και μετά Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πάτρα 
Πρωινό και στη συνέχεια χρόνος να απολαύσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα του 
ξενοδοχείου. Προμεσημβρινοί μεζέδες, ούζο και ζωντανή μουσική με τον Πέτρο 
Ίμβριο στον κήπο του ξενοδοχείου και ακολουθεί πλούσιος πασχαλινός μπουφές με 
αρνιά, παραδοσιακές γεύσεις και γλέντι. Το απόγευμα περίπατος στην όμορφη πόλη 
της Πάτρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
Δευτέρα Πάσχα: Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο - Ναύπακτος
Μετά το πρωινό αναχώρηση μέσω Ρίου-Αντιρρίου για την Ναυπακτία. Στη διαδρομή 
μας προς την Τριχωνίδα συναντάμε τον ποταμό Εύηνο. Φθάνοντας στο ονομαστό 
Χάνι του Μπανιά, θα περάσουμε την παλιά στρατιωτική γέφυρα που ενώνει τις δυο 
όχθες του ποταμού και ακολουθώντας την διαδρομή του ποταμού συναντάμε τη 
λίμνη. Στο ιστορικό Θέρμο θα περιηγηθούμε στην περιοχή και στα μοναστήρια του 
Πατροκοσμά. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για την πόλη της Ναυπάκτου για να 
απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ στο λιμανάκι με φόντο το Ενετικό κάστρο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Τρίτη: Αίγιο (Παναγία Τρυπητή) - Λουτράκι - Αθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στο Αίγιο, για να προσκυνήσουμε την Ιερά εικόνα της 
Παναγίας Τρυπητής, η οποία μεταφέρθηκε πρόσφατα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης. Συνεχίζουμε για το Λουτράκι όπου θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα και περίπατο στην παραλιακή του. Επιστροφή στην Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν ✓ Διαμονή στο Porto Rio Hotel & Casino 4*, στο Ρίο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
✓ Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Την Κυριακή του Πάσχα, παραδοσιακό 
γεύμα με ζωντανή μουσική με τον Πέτρο Ίμβριο και επιπλέον το δείπνο ✓ Κατά τη διάρκεια 
των γευμάτων απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί, μπύρα και αναψυκτικά ✓ Λαμπάδα για την 
Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

22/4 4 279 € 294 € 230 € 355 €

22/4 5 349 € 365 € 275 € 435 €

*Ανακαινισμένο δωμάτιο
Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Πλήρης διατροφή & ποτά στα γεύματα (κρασί βαρελίσιο, αναψυκτικά, μπύρα)
Καθημερινά δημιουργική παιδική απασχόληση
Μ. Παρασκευή: Γεύμα και δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα
Μ. Σάββατο: Γεύμα και παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα
Κυριακή του Πάσχα: Προμεσημβρινός μπουφές με ούζο και μεζέδες. 
Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό οβελία, κοκορέτσι κ.ά.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πασχαλινό γλέντι με τον 

Πέτρο Ίμβριο
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΙΜΒΡΙΟΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΘΑ 
ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙ ΜΕ 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ!
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4 22-25/4

Δίκλινο Standard Mountain View 100 € 92 €

Δίκλινο Standard Sea View 120 € 111 €

Δίκλινο Superior Mountain View 119 € 110 €

Δίκλινο Superior Sea View 140 € 129 €

Δίκλινο Deluxe Βungalow 159 € 147 €

Μονόκλινο Standard Mountain View 68 € 62 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 7-12 ετών 18 € 18 €

2o Παιδί 0-12 ετών 18 € 18 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Mountain View 31 € 31 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Sea View & Bungalows 38 € 38 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες

Superior + Deluxe: Aνακαινισμένα δωμάτια. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40€/άτομο (από/προς 
ξενοδοχείο, Επιτάφιο, Ανάσταση). Οι τιμές για 2 νύχτες και για τα μονόκλινα δωμάτια ισχύουν για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Pappas Ηοtel

Θα το βρείτε στην περιοχή Πεζούλια, στο Πευκάκι, 1,5χλμ. από το Λουτράκι και 
2χλμ. από το Καζίνο, πάνω σε μια οργανωμένη παραλία, πλαισιωμένο από κήπο 
και πράσινο, ώστε να προσφέρει στους φιλοξενούμενους ηρεμία αλλά και επιλογές 
αναψυχής. Από την Αθήνα το Λουτράκι απέχει 80χλμ.

Το ξενοδοχείο Pappas προσφέρει ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, που εξα-
σφαλίζει άνεση στη διαμονή και διακριτικότητα στην εξυπηρέτηση. Τα 100 πλήρως 
ανακαινισμένα δωμάτια έχουν μοναδική θέα στον Κορινθιακό, στον καταπράσινο 
κήπο και στα Γεράνια Όρη. Οι παροχές τους περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική 
TV, ψυγείο, μπάνιο, σεσουάρ, θυρίδες ασφαλείας, τηλέφωνο, μουσική, μπαλκόνι. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει μια πισίνα-όαση δροσιάς για ατελείωτα παιχνίδια στο νερό τη 
θερινή εποχή. Επίσης, λειτουργεί το εστιατόριο «Διογένης», η ταβέρνα «Απόλαυση» 
με μαγευτική θέα θάλασσα, μπαρ πισίνας, κλαμπ, μπουτίκ, πάρκινγκ, παιδική χαρά 
για τους μικρούς παραθεριστές.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

KAΛΑΜΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Κalamaki Beach ResortKINETTA, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Κinetta Beach Resort
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ

Δίκλινο 148 € 129 €

Μονόκλινο 135 € 121 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών 35 € 33 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 55 € 47 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

All Inclusive πρόγραμμα: Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο καθημερινά.
Απεριόριστη κατανάλωση σε αναψυκτικά, κρασί, μπύρες. Ενδιάμεσα των γευμάτων σνακ, καφές φίλτρου.
Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση των γευμάτων.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4 3η ΝΥΧΤΑ

Δίκλινο 139 € 130 €

Μονόκλινο Εconomy 110 € 101 €

Μονόκλινο 120 € 110 €

1o Παιδί 0-12 ετών & 2ο 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 7-12 ετών 35 € 33 €

3o άτομο ενήλικας 12 ετών + 30 € 29 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες -

Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα  
Κυριακή του Πάσχα: Πλούσιο γεύμα με μουσική, μεζέδες, ούζο και κρασί. 
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3, μετά προσαυξάνονται 5%. Τα Econοmy είναι δωμάτια στον 
ημιώροφο χωρίς μπαλκόνι. Επιβάρυνση για απευθείας θέα θάλασσα 20€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.  
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο.

Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα
Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο
Κυριακή του Πάσχα: Μπουφές με μεζεδάκια και κρασί, παραδοσιακοί 
χοροί και γεύμα με ψήσιμο αρνιών. Το βράδυ ζωντανή μουσική στο μπαρ 
του ξενοδοχείου εφόσον το επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4

Δίκλινο Garden View 155 €

Δίκλινο Sea View 175 €

Οικογενειακό με κουκέτα 2+2 Garden View 198 €

Μονόκλινο Garden View 125 €

Μονόκλινο Sea View 139 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 45 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Έκπτωση για ημιδιατροφή 10€/ενήλικας και 25€/οικογενειακό δωμάτιο. 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο (Ανάσταση και Επιτάφιος).

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Κing Saron 4*, στα Ίσθμια ✓ 
Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική 
στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Το εισιτήριο για τον Οδοντωτό ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 
75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ GV 1ΚΛΙΝΟ SV

23/4 Smile Price 3 199 € 215 € 182 € 240 € 270 €

23/4 3 216 € 230 € 200 € 255 € 290 €

22/4 Smile Price 4 255 € 280 € 235 € 319 € 360 €

22/4 4 275 € 299 € 250 € 340 € 380 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

All Inclusive πρόγραμμα
• Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο καθημερινά
• Απεριόριστη κατανάλωση σε αναψυκτικά, κρασί, μπύρες & τοπικά   
   αλκοολούχα και μη ποτά
• Ενδιάμεσα των γευμάτων διάφορα σνακ και καφές φίλτρου
• Δημιουργική παιδική απασχόληση
Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα 
Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με τσουρέκι, αυγά, κουλούρια, 
μαγειρίτσα, αρνί, σαλάτα και γλυκό
Κυριακή του Πάσχα: Kέρασμα με ούζο και κρασί κατά τη διάρκεια του 
ψησίματος και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει παραδοσιακό Πασχαλινό 
γλέντι με ζωντανή μουσική δίπλα στο κύμα. 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΘΜΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

King Saron Hotel
1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE

Σε μια πανέμορφη τοποθεσία της Κορινθίας, κοντά στο φημισμένο θέρετρο των 
Λουτρών Ωραίας Ελένης, το ξενοδοχείο King Saron θα σας προσφέρει άριστη 
φιλοξενία σε έναν καθαρό και προσεγμένο χώρο. Απεριόριστη θέα στο γαλάζιο του 
Σαρωνικού, καθώς βρίσκεται ακριβώς πάνω σε παραλία, και τριγύρω πράσινο στον 
περιποιημένο κήπο με τους φοίνικες και το γκαζόν. 

Φιλοξενία
Υπάρχουν δωμάτια ευρύχωρα δίκλινα Standard με θέα θάλασσα, δίχωρα οικογενει-
ακά Family με θέα κήπο ή θάλασσα και VIP Suites. Και τα 152 δωμάτια έχουν μπαλ-
κόνι, μπάνιο, κλιματισμό, σεσουάρ, τηλέφωνο, δορυφορική TV, ασύρματο Internet.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, 24ωρη ρεσεψιόν, disco, αίθουσα TV, piano bar, τραπέζια 
πινγκ πονγκ, 2 γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ και beach volley, πισίνα με θαλασσινό 
νερό για ενήλικες, ταβέρνα με ελληνικούς μεζέδες δίπλα στο κύμα, beach bar.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Χωριά Ζήρειας (Λίμνη Στυμφαλίας - Λίμνη Δόξα - 
Μονή Αγίου Γεωργίου - Γκούρα - Καστανιά)
Πρωινή αναχώρηση για τα χωριά Ζήρειας και τον υδροβιότοπο της Λίμνης 
Στυμφαλίας. Συνεχίζουμε για την τεχνητή Λίμνη Δόξα, με το εκκλησάκι του Αγ. 
Φανουρίου και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με το κρυφό σχολειό. 
Επόμενος σταθμός μας η Γκούρα, με τα παλιά αρχοντικά και την όμορφη πλατεία, 
όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και αναχώρηση για τον παραδοσιακό οικισμό 
της Καστανιάς. Χρόνος για γεύμα και άφιξη στο ξενοδοχείο KING SARON HOTEL 
4* στα Ίσθμια. Μεταφορά στην εκκλησία για τον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου - Ναύπλιο 
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι. 
Διαθέτει μεγάλο θησαυρό Αγίων Λειψάνων, όπως και την εικόνα της Παναγίας 
Φανερωμένης, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Συνεχίζουμε για το Ναύπλιο, όπου 
θα επισκεφθούμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, την Ακροναυπλία, την Πλατεία Συντάγ-
ματος και την παλιά πόλη. Προαιρετικό γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά για την Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Λουτράκι
Πρωινό και στη συνέχεια χρόνος να απολαύσουμε το ψήσιμο του οβελία με ούζο 
και κρασί στον κήπο του ξενοδοχείου και ακολουθεί παραδοσιακό γεύμα με ζω-
ντανή μουσική. Το απόγευμα περίπατος στο Λουτράκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δεύτερα Πάσχα: Οδοντωτός - Καλάβρυτα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό ως τα 
Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο. Ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το 
φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, από τα ωραιότερα αξιοθέατα της χώρας μας. 
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για γεύμα και ψώνια στην τοπική αγορά. Πορεία 
για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

Χωριά Ζήρειας
3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22, 23/4 - Ώρα αναχώρησης 08:45
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Απολαύστε ευχάριστα τις ημέρες του Πάσχα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, μέσα σε 
καταπράσινο κήπο 12 στρεμμάτων, γεμάτο πορτοκαλιές, χαρακτηριστικό στοιχείο της 
Αργολικής γης! Το πλήρως ανακαινισμένο The Grove Seaside Hotel βρίσκεται στην 
περιοχή του Δρεπάνου, πολύ κοντά στο Ναύπλιο (10χλμ).

Φιλοξενία

Στο ξενοδοχείο υπάρχουν 140 συνολικά δωμάτια, όλα με μπάνιο με σεσουάρ και 
προϊόντα περιποίησης, μίνι μπαρ, κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική TV, δωρεάν 
Wi-Fi και μπαλκόνι. Κάθε ένα με τις αποκλειστικές διακοσμητικές «πινελιές» του, 
έργα τέχνης και ποιοτικά minimal και κομψά έπιπλα, που, σε συνδυασμό με τους 
γήινους χρωματισμούς, προσδίδουν στο χώρο φιλοξενίας μοναδικό χαρακτήρα.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Μέσα σε μια ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, το εξαιρετικό εστιατόριο του ξενοδοχείου προ-
σκαλεί τους επισκέπτες να ξεκινήσουν ένα λαχταριστό γευστικό ταξίδι στη φημισμένη 
αυθεντική Ελληνική κουζίνα. Στο μπαρ της πισίνας θα συνοδεύσετε τις δροσερές σας 
στιγμές με κοκτέιλ, αναψυκτικά και ποτά που θα σας ξεδιψάσουν. Επίσης, λειτουρ-
γούν εξωτερικό πάρκινγκ, παιδική χαρά, πισίνα και γήπεδο τένις.

ΔΡΕΠΑΝΟ (ΝΑΥΠΛΙΟ), ΑΡΓΟΛΙΔΑ

The Grove  
Seaside Hotel

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ

Δίκλινο Garden View 127 € 105 €

Μονόκλινο Garden View 107 € 107 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-6 ετών 25 € 25 €

1ο & 2ο Παιδί 6-12 ετών 35 € 35 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 45 € 45 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝHMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά. 
Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες επιλογές.
Μ. Σάββατο: Μεσημεριανό γεύμα και το βράδυ παραδοσιακό 
Αναστάσιμο δείπνο με τσουρέκι, κόκκινα αυγά, μαγειρίτσα,  
αρνί και με συνοδεία μουσικής.
Κυριακή του Πάσχα: Στον κήπο του ξενοδοχείου από νωρίς 
θα ξεκινήσει το ψήσιμο του οβελία, απολαύστε ούζο και κρασί 
και ακολουθεί το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα σε μπουφέ με 
ζωντανή μουσική και χορό.

ΔΏΡΟ το μεσημεριανό γεύμα το Μ. Σάββατο!

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Ναύπλιο
Bυτίνα - Δημητσάνα - Λεωνίδιο

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:45

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Επίδαυρος - Δρέπανο - Ναύπλιο 
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λουτρών Ωραίας Ελένης - Παλαιάς Επιδαύρου 
φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου, όπου θα επισκεφθούμε 
το μουσείο και το Αρχαίο Θέατρο. Συνεχίζουμε για το Ναύπλιο, ελεύθερος χρόνος 
για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο THE GROVE SEASIDE HOTEL 4* στο 
Δρέπανο. Το βράδυ μεταφορά στο Ναύπλιο για την παρακολούθηση της περιφοράς 
του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Βυτίνα - Δημητσάνα - Στεμνίτσα 
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Βυτίνα, σε υψόμετρο 1033μ. στο Μαίναλο 
και μέσα στα έλατα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τη Δημητσάνα με την επι-
βλητική θέα, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα, αν είναι ανοικτό, να επισκεφθούμε το 
υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθού-
με την παραδοσιακή Στεμνίτσα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.  
Το βράδυ μεταφορά για την Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Ναύπλιο 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο 
του οβελία στον κήπο του ξενοδοχείου, όπου προσφέρονται ούζο με μεζέδες. 
Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με λιχουδιές, μουσική, χορό και τραγούδι. 
Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο ιστορικό Ναύπλιο για βόλτα στο μοναδικό 
σύμπλεγμα από Φραγκικά, Ενετικά και Τουρκικά κτίρια του κέντρου. Θα θαυμάσουμε 
το αναστηλωμένο κτίριο της πρώτης Βουλής των Ελλήνων, το κτίριο που στεγάζει το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Άγιο Σπυρίδωνα κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δευτέρα Πάσχα: Λεωνίδιο - Μονή Ελώνης - Πλάκα - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το Λεωνίδιο. Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε βόλτα στις 
παραδοσιακές γειτονιές του. Συνεχίζουμε για ένα από τα ομορφότερα και τα πλέον 
γνωστά μοναστήρια της Αρκαδίας, τη Μονή Ελώνης, που είναι χτισμένη με τέτοιον 
τρόπο σε κάθετο βράχο ώστε δίνει στον επισκέπτη την εντύπωση ότι αιωρείται. Στη 
συνέχεια θα μεταβούμε στην Πλάκα Λεωνιδίου, παραθαλάσσια περιοχή με ψαροτα-
βέρνες όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της Panolympia
 ✓ Διαμονή στο The Grove Seaside Hotel 4*, στο Δρέπανο 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση με μαγειρίτσα, αρνί, κόκκινα αυγά,μουσική 
 ✓ Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής με ζωντανή μουσική 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών

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

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO | ME ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ GV

22/4 Smile Price 4 230 € 198 € 335 €

22/4 4 250 € 215 € 355 €

GV: Garden View
Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
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EΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Νegroponte Hotel

AMAΡΥΝΘΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ

Amarynthos Resort

EΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4 3η ΝΥΧΤΑ 22/4

Δίκλινο Annexes 132 € 44 €

Δίκλινο Main Building 144 € 54 €

Τρίκλινο Annexes 154 € 50 €

Τρίκλινο Main Building 169 € 69 €

Μονόκλινο Main Building 114 € 50 €

Τετράκλινο Annexes 2+2 169 € 40 €

Τετράκλινο Main Building 2+2 184 € 60 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες -

Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, στη θέση της ημιδιατροφής. Κυριακή του 
Πάσχα: Πασχαλινός μπουφές με ελληνικούς χορούς, στη θέση της ημιδιατροφής (εφόσον το επιτρέπουν τα 
πρωτόκολλα). Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο (από/προς ξενοδοχείο, Επιτάφιο, Ανάσταση).

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο 120 €

Family 2+2* 140 €

Δίχωρο δωμάτιο 2+2** 199 €

Δίχωρο δωμάτιο 3+1* 210 €

Δίχωρο δωμάτιο 2+3** 220 €

Μονόκλινο 115 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 41 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

*Παιδιά έως 18 ετών **Παιδιά έως 12 ετών. Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα  
Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα
Κατά τη διάρκεια των γευμάτων περιλαμβάνεται κρασί και αναψυκτικά.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4 22-25/4

Δίκλινο 19 τ.μ. Deluxe Garden View 179 € 149 €

Δίκλινο 24 τ.μ. Deluxe Garden View 196 € 163 €

Δίκλινο 24 τ.μ. Deluxe Sea View 216 € 180 €

Τρίκλινο Deluxe Garden View 264 € 221 €

Μονόκλινο Deluxe Garden View 138 € 114 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6-12 ετών & 2o Παιδί 0-6 ετών 35 € 35 €

2ο Παιδί 6-12 ετών 45 € 45 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες

Αναστάσιμο δείπνο και παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα στην θέση της ημιδιατροφής. Δημιουργική παιδική 
απασχόληση από παιδαγωγούς. Δωρεάν Wi-Fi. Ελεύθερη χρήση του γυμναστηρίου και των γηπέδων. 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο (από/προς ξενοδοχείο, Επιτάφιο, Ανάσταση).
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4 22-25/4

Δίκλινο Bungalow Garden View 140 € 125 €

Δίκλινο Bungalow Pool View 150 € 131 €

Δίκλινο Bungalow Sea View 160 € 145 €

Τετράκλινο 2+2 Bungalow Garden View 190 € 156 €

Τετράκλινο 2+2 Bungalow Sea View 195 € 176 €

*Family Bungalow Garden View 195 € 173 €

*Family Bungalow Sea View 200 € 183 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Garden View 35 € 25 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Pool View 30 € 35 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες

*Οι τιμές ισχύουν για 4 άτομα. 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο (από/προς ξενοδοχείο, Επιτάφιο, Ανάσταση)

Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, στο όμορφο νησί της Εύβοιας και σε μια 
ειδυλλιακή τοποθεσία, υπάρχει ο ιδανικός προορισμός! 

Το πλήρως ανακαινισμένο Eretria Hotel & Spa Resort, σας προσκαλεί για να ζήσετε 
μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας, απολαμβάνοντας πραγματικά ξέγνοιαστες 
διακοπές δίπλα στο κύμα.

Φιλοξενία

Οι καλαίσθητες σουίτες με την υπέροχη θέα και τα κομψά bungalows, μερικά από 
αυτά με ιδιωτική πισίνα, αλλά και τα ευρύχωρα Family Bungalows είναι ιδανικά 
για ζευγάρια, φίλους και οικογένειες. Οι προσεγμένες εγκαταστάσεις του έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για να μπορούν όλοι να απολαύσουν ιδιωτικές στιγμές αλλά και 
στιγμές με την παρέα τους.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το θέρετρο διαθέτει μοναδική αρχιτεκτονική, εμπνευσμένη από τη γραφικότητα 
των ελληνικών χωριών. Οι καταπράσινοι κήποι, η μαγευτική θέα, η ομορφιά του 
τοπίου και η πολυτελής μεγάλη πισίνα, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές υπηρεσίες 
φαγητού και ποτού, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να ζήσετε και να 
απολαύσετε την πραγματική έννοια της ελληνικής φιλοξενίας.

Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο spa/γυμναστήριο, με καταρτισμένους και 
πιστοποιημένους επαγγελματίες, σας περιμένει για να χαρίσετε στον εαυτό σας 
πραγματική ευεξία και αναζωογόνηση.

EΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Eretria Hotel  
& Spa Resort

Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο 
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό γλέντι με σούβλισμα αρνιών & μουσική
Κατά τη διάρκεια των γευμάτων κρασί, μπύρα & αναψυκτικά
Καθημερινή δημιουργική παιδική απασχόληση για τους μικρούς φίλους

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝHMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΑLL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4

Δίκλινο Superior Mountain View 130 €

Δίκλινο Superior Sea View 165 €

Δίκλινο Premium Mountain View 160 €

Δίκλινο Premium Sea View 190 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών σε Premium 23 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Premium 35 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Επιβάρυνση για δωμάτια με πλαϊνή θέα θάλασσα 30€/δωμάτιο/βραδιά.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 25€/άτομο.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4

Δίκλινο Main Building ή Bungalow Garden View 139 €

Τρίκλινο Bungalow 180 €

Δίκλινο με κουκέτα 2+2 164 €

Οικογενειακό έως 4 άτομα 210 €

Μονόκλινο 94 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Οι παροχές ξεκινούν από το μεσημέρι την ημέρα άφιξης και τελειώνουν με το πρωινό την ημέρα της 
αναχώρησης. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 25€/άτομο. 

MATI, ΑΤΤΙΚΗ

Ramada Attica Riviera

ΜΑΡΑΘΏΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ

Golden Coast  
Hotel & Bungalows

Μια όαση για όλες τις εποχές του χρόνου, μια ευκαιρία για απόδραση μια «ανάσα» 
απ’ την πρωτεύουσα, κι όμως δίπλα στο κύμα. Χάρη στην προνομιακή του τοποθε-
σία, το Ramada Attica Riviera αποτελεί εξαιρετική επιλογή για μοναδική διαμονή και 
εκλεπτυσμένες υπηρεσίες, σε απόσταση μόλις 25χλμ. από το ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας και 15χλμ. από το αεροδρόμιο.
Απολαύστε άνεση και χαλάρωση σε πλήρως λειτουργικά, ευρύχωρα δωμάτια 
Superior & Premium και σουίτες Premium με ιδιωτικό μπαλκόνι και με μια 
πληθώρα παροχών και ανέσεων, όπως κλιματισμό, δορυφορική LCD TV, ψυγείο και 
χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με μπανιέρα και καλλυντικά.
Μέσα από σύγχρονες ανέσεις και ιδιαίτερες πινελιές, το ξενοδοχείο εγγυάται την 
καλύτερη δυνατή διαμονή. Το Spa δίνει τη δυνατότητα για επιλογή ανάμεσα σε μια 
μεγάλη ποικιλία θεραπειών. Περιλαμβάνει, άλλωστε, θερμαινόμενη πισίνα και 
χαμάμ, Jacuzzi και θεραπευτικό μασάζ. Στο ξενοδοχείο λειτουργεί εστιατόριο, μπαρ 
και μπαρ δίπλα στην πισίνα.

Ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην αμμώδη χρυσή ακτή του 
Μαραθώνα, 15χλμ. από το Φράγμα και τη Λίμνη Μαραθώνα, 35χλμ. από την Αθήνα.
Διαθέτει 540 δωμάτια, στο κεντρικό κτίριο ή μπανγκαλόου, όλα με μπαλκόνι 
ή βεράντα, δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό, τηλέφωνο, ψυγείο, δορυφορική TV, 
χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με σεσουάρ και καλλυντικά.
Στο συγκρότημα λειτουργούν εστιατόριο και ταβέρνα, κεντρικό μπαρ, μπαρ πισίνας 
& παραλίας. Τα παιδιά θα διασκεδάσουν με πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 
στο Μίνι Κλαμπ.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα
Σημ.: Η περιφορά του Επιταφίου και η Ανάσταση θα πραγματοποιηθεί στο 
εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου μέσα στο ξενοδοχείο.
Κυριακή του Πάσχα: Πλούσιο παραδοσιακό γεύμα με γλέντι και χορό
• Πρωινό, γεύμα και δείπνο καθημερινά
• Kρασί, μπύρα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
• 10:00-23:00 καφές, αναψυκτικά, σνακς και ποτά στο μπαρ
• Καθημερινή παιδική απασχόληση από ειδικευμένο προσωπικό

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα
Κυριακή του Πάσχα: Πλούσιο παραδοσιακό γεύμα με μουσική
• Πρωινό, γεύμα και δείπνο καθημερινά
• Kρασί, μπύρα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
• 10:00-23:00 καφές, αναψυκτικά, σνακς και ποτά στο μπαρ
• Καθημερινή δημιουργική παιδική απασχόληση

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΜΥΣΤΡΑΣ, ΛΑΚΏΝΙΑ

Mystras Grand Palace 

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 24-25/4

Δίκλινο 152 €

Μονόκλινο Classical 129 €

1o Παιδί 0-12 ετών σε Classical ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 41 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3, μετά προσαυξάνονται 5%.

ΚΑΝΤΙΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Kandia's Castle Resort

Iδιαίτερου αρχιτεκτονικού στιλ ξενοδοχείο-κάστρο, βρίσκεται στην πανέμορφη 
παραλία της Κάντιας, μόλις 17χλμ. από το Ναύπλιο και 165χλμ. από την Αθήνα. 

Για τη φιλοξενία σας διαθέτει 105 πολυτελή δωμάτια κλασικά, deluxe, σουίτες, πύρ-
γους-μεζονέτες και executive suites, μερικά με ιδιωτικές πισίνες. Στη βασική τους 
εκδοχή περιλαμβάνουν μαρμάρινο μπάνιο με Jacuzzi και τα περισσότερα ξεχωριστή 
καμπίνα ντους, πολυτελή είδη μπάνιου, μπουρνούζια και παντόφλες, σεσουάρ, 
άνετο καναπέ για φιλοξενία τρίτου ατόμου, δορυφορική τηλεόραση, ηλεκτρονικό 
χρηματοκιβώτιο, δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό, μίνι μπαρ, βεράντα.

Το Kandia’s Castle διαθέτει μεγάλη εξωτερική πισίνα και κέντρο θαλασσοθεραπείας 
Spa με εσωτερικές πισίνες. Επιπλέον, λειτουργούν μπαρ και εστιατόρια με εκλεκτή 
κουζίνα, εκλεπτυσμένο δροσερό περιβάλλον και απίθανη θέα στον Αργολικό.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα
Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση, αντί της ημιδιατροφής
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με μουσική, αντί  
της ημιδιατροφής

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρωινό καθημερινά 
Μ. Σάββατο: ΔΏΡΟ το Αναστάσιμο δείπνο
Kυριακή του Πάσχα: ΔΏΡΟ το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φωλιασμένο στις πλαγιές του Ταϋγέτου, 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 ξυπνάτε σε ένα μέρος όπου η μεσογειακή γοητεία και ο μεσαιωνικός μύθος 
συνθέτουν ένα κομψό καταφύγιο διακοπών, που σας ταξιδεύει στο χρόνο.

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 καταπράσινους κήπους, τα γύρω 
βουνά, αλλά και το θαυμαστό κάστρο του Μυστρά...

Στον χώρο του ξενοδοχείου λειτουργούν 2 εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, tennis 
club και για την αναζωογόνηση σας παρέχονται υπηρεσίες σαόυνας, τζακούζι, 
χαμάμ και μασάζ (με επιπλέον κόστος). 

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝΠΡΩΙΝΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ + 2 EOΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο 198 €

Μονόκλινο 156 €

1o & 2ο Παιδί 0-5 ετών ΔΩΡΕΆΝ

1o & 2ο Παιδί 6-12 ετών 30 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση του γυμναστηρίου και των γηπέδων τένις με τον εξοπλισμό.
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Oλυμπία 
Δάσος Φολόης - Λάμπεια

Nεάπολη 
Ελαφόνησος

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βάσσες (Ναός Επικούρειου Απόλλωνα) - Ανδρίτσαινα 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με πρώτο σταθμό τις Βάσσες Φιγαλείας, σε υψόμε-
τρο 1.130μ., όπου βρίσκεται ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα. Συνεχίζουμε για 
την Ανδρίτσαινα, στην πλαγιά του Λυκαίου Όρους. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνά-
κια. Αναχώρηση για Ολυμπία. Άφιξη-τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο NEDA 
HOTEL 3* στο κέντρο της πόλης. Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο. 

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

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κατάκολο 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε ουζάκι με μεζέδες στην πισίνα 
του ξενοδοχείου. Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με οβελία και παραδοσιακά 
εδέσματα. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο Κατάκολο, για περίπατο και καφέ στο 
λιμανάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

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

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σπάρτη - Μουσείο Ελιάς - Νεάπολη 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τη Σπάρτη, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη 
στο Μουσείο Ελιάς. Τα εκθέματά του μας «ταξιδεύουν» στον πολιτισμό, την ιστορία 
και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον Ελλαδικό χώρο, από 
τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι στις αρχές του 20ού αιώνα. Συνεχίζουμε για τη 
Νεάπολη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* SUP. Παρακολού-
θηση του Επιταφίου. Δείπνο. 

Μ. Σάββατο: Σπήλαιο Καστανιάς - Αρχαιολογικό Μουσείο (Νεάπολης) 
Πρωινό και αναχώρηση για το εντυπωσιακό Σπήλαιο της Καστανιάς, στην ανατολική 
απόληξη του Πάρνωνα. Έπειτα θα δούμε το παμπάλαιο εκκλησάκι του Αγίου 
Ανδρέα, σημαδεμένο από τα περάσματα κουρσάρων και κατακτητών. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεάπολης, το οποίο περιλαμβάνει 
γλυπτά, επιγραφές, επιτύμβιες στήλες και αγγεία. Το βράδυ μεταφορά στην Ανάστα-
ση - Αναστάσιμο δείπνο! 

Κυριακή Πάσχα: Ελαφόνησος - Νεάπολη - Πασχαλινό γεύμα 
Πρωινό και πέρασμα με το φέρι-μποτ στο μικρό ψαρονήσι, την Ελαφόνησο. Παρα-
μονή για μεζεδάκι και ουζάκι. Επιστροφή στη Νεάπολη για το Πασχαλινό γεύμα, με 
τον οβελία να «κυριαρχεί» και αρκετά άλλα εδέσματα. Το απόγευμα θα παρακο-
λουθήσετε τη λειτουργία της Αγάπης και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε βόλτα 
στον όρμο της Νεάπολης, με τις πολλές καφετέριες και το ορειχάλκινο άγαλμα του 
Βατικιώτη Θαλασσινού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα Πάσχα: Μονεμβασιά - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Περιήγηση στο 
κάστρο με τα Βενετσιάνικα και Βυζαντινά αρχοντικά, με τον Ναό της Αγίας Σοφίας,  
το σπίτι και την προτομή του ποιητή Γιάν-
νη Ρίτσου, την εκκλησία του Ελκόμενου 
Χριστού, το Ναό της Παναγίας Χρυσα-
φίτισσας και τα πάμπολλα μαγαζάκια 
με τα τοπικά ενθύμια. Χρόνος για γεύμα 
και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Neda Hotel 3*, στην Ολυμπία ✓ Ημιδιατροφή καθη-
μερινά ✓ Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο μουσείο και στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας  
✓ Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπά-
δα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια 
COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Limira Mare 3* Sup, στη Νεάπολη  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδια-
τροφής με μουσική από Dj ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:45

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 252 € 206 € 298 €

22/4 4 270 € 225 € 315 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 240 € 202 € 294 €

22/4 4 258 € 220 € 310 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Τα δείπνα προσφέρονται 
σε ατομικό μενού. Το Πασχαλινό γεύμα εφόσον ο καιρός το επιτρέπει θα είναι σε εξοχικό κέντρο.

ΝΕDA HOTEL 3* LIMIRA MARE HOTEL 3*SUP
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ GV 1ΚΛΙΝΟ SV

22/4 Smile Price 4 295 € 305 € 205 € 449 € 469 €

22/4 4 310 € 320 € 215 € 465 € 485 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Ποτό καλωσορίσματος. Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα. Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή 
μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα. Περιλαμβάνεται κρασί και εμφιαλωμένο νερό. Πασχαλινό γεύμα με 
παραδοσιακό οβελία και κρασί. Ζωντανή μουσική στο μπαρ του ξενοδοχείου.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Μονή Παντάνασσας - Πόρτο Χέλι - Σπέτσες (Επιτάφιος)
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω της γραφικής διαδρομής Λουτρών Ωραίας Ελένης 
θα καταλήξουμε στο Πόρτο Χέλι, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθή-
σουμε την Αποκαθήλωση στη Μονή της Παναγιάς Παντάνασσας. Ελεύθερος χρόνος 
για γεύμα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο AKS PORTO HELI 4* στο Πόρτο 
Χέλι. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και μετάβαση στις Σπέτσες με ναυλωμένο σκάφος 
για την ακολουθία του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Πόρτο Χέλι.
Μ. Σάββατο: Ύδρα - Ανάσταση
Πρωινό και αναχώρηση με ναυλωμένο πλοίο για την αρχοντική Ύδρα. Ελεύθερος 
χρόνος για γνωριμία με το νησί και επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κάψιμο του Ιούδα
Πρωινό και ακολουθεί το ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία στον κήπο του ξενο-
δοχείου όπου θα προσφέρονται μεζέδες, ούζο και κόκκινα αυγά για να τσουγκρί-
σουμε! Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με τον οβελία να «πρωταγωνιστεί» και πολλά 
εδέσματα συνοδεία ζωντανής μουσικής. Το απόγευμα μετάβαση στην Ερμιόνη για 
να παρακολουθήσουμε το έθιμο «κάψιμο του Ιούδα» στο λιμάνι, σε γιορτινό κλίμα, 
με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δευτέρα Πάσχα: Ναύπλιο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το μαγευτικό και κοσμοπολίτικο Ναύπλιο. Επίσκεψη στο 
φρούριο (αν είναι ανοιχτό) του Ναυπλίου, το Παλαμήδι, το οποίο κατασκευάστηκε 
το 1687 από τους Βενετούς και διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Στη συνέχεια 
θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας, την παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια και την πλατεία Συντάγματος 
με τα παραδοσιακά καφέ. Χρόνος για γεύμα, περίπατο και το απόγευμα πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα.

Σπέτσες 
Ύδρα - Ερμιόνη - Ναύπλιο

KΡΑΝΙΔΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Galaxy Hotel

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΑΚS Porto Heli

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ 21, 25/4

Δίκλινο Superior Garden View 159 € 136 €

Δίκλινο Superior Sea View 169 € 146 €

Μονόκλινο Superior Garden View 143 € 122 €

Μονόκλινο Superior Sea View 152 € 132 €

Connecting 2+2 Superior Garden View 270 € 232 €

Connecting 2+2 Superior Sea View 288 € 249 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών σε κουκέτα 25% 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 25% 25%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

Καθημερινή παιδική απασχόληση. Μ. Σάββατο: Δείπνο με μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση, στη θέση της 
ημιδιατροφής. Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό γεύμα με μουσική. 

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο Garden View 125 €

Family room ενός χώρου 2+2 155 €

Family room 2 χώρων 2+2 210 €

Μονόκλινο 120 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 37 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 7€/άτομο/ημέρα.  
Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα. Μ. Σάββατο: Δείπνο με μαγειρίτσα μετά την 
Ανάσταση. Κυριακή του Πάσχα: Κέρασμα με μεζέδες και ακολουθεί παραδοσιακό γεύμα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Aks Porto Xeli 4*, στο Πόρτο Χέλι ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Μετα-
φορά στις Σπέτσες για την παρακολούθηση του Επιταφίου με ναυλωμένο πλοίο ✓ Μεταφορά 
στην Ύδρα το Μ. Σάββατο το πρωί με ναυλωμένο πλοίο ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ 
Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:15

SUP
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | PHARAE PALACE 4*

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 285 € 158 € 412 €

22/4 4 299 € 170 € 428 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | ELITE CITY RESORT 4*

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ GV 1ΚΛΙΝΟ GV

22/4 Smile Price 4 308 € 340 € 260 € 405 €

22/4 4 319 € 355 € 275 € 420 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αρχαία 
Μεσσήνη όπου θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό. Συνεχίζουμε για την Καλα-
μάτα, όπου θα δούμε την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, θα προσκυνήσουμε στο 
Μητροπολιτικό ναό της πολιούχου Υπαπαντής κι έπειτα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για γεύμα και περίπατο στην παλιά πόλη. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
PHARAE PALACE 4* ή ELITE CITY RESORT 4* στην Καλαμάτα. Tακτοποίηση και 
μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο. 
Μ. Σάββατο: Καρδαμύλη - Αρεόπολη - Σπήλαιο Διρού 
Πρόγευμα και αναχώρηση. Περνώντας από τους οικισμούς Καρδαμύλη, Οίτυλο, 
Λιμένι φθάνουμε στο Σπήλαιο Διρού (επίσκεψη προαιρετική). Επόμενη στάση στην 
Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο, στο Ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών κ.ά. Χρόνος για γεύμα. Κατά την επιστροφή μας θα σταματήσουμε στην 
Καρδαμύλη για να δούμε από κοντά το οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων, όπου 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο (αν είναι ανοιχτό) με φωτογραφικό υλικό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο. 
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πύλος 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην παραλιακή της πόλης. Ακολουθεί 
εορταστικό παραδοσιακό γεύμα. Το απόγευμα αναχώρηση για τη γραφική Πύλο,  
αμφιθεατρικά χτισμένη προς το λιμάνι γύρω από το καλοδιατηρημένο κάστρο. 
Χρόνος για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δευτέρα Πάσχα: Πάρκο Σιδηροδρόμων - Καρύταινα - «Αρκαδιανή» - Αθήνα 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Πάρκο Σιδηροδρόμων και συνεχίζουμε για 
την πετρόχτιστη Καρύταινα. Στάση για να δούμε το διατηρητέο οικισμό, το κάστρο 
και τη γέφυρα του Αλφειού. Έπειτα θα μεταβούμε στο χωριό Ψάρι Γορτυνίας, με θέα 
στον κάμπο της Μεγαλόπολης, και το κέντρο γεύσεων σπιτικής μαγειρικής «Αρκαδι-
ανή». Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Kαλαμάτα - Πύλος 
Μεσσηνιακή Μάνη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Pharae Palace 4* ή Elite City Resort 4*, στην 
Καλαμάτα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Για τους διαμένοντες στο Elite City, την Κυριακή του Πάσχα γλέντι με 
ζωντανή μουσική ✓ Ξενάγηση στην Αρχαία Μεσσήνη από επίσημο ξεναγό ✓ Λαμπάδα για την 
Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους και στο Σπήλαιο Διρού. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός 
φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:00

KΑΛΑΜΑΤΑ

Εlysian Luxury Hotel

KAΛΑΜΑΤΑ

Εlite City Resort

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο Garden View 128 €

Δίκλινο Sea View 156 €

Δίκλινο Μεζονέτα 236 €

Μονόκλινο 104 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 22€/ενήλικας/ημέρα & 11€/παιδί/ημέρα. 
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 40€/ενήλικας/ημέρα & 20€/παιδί/ημέρα.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο Superior 148 €

Δίκλινο Junior Suite 166 €

Δίκλινο Executive 295 €

Μονόκλινο Superior 121 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 36 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για το Αναστάσιμο δείπνο 30€/άτομο και για το Πασχαλινό γεύμα 30€/άτομο.
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Παραδοσιακή Μάνη 
Βάθεια - Αρεόπολη

Λακωνική Μάνη 
Γύθειο - Καστροπολιτείες

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια 
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο πανέμορφο 
Γύθειο, με τα νεοκλασικά σπίτια, τα στενά ανηφορικά σοκάκια, το κατάφυτο νησάκι 
Κρανάη με τον επιβλητικό φάρο και τον πύργο Τζαννετάκη. Συνεχίζουμε για τον Kό-
τρωνα, τον μεγαλύτερο παραθαλάσσιο οικισμό, συνεχίζουμε για τη Λάγια, έναν από 
τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης με πολλούς πύργους και ερείπια μεγαλι-
θικών κτισμάτων. Άφιξη στο πολυτελές PORTO MANI SUITES 4* στην Κυπάρισσο. 
Δείπνο και μετάβαση για την ακολουθία του Επιταφίου στον Γερολιμένα.
Μ. Σάββατο: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Μαρμάρι
Πρωινό και επίσκεψη στον οικισμό Κοίτα με τα χαρακτηριστικά πυργόσπιτα. Συνε-
χίζουμε για τον πιο διάσημο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Κατευθυνόμενοι για το 
ακρωτήριο Ταίναρο, το νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας, θα διακρίνουμε 
πολλά πυργόσπιτα αλλά και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Επόμενος σταθμός μας 
το φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστρέφοντας 
θα δούμε από ψηλά το γαλήνιο Μαρμάρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση 
και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στο γραφικό εκκλησάκι του 
ξενοδοχείου. Aκολουθεί Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Κυπάρισσος - Γερολιμένας 
Πρόγευμα και σούβλισμα του πατροπαράδοτου οβελία με τη συνοδεία ούζου και 
των απαραίτητων μεζέδων! Μετά το Πασχαλινό γεύμα αναχωρούμε για απογευμα-
τινό περίπατο στο μικρό παραθαλάσσιο οικισμό της Κυπάρισσου, και κατόπιν στον 
ειδυλλιακό Γερολιμένα για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
Δευτέρα Πάσχα: Διρός - Αρεόπολη - Λιμένι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση. Διασχίζοντας την «Αποσκιερή» Μάνη και από απόσταση θα 
δούμε το χωριό του Μέζαπου και τη χερσόνησο Τηγάνι. Επίσκεψη στα σπήλαια του 
Διρού (προαιρετικά) και συνεχίζουμε με την Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο 
διατηρητέο ιστορικό κέντρο. Τελευταίος μανιάτικος σταθμός μας το γραφικό Λιμένι 
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο πριν την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη - Μουσείο Ελιάς - Γύθειο
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό Μυστρά, 
την καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή καστροπολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. Συνεχίζου-
με για τη Σπάρτη, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στο κέντρο της πόλης και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
INFINITY HOTEL 3* στο Γύθειο. Μετάβαση στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο. 
Μ. Σάββατο: Αρεόπολη - Σπήλαιο Διρού - Γερολιμένας - Βάθεια 
Πρωινό και αναχώρηση για την «Αποσκιερή» Μάνη, όπου κυριαρχεί η πέτρα 
«σμιλεμένη» με φως, ενώ παντού «ξεφυτρώνουν» πύργοι και οχυρωμένοι οικισμοί. 
Επίσκεψη στο Σπήλαιο Διρού με βάρκα (προαιρετικά). Επόμενος σταθμός μας ο γρα-
φικός Μανιάτικος Γερολιμένας, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για 
το πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια, εδώ όπου αποθεώθηκε η 
Μανιάτικη αρχιτεκτονική. Τέλος, θα επισκεφθούμε την Αρεόπολη, ιστορικό τόπο που 
διατήρησε την ανεξαρτησία του επί τουρκοκρατίας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό 
στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ 
μετάβαση στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο. 
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Γύθειο 
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα. 
Ξεκούραση και το απόγευμα περιήγηση στο Γύθειο. Βόλτα στο νησάκι Κρανάη (εκεί, 
σύμφωνα με τη Μυθολογία, κατέφυγε ο Πάρης με την Ωραία Ελένη φεύγοντας από 
την Τροία). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δευτέρα Πάσχα: Μονεμβασιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη ρομαντική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, το στο-
λίδι της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου. Ταξίδι στη Μεσαιωνική καθημερινότη-
τα με τα μάτια του σήμερα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο περίπατος - περιήγησή 
μας στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και τα 
Βυζαντινά αρχοντικά, τις 40 εκκλησίες, 
τις καμάρες, τα λιθόστρωτα στενά με 
τα μαγαζάκια, τα μικρά καφενεία κ.ά. 
Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια με 
τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Το απόγευμα 
επιστροφή στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο PORTO MANI SUITES 4*, στην Κυπάρισσο ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα 
για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια 
COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Infinity Hotel 3*, στο Γύθειο 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Κατά την διάρκεια των δείπνων περιλαμβάνεται ένα ποτήρι 
κρασί/ενήλικα ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής  
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική 
ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:30

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 283 € 225 € 396 €

22/4 4 299 € 240 € 415 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 4 285 € 240 € 392 €

PORTO MANI SUITES 4*

ΙΝFINITY HOTEL 3*
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο - Βόλος 
Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. 
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από 
τα παλαιότερα στη χώρα μας. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσετε την 
αρχιτεκτονική της πόλης και να δοκιμάσετε το τσίπουρο και τα τοπικά μεζεδάκια. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο επιλογής σας PARK HOTEL 4* στο κέντρο της πόλης ή VALIS 
RESORT 5*, στην Αγριά. Το βράδυ μετάβαση στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο. 
Μ. Σάββατο: «Μουντζούρης» - Μηλιές - Βυζίτσα 
Πρωινό και αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια, όπου θα επιβιβασθούμε στο «Μου-
ντζούρη» για μια πλατανοσκέπαστη διαδρομή 15χλμ. ως τις Μηλιές. Φτάνοντας 
εκεί θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 1741 και τη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη. Παραμονή για γεύμα και μετάβαση στη Βυζίτσα, 3χλμ. δυτικά 
των Μηλιών. Όσοι δεν ακολουθήσουν τη διαδρομή με το τρενάκι η εκδρομή θα γίνει 
με το πούλμαν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πορταριά - Μακρυνίτσα 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη 
στην Πορταριά, με τα γραφικά καλντερίμια και συνεχίζουμε για την ξακουστή 
Μακρυνίτσα. Περίπατος μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, 
επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και χρόνος για καφέ 
στον ξακουστό «Θεόφιλο». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δευτέρα Πάσχα: Μουσείο «Τσαλαπάτα» - Βόλος - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, 
σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον Ελληνικό χώρο,  
το οποίο ιδρύθηκε το 1926. Ξενάγηση και περιήγηση από τον υπεύθυνο του μου-
σείου και στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη με το παραδοσιακό 
χρώμα, τα Νεοκλασικά κτίρια και τα μοναδικά τσιπουράδικα. Το μεσημέρι παίρνουμε 
το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Bόλος - Πήλιο 
Τρενάκι «Μουντζούρης»

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4* στο Βόλο ή Valis Resort 
5* στην Αγριά ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ 
Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Το εισιτήριο για το τρενάκι «Μουντζούρη» 10€, πληρωτέο στο γραφείο. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | VALIS RESORT 5*

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ PROMO 2ΚΛΙΝΟ PELIOΝ VIEW 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 297 € 340 € 280 € 490 €

22/4 4 315 € 355 € 300 € 510 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | PARK HOTEL 4*

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 230 € 192 € 315 €

22/4 4 245 € 207 € 330 €

ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ

Valis Resort Hotel & Spa
BOΛΟΣ

Park Hotel Volos

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινo 114 €

Μονόκλινο 90 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής.

Βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο του Βόλου, δίπλα στο δημοτικό παραλιακό πάρκο 
και κοντά στα φημισμένα τσιπουράδικα και τα παραδοσιακά café. Η ατμόσφαιρα στις 
εγκαταστάσεις του είναι απόλυτα ζεστή και φιλική και η ποιότητα των υπηρεσιών 
είναι η καλύτερη δυνατή, με γνώμονα την άνετη διαμονή σας. Διαθέτει 106 άνετα 
δωμάτια με ηχομόνωση, Wi-Fi, κλιματισμό, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, 
απευθείας τηλεφωνική γραμμή, σεσουάρ, καλλυντικά. Οι χώροι του ξενοδοχείου 
περιλαμβάνουν σαλόνια, εστιατόριο και καφέ μπαρ.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ

Δίκλινο Promo No View 167 € 130 €

Δίκλινο Pelion View 199 € 150 €

Δίκλινο Side View 216 € 170 €

Δίκλινο Sea View 233 € 190 €

Family 2+2 Pelion View 333 € 250 €

Family 2+2 Sea View 366 € 290 €

Μονόκλινο 160 € 115 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ 

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 45% 45%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

Μ. Παρασκευή: Νηστίσιμο δείπνο Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο Κυριακή του Πάσχα: Γεύμα με 
παραδοσιακό γλέντι. ΔΩΡΕΑΝ χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυμναστηρίου. ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi.
Δημιουργική παιδική απασχόληση καθημερινά στο Kids Club.
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δελφοί - Αράχωβα 
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στη Μονή του Οσίου 
Λουκά, το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας, στο Στείρι Βοιωτίας. 
Συνεχίζουμε για τους Δελφούς. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο (θέατρο-στάδιο). 
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Μουσείο των Δελφών, όπου φυλάσσονται τα 
ευρήματα των ανασκαφών και ο εκπληκτικός Ηνίοχος. Άφιξη στην Αράχωβα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT 4*. Μεταφορά  
στον Επιτάφιο. Δείπνο. 
Μ. Σάββατο: Λίμνη Μόρνου - Λιδορίκι - Τριζόνια - Γαλαξίδι 
Πρωινό και αναχώρηση για το Λιδορίκι. Στάση για καφέ στην πλατεία του χωριού. 
Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Μόρνου, η οποία δημιουργήθηκε το 1979 με κατασκευή 
φράγματος. Μικρή στάση και αναχώρηση για τα Χάνια, στις ακτές του Κορινθιακού 
κόλπου, απ’ όπου θα περάσουμε με το καΐκι σε 5 λεπτά στο καταπράσινο νησάκι Τρι-
ζόνια. Στη συνέχεια μετάβαση στο Γαλαξίδι. Χρόνος για καφέ και βόλτα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης - Αναστάσιμο δείπνο. 
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Αράχωβα 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο 
του οβελία. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ζωντανή μουσική. Ξεκούραση 
και το απόγευμα επίσκεψη στην κοσμοπολίτικη Αράχωβα, η οποία δεσπόζει στις 
πλαγιές του Παρνασσού. Βόλτα στα σοκάκια της και στα παραδοσιακά καταστήματα 
με τα τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δευτέρα Πάσχα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα 
Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, το 
«Vagonetto». Προαιρετικά θα κάνουμε βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές 
βωξίτη, όπου θα δούμε το μουσείο και το θέαμα «Ήχος και Φως». Συνεχίζουμε 
για τη Γραβιά, το Χάνι της οποίας έχει μετατραπεί σε μουσείο. Τελευταίος μας 
σταθμός είναι το γραφικό χωριό Αγόριανη (Επτάλοφος), με τις εξαιρετικές ταβέρνες. 
Επιστροφή στην Αθήνα.

Αράχωβα - Δελφοί

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Anemolia Mountain Resort 4*, στην Αράχωβα  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδι-
ατροφής ✓ Ξενάγηση στο μουσείο των Δελφών ✓ Το εισιτήριο για τα Τριζόνια ✓ Λαμπάδα 
για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια 
COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Η είσοδος στο Μεταλλευτικό Πάρκο. Ό,τι δεν  
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD BV 2ΚΛΙΝΟ STD DV 3o ΑΤΟΜΟ STD BV 1ΚΛΙΝΟ STD BV

22/4 Smile Price 4 335 € 360 € 270 € 515 €

22/4 4 348 € 370 € 280 € 530 €

Std: Standard Bv: Back View Dv: Delphi Valley View
Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Ένα καταφύγιο ευεξίας στα Καμένα Βούρλα, γνωστό για τα θεραπευτικά λουτρά του. 
Πρόκειται για ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels το οποίο 
αποτελείται από δύο κτίρια, χτισμένα με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
πλήρως εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον.

KAMENA BOYΡΛΑ, ΦΘΙΏΤΙΔΑ

Galini Mitsis 
Wellness Spa & Resort

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 23-25/4 22-25/4

Δίκλινο Standard Mountain View 224 € 204 €

Δίκλινο Standard Sea View 250 € 224 €

Δίκλινο Superior 298 € 277 €

Μεζονέτα/Οικογενειακό έως 4 άτομα 350 € 330 €

Μονόκλινο Mountain View 192 € 172 €

Μονόκλινο Sea View 211 € 184 €

1o Παιδί 0-13 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-13 ετών 45 € 45 €

3ο άτομο ενήλικας 13 ετών + 58 € 58 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες

Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40€/άτομο.

Μ. Παρασκευή: Γεύμα και νηστίσιμο δείπνο μετά τον Επιτάφιο
Μ. Σάββατο: Γεύμα και Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση με μουσική
Κυριακή του Πάσχα: Ούζο στη βεράντα του ξενοδοχείου και ακολουθεί 
Πασχαλινός μπουφές με μουσική
• Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας 1 φορά καθημερινά  
   (άνω των 16 ετών)
• Καθημερινή δημιουργική παιδική απασχόληση

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ειδική προσφορά 
για επιβεβαιωμένες κρατήσεις έως 31/3

• στις 3 πληρωτέες νύχτες ΔΩΡΟ 1 επιπλέον διανυκτέρευση
• στις 4 πληρωτέες νύχτες ΔΩΡΟ 2 επιπλέον διανυκτερεύσεις

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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M. Παρασκευή: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα 
Αναχώρηση από Αθήνα για το Μέτσοβο. Ξεκινώντας από την πλατεία με τον τερά-
στιο πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και την Πινα-
κοθήκη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τα Γιάννενα. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο GRAND SERAI 5* στα Γιάννενα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Καλπάκι (Πολεμικό Μουσείο) - Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ανατολικό και Κεντρικό Ζαγόρι. Ξεκινάμε από το 
Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε το Πολεμικό Μουσείο. Περνώντας από την Αρίστη 
και μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής θα φθάσουμε στο Μεγάλο Πάπιγκο. 
Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι, όπου θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου. 
Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τους Κήπους, για να θαυμάσουμε τα γεφύρια 
Κόκκορου και Πλακίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Κάστρο - Νησάκι - Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την παλιά πόλη και το Κάστρο. 
Μετάβαση στο μόλο όπου θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το νησάκι της κυ-
ρα-Φροσύνης, για να δούμε το Μουσείο του Αλή Πασά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Πασχαλινό γεύμα με μουσική και παραδοσιακό οβελία. Ελεύθερο απόγευμα.
Δευτέρα Πάσχα: Ελληνικό - Μονή Τσούκας - Μουσείο Βρέλλη 
Πρωινό και αναχώρηση για το μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεοδώρου Παπαγιάννη» 
στο χωριό Ελληνικό. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στη Μονή Τσού-
κας, ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα της Ηπείρου. Επόμενος σταθμός μας 
το Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Δωδώνη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Εγνατίας φθάνουμε στη Δωδώνη, με το αρχαίο 
θέατρο και το μαντείο. Πορεία για Αθήνα μέσω της νέας Ιονίας Οδού.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 5η μέρα.

Πανόραμα Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*, στα Γιάννενα ✓ Ημι-
διατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής 
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική 
ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 
Το εισιτήριο για το νησάκι. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | GRAND SERAI CONGRESS & SPA

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 339 € 250 € 555 €

22/4 4 349 € 260 € 565 €

22/4 Smile Price 5 434 € 320 € 715 €

22/4 5 449 € 330 € 730 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΠΟΛΗ ΙΏΑΝΝΙΝΏΝ

Grand Serai  
Congress & Spa

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο Standard 189 €

Δίκλινο Superior 203 €

Hayati (4 άτομα) 360 €

Μονόκλινο Standard 184 €

1o Παιδί 0-6 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-6 ετών 35 €

1ο & 2ο Παιδί 6-12 ετών 45 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 60 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Μ. Παρασκευή: Νηστίσιμο δείπνο Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο  
Κυριακή του Πάσχα: Εορταστικό γεύμα στο χώρο της πισίνας

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ 21, 25/4

Δίκλινο 170 € 160 €

*Family ενός χώρου 255 € 255 €

Μονόκλινο 121 € 115 €

1o Παιδί 0-17 ετών 10 € 10 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 45 € 45 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

*Τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 17 ετών 
Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής.

ΠΟΛΗ ΙΏΑΝΝΙΝΏΝ

The Lake Hotel

Λίγα βήματα από τη λίμνη και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, με αρχοντικό αέρα, είναι το νέο 
πεντάστερο στολίδι των Ιωαννίνων. Υιοθετεί την ηρεμία και την αίγλη του φυσικού 
τοπίου σε συνδυασμό με την ζεστή φιλοξενία του προσωπικού.
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν. Μέσω 
της πανέμορφης Βέροιας, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ, φθάνουμε στον ορεινό 
οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. Άφιξη στο LITHOS HOTEL & SPA 3* SUP. 
Μετάβαση στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ
Πρωινό και ξεκινάμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Αρχίζουμε από το μεγάλο διπλό 
καταρράκτη Κάρανο και φθάνουμε μέχρι το Υπαίθριο Μουσείο Νερού, όπου στον 
Παλιό Αλευρόμυλο στεγάζεται το Ενυδρείο - Ερπετάριο με πολλά είδη ψαριών 
γλυκού νερού και ερπετά και θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή συνοικία 
Βαρόσι, όπου βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο. Αναχώρηση για τα περίφημα 
Λουτρά Πόζαρ, με τις ιαματικές πηγές στους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν, 
στις όχθες του Θερμοπόταμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μπάνιο (όσοι 
ενδιαφέρονται) στις εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες με τις ευεργετικές ιδιότητες, 
καθώς και να απολαύσουμε το γεύμα μας δίπλα στις πηγές. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!

Κυριακή Πάσχα: «Αρκτούρος» - Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και αναχώρηση για το Νυμφαίο, όπου θα επισκεφθούμε το σπουδαίο 
περιβαλλοντικό κέντρο προστασίας της αρκούδας «Αρκτούρος». Ελεύθερος χρόνος 
για να δοκιμάσετε τις χειροποίητες πίτες και να περιπλανηθείτε στον παραδοσιακό 
οικισμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα περιήγηση στο 
χωριό για να θαυμάσετε τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά σοκάκια. Χρόνος για καφέ 
και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα Πάσχα: Νάουσα - Άλσος Αγ. Νικολάου - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη 
Νάουσα, στους πρόποδες του Βερμίου. 
Επίσκεψη στο Άλσος του Αγίου Νικολά-
ου, ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο 
αναψυχής και διημέρευσης. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Βάλια Κάλντα 
Πέτρινα γεφύρια

Λουτρά Πόζαρ 
Καϊμακτσαλάν

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Γρεβενά 
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 στα Γρεβενά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
VALIA CALDA 3* στο Περιβόλι. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην εκκλησία 
για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Ζιάκα - Δάσος Όρλιακα - Φαράγγι Πορτίτσας - Αζίζ Αγά - Σπήλαιο
Πρωινό και αναχώρηση για τα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών, μέσω μιας κατα-
πληκτικής διαδρομής. Θα θαυμάσουμε το γεφύρι του Αζίζ Αγά και του Ζιάκα. Έπειτα 
υπάρχει η δυνατότητα να πεζοπορήσουμε (προαιρετικά) στο δάσος του Όρλιακα και 
με 4x4 (προαιρετικά) να περιηγηθούμε στην περιφερειακή ζώνη της Βάλια Κάλντα 
και το Φαράγγι της Πορτίτσας. Επίσκεψη στο χωριό Σπήλαιο, όπου θα δούμε τη 
Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ 
μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας - Σαμαρίνα - Βοβούσα
Πρωινό και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας. Στάση για καφέ στο 
σαλέ και συνεχίζουμε για τη χιλιοτραγουδισμένη Σαμαρίνα, το ψηλότερο χωριό των 
Bαλκανίων, στις πλαγιές του Σμόλικα, σε υψόμετρο 1650μ. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακά εδέσματα. Το απόγευμα αναχώρηση για τη 
Βοβούσα, το τελευταίο χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου, που πήρε το όνομά του από 
τη βοή των νερών του ποταμού Αώου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Γρεβενά - Μηλιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα Γρεβενά και τη Μηλιά, όπου θα επισκεφτούμε το 
Παλαιοντολογικό Μουσείο (εάν είναι ανοικτό), για να δούμε τα προϊστορικά ζώα που 
ζούσαν στην περιοχή. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Valia Calda 3*, στο Περιβόλι  
✓ Ημιδιατροφή σε σερβιριζόμενα μενού ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Τα 4x4 για την περιήγηση στη 
Βάλια Κάλντα και το Φαράγγι της Πορτίτσας. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lithos Hotel & Spa 3* Sup στον Παλαιό 
Άγιο Αθανάσιο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε σερβιριζόμενο μενού ✓ Αναστάσιμο δείπνο 
και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:00

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 240 € 175 € 280 €

22/4 4 255 € 185 € 295 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Το δείπνο προσφέρεται σε σετ μενού.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ J. SUITE 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STD

22/4 Smile Price 4 225 € 285 € 150 € 360 €

22/4 4 240 € 299 € 165 € 375 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Το 3ο άτομο σε καναπέ κρεβάτι.

VALIA CALDA 3* LITHOS HOTEL & SPA 3* SUP
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ 25/4

Δίκλινο 169 € 150 €

Μονόκλινο 113 € 104 €

1o Παιδί 2-12 ετών 43 € 37 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 74 € 64 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο Superior 190 €

Μονόκλινο Superior 167 €

1o Παιδί 0-8 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο 8 ετών + 35 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Μ. Παρασκευή: Δείπνο μετά τον επιτάφιο με νηστίσιμα εδέσματα.
Μ. Σάββατο: Δείπνο με μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση.
Κυριακή του Πάσχα: Γεύμα με ψήσιμο αρνιών και κεράσματα κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Divani Meteora Hotel

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, που ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει ακόμη και από το 
παράθυρο του δωματίου του! Βρίσκεται στην Καλαμπάκα, στην Κεντρική Ελλάδα, 
350χλμ. βορειοδυτικά των Αθηνών και σε απόσταση μόλις 1χλμ. από τις επιβλητικές 
μονές των Μετεώρων.

Για τη διαμονή σας το Divani Meteora παρέχει δωμάτια Superior, Deluxe και Junior 
Σουίτες. Όλα περιλαμβάνουν καλαίσθητη διακόσμηση, πρακτική διαρρύθμιση και 
γαλήνια ατμόσφαιρα, ενώ είναι εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

Οι παροχές του περιλαμβάνουν το φιλόξενο και γεμάτο γευστικές εκπλήξεις 
εστιατόριο, με θαυμάσια θέα στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, το μπαρ, 
το κέντρο ευεξίας με την εσωτερική πισίνα, τη σάουνα, το Jacuzzi, το πλήρως 
εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Βρίσκεται στο Καστράκι, μόλις 2χλμ. από την Καλαμπάκα και σε απόσταση «ανα-
πνοής» από τους επιβλητικούς βράχους. Τα γήινα χρώματα, η πέτρα και το ξύλο 
κυριαρχούν και δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα. Το Grand Meteora διαθέτει 111 
ευρύχωρα δωμάτια, σχεδιασμένα και διακοσμημένα βάσει των καλύτερων προδια-
γραφών φιλοξενίας. Στις εγκαταστάσεις του υπάρχει χώρος υποδοχής, εστιατόριο, 
καφέ-μπαρ, σαλόνι με τζάκι, δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

KAΣΤΡΑΚΙ, KAΛΑΜΠΑΚΑ

Grand Meteora Hotel
KAΡΠΕΝΗΣΙ

Montana Hotel & Spa

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ 25/4

Δίκλινο Standard 135 € 115 €

Δίκλινο Superior 155 € 135 €

Μεζονέτα 4 άτομα 207 € 197 €

Μονόκλινο 108 € 88 €

1o Παιδί 0-12 ετών Δωρεάν ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών σε τρίκλινο Standard 25 € 25 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Standard 25 € 25 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Superior 15 € 15 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

Early check in/Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας.
Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα. Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της 
ημιδιατροφής. Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό γεύμα με ψήσιμο του οβελία.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα (ξενάγηση)
Πρωινή αναχώρηση για την Καλαμπάκα. Ανάβαση στα Μετέωρα και ξενάγηση στις 
Μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας GRAND METEORA 4* SUP στο Καστράκι ή DIVANI METEORA 4* 
SUP στην Καλαμπάκα. Μετάβαση στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λίμνη Ταυρωπού - Καλαμπάκα
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Λίμνη Πλαστήρα. Ελεύθερος χρόνος. Άφιξη στην 
Πλαζ Λαμπερού για γεύμα και στη συνέχεια θα πιούμε τον καφέ μας στην κεντρική 
πλατεία των Τρικάλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο. 
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Τρίκαλα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα μεταβού-
με στα Τρίκαλα, όπου θα περιηγηθούμε στο κάστρο μέχρι την παλιά συνοικία Βαρού-
σι και θα πιούμε τον καφέ μας στον πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μέτσοβο - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Πρωινό και αναχώρηση για το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής, την Πινακοθήκη και το αρχοντικό Τοσίτσα. Ελεύθερος χρόνος. Επι-
στροφή στην Καλαμπάκα και επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δείπνο.
Τρίτη: Χωριά του Κόζιακα
Πρωινό και αναχώρηση για την ορεινή Πίνδο. Θα επισκεφθούμε την Πύλη, την Πόρ-
τα Παναγιά, την Ελάτη και το Περτούλι. Χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.

Λάρισα - Βόλος 
Λίμνη Πλαστήρα - Πήλιο

Καλαμπάκα 
Μετέωρα

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Διαχρονικό Μουσείο - Λάρισα 
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό τη Λάρισα. Επίσκεψη στο Διαχρονικό Μουσείο, το 
οποίο παρουσιάζει την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Συνεχίζουμε 
με τα υπόλοιπα αξιοθέατα και φτάνουμε στο Φρούριο, όπου θα δούμε τμήματα 
του Μπεζεστένι του 15ου αι., των παλαιοχριστιανικών λουτρών του 6ου αι. και της 
βασιλικής του Αγ. Αχιλλείου. Ελεύθερος χρόνος για να γευματίσετε στα φημισμένα 
μεζεδοπωλεία και να επισκεφθείτε τη μεγάλη αγορά. Τακτοποίηση στο GRECOTEL 
LARISSA IMPERIAL 5*. Μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο. 

Μ. Σάββατο: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα 
Πρωινό και αναχώρηση για την «Ωραία Κοιμωμένη των Αγράφων», τη Λίμνη 
Πλαστήρα, με τις δαντελωτές όχθες και τις καταπράσινες πλαγιές των Αγράφων 
να αντικατοπτρίζονται στα νερά της. Περνώντας από τα χωριά Νεράιδα, Πεζούλα, 
Νεοχώρι κ.ά. θα καταλήξουμε στο Φράγμα Ταυρωπού, όπου θα έχουμε χρόνο για 
φωτογραφίες και αγορές. Άφιξη στην Πλαζ Λαμπερού για μεσημεριανό γεύμα με 
θέα τη λίμνη. Στη συνέχεια θα πιούμε τον καφέ μας στην κεντρική πλατεία των 
Τρικάλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο. 

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Αμπελάκια 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία στο χώρο 
της πισίνας με συνοδεία μουσικής και τσιπουρομεζέδων. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύ-
μα. Το απόγευμα αναχώρηση για τον παραδοσιακό οικισμό Αμπελάκια, χτισμένο στις 
βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και γνωριμία 
με το χωριό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα Πάσχα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος - Αθήνα 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Πορταριά, έναν παραδοσιακό οικισμό στη 
δυτική πλευρά του Πηλίου με γραφικά καλντερίμια. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με την 
πανοραμική θέα. Βόλτα μέχρι την κεντρική 
πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια και 
την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρό-
μου. Στη συνέχεια μετάβαση στην πόλη του 
Βόλου όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στα τσιπουράδικα. Πορεία επιστροφής 
στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5*, στη 
Λάρισα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Grand Meteora 4* Sup, 
στο Καστράκι ή Divani Meteora 4* Sup, στην Καλαμπάκα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  
✓ Ξενάγηση στις Μονές των Μετεώρων ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:30

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ BNG 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ BNG 1ΚΛΙΝΟ SUP

22/4 Smile Price 4 285 € 304 € 170 € 399 € 439 €

22/4 4 298 € 316 € 175 € 417 € 458 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | DIVANI METEORA 4* SUP

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 340 € 185 € 525 €

22/4 4 355 € 195 € 540 €

22/4 Smile Price 5 460 € 250 € 710 €

22/4 5 475 € 265 € 725 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμενο αριθμό δωματίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | GRAND METEORA 4* SUP

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 323 € 296 € 398 €

22/4 4 340 € 310 € 415 €

22/4 Smile Price 5 402 € 365 € 502 €

22/4 5 420 € 380 € 520 €

GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5*
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι 
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Mέσω υπέροχης διαδρομής φτάνουμε 
στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε με τον 
παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων. Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο 
MONTANA HOTEL & SPA 5*. Μεταφορά στην εκκλησία για τον Επιτάφιο. Δείπνο. 

Μ. Σάββατο: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού 
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. 
Περιήγηση στους χώρους της μονής και συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο 
μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. Συνεχίζουμε με το Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του 
Όρους Χελιδόνα. Επίσκεψη στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο (αν είναι ανοιχτό). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο! 

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό Γεύμα - Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο 
του οβελία. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική. Το απόγευμα αναχώ-
ρηση για τα γραφικά χωριά Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα. Επίσκεψη στη Μονή 
Τατάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Από μακριά θα αγναντέψουμε τη Λίμνη Κρε-
μαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα Πάσχα: Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Αγάθωνος, όπου θα δούμε το Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας. Συνεχίζουμε για τη Λουτρόπολη Υπάτης, για καφέ και περίπατο στο 
υπέροχο πάρκο. Θα καταλήξουμε 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.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Λ. Πουρναρίου - Κάτω Αθαμάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα Αθαμάνια Όρη. Περνώντας από το χωριό 
Πέτα, όπου έγινε η ιστορική μάχη με τους Τούρκους, φθάνουμε στις Μελάτες, για 
να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα των φιόρδ της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου. 
Συνεχίζουμε με το Κάτω Αθαμάνιο και το Παλαιοκάτουνο. Επόμενος σταθμός μας 
το Βουργαρέλι, όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη. Χρόνος για 
γεύμα και για να χαρείτε τη φύση. Το απόγευμα άφιξη στο BYZANTINO HOTEL 4* 
στην Άρτα. Μεταφορά στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο. 

Μ. Σάββατο: Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί 
Πρωινό και αναχώρηση για τα «σκαρφαλωμένα» στα βουνά χωριά με τη μοναδική 
ομορφιά. Μέσω Πλάκας φθάνουμε στα γραφικά Άγναντα. Επίσκεψη στο Σπήλαιο 
Ανεμότρυπας (εάν είναι ανοιχτό). Επόμενος σταθμός τα Πράμαντα. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και μετάβαση στους γειτονικούς Μελισσουργούς. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο. 

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Γεφύρι Άρτας - Πρέβεζα 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο των αρνιών με 
μεζέδες, τσίπουρο και παραδοσιακή μουσική. Ακολουθεί Πασχαλινό παραδοσιακό 
γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα αναχώρηση για το ξακουστό γεφύρι της Άρτας, πάνω 
από τον ποταμό Άραχθο. Συνεχίζουμε για την Πρέβεζα, όπου θα περιηγηθούμε 
στην παλιά πόλη. Επίσκεψη στον πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο, χρόνος για καφέ και 
περίπατο στα γραφικά σοκάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα Πάσχα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, 
πύλη εισόδου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα, για 
να περιοδεύσουμε στα καταπράσινα χωριά 
της. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά 
και μετάβαση στο Θέρμο, όπου θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε το γύρο της 
λίμνης και πορεία επιστροφής για Αθήνα.

Kαρπενήσι 
Μικρό & Μεγάλο Χωριό

Tζουμέρκα 
Άρτα - Πρέβεζα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Montana Hotel & Spa 5*, στο 
Καρπενήσι ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

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

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 08:30

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 259 € 280 € 156 € 360 €

22/4 4 275 € 299 € 175 € 375 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.  
Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμες και μη επιλογές Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα & 
χοιρινό φούρνου Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό γεύμα με ψητό αρνί και μουσική.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 259 € 190 € 325 €

22/4 4 275 € 205 € 340 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.  
Μ. Παρασκευή: Νηστίσιμα εδέσματα Μ. Σάββατο: Παραδοσιακή μαγειρίτσα  
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό γεύμα με αρνιά σούβλας, μεζέδες με τσίπουρα κατά τη διάρκεια του 
ψησίματος και παραδοσιακή μουσική.

MONTANA HOTEL 5* BYZANTINO HOTEL 4*
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καβάλα 
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην όμορφη 
πόλη της Καβάλας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο AIROTEL GALAXY HOTEL 4*. 
Μετάβαση στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Θάσος - Καβάλα
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στη Θάσο, μέσω Κεραμωτής. Θα 
επισκεφθούμε την Αρχαία Αγορά, τα Ιερά πίσω από το Παλιό Λιμάνι και το Αρχαίο 
Θέατρο. Συνεχίζουμε βορειοανατολικά προς τη Σκάλα Πρίνου και Καλλιράχης και θα 
καταλήξουμε στο Λιμένα. Επιστροφή στην Καβάλα αργά το απόγευμα. Ανάσταση - 
Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο με ζωντανή μουσική.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά μνημεία. Θα 
δούμε το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, την παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή 
κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα και το απόγευμα αναχώρηση 
για το μαγευτικό Αγιορείτικο Μετόχι του Πόρτο Λάγος. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στην Ξάνθη, με την παλιά πόλη, τα αναπαλαιωμένα σπίτια και τα γραφικά δρομάκια. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μονή Εικοσιφοίνισσας - Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα 
Πρωινό και αναχώρηση για την Μονή Εικοσιφοίνισσας στο Παγγαίο όρος. 
Συνεχίζουμε με το Σπήλαιο Αγγίτη με πλούσιο φυσικό διάκοσμο. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε προς τη Δράμα, όπου θα επισκεφθούμε το πάρκο της πόλης και θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Καβάλα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο και 
ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης για καφέ και περίπατο. Πορεία επιστροφής 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σέρρες 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες. 
Πρόκειται για μια σύγχρονη πόλη, με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, κυρίως για την 
υπέροχη φύση που την περιβάλλει, αλλά και για τα αξιοθέατα της ευρύτερης περι-
οχής. Άφιξη στο SIRIS HOTEL 4* στο Λευκώνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο 
και μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο την πόλης.
Μ. Σάββατο: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια
Πρωινό κι επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη όπου θα ξενα-
γηθούμε. Στη συνέχεια μετάβαση στο Πετρίτσι, όπου βρίσκεται το Δημοτικό Ενυδρείο 
Βυρώνειας. Προχωρούμε προς τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους σημαντικούς 
υδροβιότοπους της Ευρώπης. Καταλήγουμε στα Άνω Πορόια, με θέα την κοιλάδα 
και τη λίμνη, όπου θα απολαύσετε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στην πλατεία του 
χωριού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό Γεύμα - Τελετή της Αγάπης - Σέρρες
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος, καθώς ψήνεται ο οβελίας, με μεζέδες και ούζο στον 
κήπο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα επί-
σκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα παρακολουθήσουμε την Τελετή 
της Αγάπης. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην πόλη των Σερρών, όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο. Μην παραλείψετε να αγοράσετε τους παραδοσιακούς ακανέδες,  
 το γλυκό για το οποίο φημίζεται η πόλη! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: 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 (έξοδα ατομικά), όπου εκτίθενται ευρήματα από τη γύρω 
περιοχή. Πορεία επιστροφής για Αθήνα.

Καβάλα 
Θάσος - Ξάνθη - Δράμα

Σέρρες - Λίμνη Κερκίνη 
Άνω Πορόια - Αμφίπολη

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:15

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:00

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Airotel Galaxy Hotel 4*, στην Καβάλα  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο σε μενού στη θέση της ημιδιατροφής, με 
ζωντανή μουσική και 1 μπουκάλι κρασί ανά 2 άτομα ✓ Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ στη θέση 
της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Το εισιτήριο για τη Θάσο ✓ Αρχηγός/συνο-
δός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ CV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ CV

22/4 Smile Price 4 260 € 210 € 330 €

22/4 4 275 € 225 € 345 €

22/4 Smile Price 5 312 € 250 € 405 €

22/4 5 330 € 265 € 425 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Siris Hotel 4*, στο Λευκώνα Σερρών 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση και 
Πασχαλινό γεύμα με κρασί και μουσικό γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την 
Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 232 € 215 € 295 €

22/4 4 248 € 230 € 310 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βεργίνα (ξενάγηση) - Θεσσαλονίκη 
Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στη Βεργίνα και ξενάγη-
ση από επίσημο ξεναγό στο νέο Μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε ανεκτίμητης αξίας 
ευρήματα. Συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στο ξενοδοχείο PORTO PALACE 5*. 
Το βράδυ μεταφορά στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα
Πρωινό και εξόρμηση στα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία, στους πρόποδες 
του όρους Καϊμακτσαλάν. Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του Θερμοπόταμου με τα 
ιαματικά νερά. Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα, με τα πολλά νερά. Επίσκε-
ψη στο πάρκο με τους περίφημους Καταρράκτες Κάρανο και βόλτα στην παραδοσια-
κή συνοικία Βαρόσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Θεσσαλονίκη - Πασχαλινό γεύμα - Μονή Σουμελά - Βέροια 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα. Το από-
γευμα αναχώρηση για προσκύνημα στη Μονή Σουμελά, με τη θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας. Στη συνέχεια μετάβαση στη Βέροια. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση 
στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη. Θα ξεναγη-
θούμε στο Στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα του μεγαλύτερου συγκροτήματος 
οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους πιο σημαντικούς υδρο-
βιότοπους της Ευρώπης. Δυνατότητα γύρου της λίμνης με βάρκες (προαιρετικά). 
Ενημέρωση και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Θεσσαλονίκη (με ξεναγό) - Αθήνα
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη από 
διπλωματούχο ξεναγό: Λευκός Πύργος, 
Παραλιακή, Άγιος Δημήτριος, Πάνω 
Πόλη, Ρωμαϊκά Τείχη, Επταπύργιο κ.ά. 
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα. 
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνε-
ται η 4η μέρα.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κομοτηνή 
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην Κομοτηνή. Τακτοποί-
ηση στο CHRIS & EVE HOTEL 4*. Μεταφορά στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί
Πρωινό και αναχώρηση για το Δέλτα του Έβρου. Επίσκεψη και ξενάγηση στην Πα-
ναγία Κοσμοσώτειρα. Στη συνέχεια θα υπάρχει ενημέρωση και εάν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα. Επόμενος σταθμός μας το Δάσος της 
Δαδιάς, όπου λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης. Αναχώρηση για το Σουφλί, επίσκεψη 
και ξενάγηση στο Μουσείο Μεταξιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και 
μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Κομοτηνή - Πασχαλινό γεύμα - Αλεξανδρούπολη
Πρωινό και επίσκεψη στο κέντρο της Κομοτηνής, σπουδαίος εμπορικός, οικονο-
μικός και συγκοινωνιακός κόμβος της Θράκης. Χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για το Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην 
Αλεξανδρούπολη για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Πομακοχώρια - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος - Βιστωνίδα 
Πρωινό και αναχώρηση για τα Πομακοχώρια με το γραφικό χαρακτήρα, την παρα-
δοσιακή αρχιτεκτονική και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στην Ξάνθη, όπου θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη και το καταπληκτικό 
Λαογραφικό Μουσείο (αν είναι ανοιχτό). Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Καθ’ οδόν 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 και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Τρίτη: Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Καβάλα, 
με το κάστρο, το υδραγωγείο και την παλιά 
πόλη. Στη συνέχεια θα πάρουμε το δρόμο 
της επιστροφής για Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται 
η 4η μέρα.

Θεσσαλονίκη 
Λουτρά Πόζαρ - Λίμνη Κερκίνη

Πανόραμα Θράκης 
Koμοτηνή - Ξάνθη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Porto Palace 5*, στη Θεσσαλονίκη ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα 
για την Ανάσταση ✓ Ξεναγήσεις από διπλωματούχο ξεναγό στη Βεργίνα και στη Θεσσαλονίκη 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 
75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

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

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:30

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 272 € 225 € 375 €

22/4 4 290 € 240 € 395 €

22/4 Smile Price 5 332 € 270 € 470 €

22/4 5 350 € 285 € 485 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 215 € 203 € 275 €

22/4 4 235 € 220 € 295 €

22/4 Smile Price 5 268 € 240 € 350 €

22/4 5 288 € 260 € 369 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

PORTO PALACE 5* CHRIS & EVE HOTEL 4*
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Χαλκιδική 
Πρωινή αναχώρηση για τη Χαλκιδική με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το από-
γευμα στο KASSANDRA PALACE HOTEL & SPA 5* στην Κρυοπηγή. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Όρμος Παναγιάς - Κρουαζιέρα Αγίου Όρους
Πρωινό και αναχώρηση για μια ξεχωριστή εκδρομή στον Όρμο Παναγιάς, ή στην 
Ουρανούπολη όπου θα επιβιβαστούμε στο κρουαζιερόπλοιο (προαιρετικά) και θα 
αναχωρήσουμε για τον περίπλου της Αθωνικής πολιτείας (καιρού επιτρέποντος).  
Θα εντυπωσιαστούμε από τα μοναστήρια Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, Σίμωνος Πέτρας, 
Παντελεήμονος κ.ά. Επιστροφή στην Ουρανούπολη, ελεύθερος χρόνος για γεύμα 
και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Γύρος Κασσάνδρας
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στον κήπο του ξενοδοχείου απολαμβάνοντας 
μεζέδες με ούζο. Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική. Το 
απόγευμα αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου Κασσάνδρας. Θα δούμε κι εδώ 
θαυμάσια χωριά, όπως την Κρυοπηγή, το Παλιούρι, την Καλλιθέα, τη Νέα Σκιώνη, 
την Κασσάνδρεια κ.ά. Ελεύθερος χρόνος στην Άφυτο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Γύρος Σιθωνίας
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο της Σιθωνίας. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
υπέροχα χωριά, όπως το Νέο Μαρμαρά, τη Σάρτη, το Πόρτο Κουφό, τη Βουρβουρού 
κ.ά. Στάση για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Χαλκιδική - Μονή Αγίου Παΐσιου - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σουρωτή, όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή Αγίου Ιω-
άννου Θεολόγου, όπου βρίσκονται τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη, 
όπως και ο τάφος του Γέροντα Παΐσιου. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα και η επίσκεψη στη Ιερά Μονή 
του Αγίου Παΐσιου.

Xαλκιδική 
Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Kassandra Palace Hotel & Spa 5*, στην Κρυοπηγή 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδια-
τροφής με παραδοσιακή μουσική ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Η κρουαζιέρα στις ακτές του Αγίου Όρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 06:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ MV 2ΚΛΙΝΟ DLX GV 3ο ΑΤΟΜΟ DLX GV 1ΚΛΝΙΟ MV

22/4 Smile Price 4 228 € 276 € 230 € 292 €

22/4 4 240 € 288 € 242 € 305 €

22/4 Smile Price 5 284 € 348 € 290 € 369 €

22/4 5 299 € 364 € 306 € 382 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

ΣΙΘΏΝΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Porto Carras Meliton

ΚΡΥΟΠΗΓΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κassandra Palace

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο Golf View 159 €

Δίκλινο Sea ή Marina View 188 €

Δίκλινο Family Room Golf View 199 €

Μονόκλινο 149 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών σε Junion Suite, Family Room ΔΩΡΕΆΝ

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο μετά τις 00:15. 
Κυριακή του Πάσχα: Προμεσημβρινός μπουφές με ούζο, τσίπουρο, κρασί και μεζέδες. Ακολουθεί 
Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής με ψήσιμο οβελία και παραδοσιακή μουσική (εφόσον το 
επιτρέπουν το υγειονομικά πρωτόκολλα). 
Κατά την άφιξη σας στο ξενοδοχείο θα πρέπει να γίνει κράτηση για το Αναστάσιμο δείπνο και το 
Πασχαλινό γεύμα.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο Mountain View 101 €

Δίκλινο Sea View 108 €

Δίκλινο Deluxe Garden View 139 €

Δίκλινο Deluxe Side Sea View 163 €

Δίκλινο Family Suite Sea View 178 €

Μονόκλινο Mountain View 76 €

1ο Παιδί 0-12 ετών σε Deluxe και Family ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών σε Family ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Deluxe και Family 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3, μετά προσαυξάνονται 5%. 
Μ. Σάββατο: Περιλαμβάνεται δείπνο και επιπλέον το παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο στις 00:30. 
Κυριακή του Πάσχα: Μεσημεριανό γεύμα με παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία και ζωντανή μουσική στη 
θέση της ημιδιατροφής (εφόσον το επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα).
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Δίον - Λεπτοκαρυά
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Δίον, σε ένα από 
τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία της Μακεδονίας. Χρόνος για γεύμα και 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο OLYMPIAN BAY 4* στη Λεπτοκαρυά. Τακτοποίηση 
και μετάβαση για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Βεργίνα (ξενάγηση) - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα και το νέο μουσείο. Θα έχετε την ευκαιρία 
να μπείτε μέσα στον Τύμβο και να δείτε τους τάφους και τη διάσημη λάρνακα του 
Φιλίππου. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Συνεχίζουμε για τις πλαγιές του Βερμίου, 
στην Μονή της Παναγίας Σουμελά. Μετάβαση στη Βέροια. Χρόνος για γεύμα και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιός Παντελεήμονας
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική, 
γλέντι, χορό και παραδοσιακό οβελία. Το απόγευμα μετάβαση στο παραδοσιακό 
χωριό Παλαιός Παντελεήμονας. Χρόνος για καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Νάουσα - Σχολή Αριστοτέλους - Έδεσσα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Νάουσα. Επίσκεψη στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, 
χρόνος για καφέ και βόλτα με το τρενάκι. Επόμενος σταθμός μας το πολιτισμικό κέ-
ντρο της Σχολής Αριστοτέλους όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Συνεχίζουμε 
για την καταπράσινη Έδεσσα, με τους περίφημους καταρράκτες Κάρανο, το Υπαίθριο 
Μουσείο Νερού και την παλιά πόλη Βαρόσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Τρίτη: Αμπελάκια - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα Τέμπη, όπου θα προσκυνήσουμε στην εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στα ξακουστά Αμπελάκια, με το πε-
ρίτεχνο αρχοντικό του Γεωργίου Σβαρτς (18ου αιώνα) και το Λαογραφικό Μουσείο. 
Χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής για Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

Όλυμπος 
Βέροια - Νάουσα - Έδεσσα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Olympian Bay 4*, στη Λεπτοκαρυά ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Κρασί και 
αναψυκτικά στα εορταστικά γεύματα ✓ Ξενάγηση στη Βεργίνα ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 
ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:30

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, ΠΙΕΡΙΑ

Οlympian Bay Resort

ΓΡΙΤΣΑ, ΛΙΤΟΧΏΡΟ

Dion Palace Resort & Spa
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4 4η ΝΥΧΤΑ 21/4

Δίκλινο Classic Land View 129 € 124 €

Δίκλινο Classic Sea/Pool View 134 € 130 €

Δίκλινο Bungalow Sea Front 156 € 150 €

Δίκλινο Superior Land View 156 € 150 €

Δίκλινο Superior Sea/Pool View 163 € 155 €

Μονόκλινο 108 € 108 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών σε Superior ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35 € 35 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες -

Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα περιλαμβάνονται στη θέση της ημιδιατροφής.

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο 110 €

Family Room 2+2 138 €

Μονόκλινο 110 €

1o Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 7€/άτομο/βραδιά.
Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και 
άλλα εδέσματα, κρασί και αναψυκτικά Κυριακή του Πάσχα: Προμεσημβρινός μπουφές με ορεκτικά και 
ούζο. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με μουσική, κρασί και αναψυκτικά.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 225 € 185 € 375 €

22/4 4 255 € 210 € 298 €

22/4 Smile Price 5 305 € 255 € 485 €

22/4 5 325 € 275 € 500 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Κύμη, όπου θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ 
με προορισμό το λιμάνι της Σκύρου, Λιναριά. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα 
ταβερνάκια με τις τοπικές σπεσιαλιτέ και αναχώρηση για το ξενοδοχείο NEFELI 
HOTEL 4*, στη Χώρα. Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση 
στο κέντρο του νησιού για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Χώρα - Μαγαζιά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε βράχο. Θα 
περιηγηθούμε πεζή, καθώς δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα, περπατώντας στα στενά 
σοκάκια με τα παραδοσιακά καταστήματα και τα Βυζαντινά μνημεία που κοσμούν τις 
πλατείες. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς 
και στη συνέχεια θα δούμε την Πλατεία Ελευθερίας ή Πλατεία Αιώνιας Ποίησης, αφι-
ερωμένη στον Βρετανό ποιητή Ρόμπερτ Μπρουκ. Μεταφορά στην περιοχή Μαγαζιά 
για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση στην 
Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Βόρειο τμήμα (γύρος νησιού)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το ψήσιμο του οβελία, 
απολαμβάνοντας ούζο με μεζέδες στην πισίνα του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πα-
σχαλινό γεύμα με παραδοσιακά νόστιμα εδέσματα. Το απόγευμα αναχώρηση για το 
βόρειο τμήμα του νησιού, μέσα από μια πευκόφυτη διαδρομή, σε ένα υπέροχο τοπίο 
με πανέμορφες παραλίες. Στάση για καφέ στη γραφική Ατσίτσα, ένα βορειοδυτικό 
χωριό με φυσικό λιμάνι και πλούσια βλάστηση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Νότιο τμήμα - Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το πιο δύσβατο νότιο τμήμα του νησιού, μέχρι εκεί που 
μπορεί να φτάσει το πούλμαν, περνώντας από τη δημοφιλή παραλία Καλαμίτσα. 
Πριν αποχαιρετίσουμε το νησί θα επισκεφθούμε τη φάρμα με τα Σκυριανά αλογάκια, 
μία από τις πιο σπάνιες μικρόσωμες φυλές που υπάρχουν στον κόσμο και έλκει 
την καταγωγή της από τη Σκύρο. Μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο 
φέρι-μποτ για την Κύμη. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Σκύρος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος - Κύμη ✓ Διαμονή στο ξενοδο-
χείο Nefeli Hotel 4*, στη Χώρα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό 
γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4 - Ώρα αναχώρησης 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 260 € 245 € 335 €

22/4 4 275 € 260 € 350 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Στο μαγευτικό νησί των Σποράδων, δίπλα στη θάλασσα της περιοχής Γυρίσματα-
Κάμπος και 2,5 χλμ. από τη Χώρα, βρίσκεται το Skiros Palace, σε ένα περιβάλλον 
απλότητας, χαλαρότητας και άνεσης - εγγύηση για τις ευχάριστες διακοπές σας.

Διαθέτει 80 δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια σε έξι ανεξάρτητα διώροφα κτίρια με όλες 
τις ανέσεις, όπως κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και ευρύχωρο μπαλκόνι. Κατά 
τη διαμονή σας στο Skiros Palace μπορείτε να χαρείτε και να απολαύσετε στιγμές 
ηρεμίας και χαλάρωσης στην πισίνα, το μπαρ και το εστιατόριο. Παρέχει επίσης 
πάρκινγκ και Wi-Fi, σαλόνι, επιτραπέζια παιχνίδια, γήπεδο 5x5, μπάσκετ, χώρος 
παιδικού ποδοσφαίρου, κούνιες, πινγκ πονγκ, ποδοσφαιράκι.

ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΚΥΡΟΣ

Skiros Palace Hotel
1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝHMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 22-25/4

Δίκλινο 115 €

Μονόκλινο 104 €

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών 35 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Μ. Παρασκευή: Δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα
Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με συνοδεία μουσικής 
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με τσουρέκια και αυγά συνοδεία μουσικής
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Μ. Παρασκευή: Πειραιάς - Σύρος 
Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση για Σύρο. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας NISAKI HOTEL 3* ή HERMES HOTEL 
3* στην Ερμούπολη. Τακτοποίηση και μετάβαση στην περιφορά του Επιταφίου.
Μ. Σάββατο: Σύρος - Γύρος του νησιού - Αναστάσιμο δείπνο
Πρωινό και αναχώρηση με τον ξεναγό μας για το Μεσαιωνικό οικισμό της Άνω 
Σύρου. Θα επισκεφθούμε τον Καθολικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, το Μοναστήρι των 
Καπουτσίνων, την Πιάτσα, τα λαογραφικά μουσεία και θα φθάσουμε στο «κάτω τέρ-
μα», όπου θα μας περιμένει το πούλμαν για την Ερμούπολη. Εκεί θα επισκεφθούμε 
πεζή τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, τη συνοικία Βαπόρια, τη «μικρή Βενετία». 
Προαιρετική επίσκεψη στο πρώτο θέατρο-όπερα της Ελλάδας. Θα επισκεφθούμε 
ακόμη το μουσείο με τα αντίγραφα Κυκλαδικής Τέχνης, το Αρχαιολογικό Μουσείο, 
την Πλατεία Μιαούλη και τον Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου. Αμέσως μετά επιβίβαση 
στο πούλμαν για το νότιο τμήμα του νησιού με τις θαυμάσιες παραλίες, όπως Αζόλι-
μνος, Βάρη, Μεγάλος Γιαλός, Ποσειδωνία, Φοίνικας, Γαλησσάς και Κίνι. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και το βράδυ Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο του νησιού. Στη συνέχεια ακολουθεί 
Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο.
Δευτέρα Πάσχα: Σύρος - Πειραιάς
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο και επιστροφή στον Πειραιά.

Σύρος 
Γύρος νησιού

Πάρος 
Γύρος νησιού

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Σύρος - Πειραιάς σε αριθμημένα 
καθίσματα ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας Hermes Hotel 3* ή Nisaki Hotel 3*, στην Ερμούπολη ✓ Πρωινό καθημερινά 
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε τοπικά εστιατόρια ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ | NISAKI HOTEL

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 310 € 235 € 389 €

22/4 4 325 € 245 € 400 €

Έκπτωση για μονόκλινο εσωτερικό δωμάτιο 10€/ημέρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ | ΗΕRΜΕS HOTEL

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ GV 1ΚΛΙΝΟ GV

22/4 Smile Price 4 330 € 380 € 305 € 458 €

22/4 4 345 € 395 € 315 € 470 €

GV: Garden View SV: Sea View

HERMES HOTEL 3*NISAKI HOTEL 3*

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4

22/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΡΟΣ «BLUE STAR ΙΙ» 09:00-12:40
25/4 ΣΥΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «BLUE STAR CHIOS» 16:00-19:45

22/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ «BLUE STAR DELOS» 07:25-11:35
25/4 ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «BLUE STAR PAROS» 19:15-23:20

Μ. Παρασκευή: Πειραιάς - Πάρος 
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση για Πάρο. Άφιξη στο ξενοδο-
χείο PYRGAKI HOTEL 4* στην Παροικιά. Απόγευμα ελεύθερο. Μεταφορά για την 
περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα του νησιού, 
την Παροικιά, με την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά. Επίσκεψη στη Βυζαντινή 
εκκλησία της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, ένα από τα σημαντικότερα παλαιο-
χριστιανικά μνημεία της Ελλάδας. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό χωριό Λεύκες, 
το πλέον ορεινό χωριό της Πάρου καθώς και πρώτη πρωτεύουσα του νησιού. Το 
χωριό διατηρεί το καθαρό κυκλαδίτικο χρώμα του που δεν έχει αλλοιωθεί από τον 
τουρισμό. Παντού διακρίνονται δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής που παντρεύουν 
αρμονικά τον νεοκλασικισμό με την αιγαιοπελαγίτικη αισθητική. 
Επόμενος σταθμός μας είναι η δεύτερη σε πληθυσμό κωμόπολη της Πάρου, η 
Νάουσα, που βρίσκεται στη βόρεια ακτή του νησιού και διατηρεί την ομορφιά 
της Βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής. Είναι ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της 
Ελλάδος, έχοντας διατηρήσει τον αυθεντικό νησιωτικό χαρακτήρα της αλλά και την 
κοσμοπολίτικη αίγλη της. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε τη μαγευτική κοιλάδα με τις πεταλούδες, η οποία αποτελεί 
έναν από τους πιο αξιοπερίεργους βιότοπους της χώρας μας, μέσα σ’ ένα ειδυλλι-
ακό περιβάλλον με οργιώδη βλάστηση και τρεχούμενα νερά. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο και το βράδυ θα μεταβούμε στην Παροικιά όπου θα παρακολουθήσουμε τη 
λειτουργία της Αναστάσεως στην Εκατονταπυλιανή. Ακολουθεί Αναστάσιμο δείπνο 
που θα απολαύσουμε σε τοπικό εστιατόριο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για βόλτα στην Παροικιά. Το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα 
μπορείτε να μεταφερθείτε στη Νάουσα 
(έξοδα ατομικά).
Δευτέρα Πάσχα: Πάρος - Πειραιάς
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος. 
Μεταφορά στο λιμάνι, απόπλους και 
άφιξη στον Πειραιά αργά το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε αριθμημένες θέσεις ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Pyrgaki Hotel 
4*, στην Παροικιά ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε τοπικά εστιατόρια ✓ Αναστάσιμο δείπνο 
& Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 Smile Price 4 358 € 304 € 475 €

22/4 4 375 € 320 € 495 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3.

PYRGAKI HOTEL 4*
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Μ. Τετάρτη: Πειραιάς - Πάτμος
Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά και απόπλους για την Πάτμο. 
Μ. Πέμπτη: Χώρα (Τελετή Νιπτήρος) - Σπήλαιο της Αποκάλυψης
Άφιξη νωρίς το πρωί και μεταφορά στο ξενοδοχείο SKALA HOTEL 3*. Πρωινό 
και αναχωρούμε για τη Χώρα, για να παρακολουθήσουμε την τελετή του Νιπτήρος. 
Επιστροφή στη Σκάλα. Γεύμα (προαιρετικά) σε εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο. 
Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης, για να παρακο-
λουθήσουμε τη λειτουργία των 12 Ευαγγελίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μ. Παρασκευή: Χώρα - Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Μονή Ευαγγελισμού
Πρωινό και αναχώρηση για το καστρομονάστηρο του Ιωάννου Θεολόγου. 
Συνεχίζουμε για τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Περιήγηση στο Μεσαιωνικό κομμάτι 
της Χώρας και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την Αποκαθήλωση στη Μονή 
Ευαγγελισμού. Το βράδυ μετάβαση στη Σκάλα, για την περιφορά του Επιταφίου. 
Μ. Σάββατο: Λειψοί (προαιρετικά) - Μονή Ι. Θεολόγου
Πρωινό και αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες θα πραγματοποιηθεί προαιρετική 
εκδρομή με καραβάκι στους Λειψούς. Προσκύνημα στην Παναγία του Χάρου, όπου 
στην εικόνα η Παναγία εμφανίζεται να κρατά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Επιστροφή 
στη Σκάλα και το βράδυ μεταφορά για την Ανάσταση στη Μονή Ι. Θεολόγου. Ανάστα-
ση - Αναστάσιμο δείπνο σε εστιατόριο. 
Κυριακή Πάσχα: Χώρα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με μουσική σε παρα-
δοσιακό χωριό. Το απόγευμα μετάβαση στη Χώρα, όπου τελείται o Εσπερινός της 
Αγάπης στο Μοναστήρι του Ιωάννου Θεολόγου. Το απόγευμα θα συμμετέχουμε στις 
εκδηλώσεις του Δήμου στη Σκάλα (γλέντι με παραδοσιακούς χορούς). 
Δευτέρα Πάσχα: Λάμπη - Κάμπος - Πειραιάς
Πρωινό και αναχώρηση για τη βόρεια πλευρά του νησιού, όπου θα δούμε τον Όρμο 
της Λάμπης. Στη συνέχεια θα γευματίσουμε στον Κάμπο και επιστρέφουμε στη 
Σκάλα, απ’ όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο και θα αναχωρήσουμε για Πειραιά.

Πάτμος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε αριθμημένα καθίσματα Πειραιάς - Πάτμος 
- Πειραιάς ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με κλιματιζόμενο πούλμαν  
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Skala Hotel 3*, στη Σκάλα ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Αναστάσιμο 
δείπνο μετά την Ανάσταση στη Χώρα ✓ Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική σε παραδο-
σιακό εστιατόριο στη Χώρα ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Τα εισιτήρια για τους 
Λειψούς. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

6 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 20/4 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

20/4 Smile Price 6 418 € 330 € 535 €

20/4 6 435 € 345 € 550 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3. 
Επιβάρυνση για δίκλινη καμπίνα εσωτερική (ΑΒ2) 70€/άτομο.

20/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΤΜΟΣ «BLUE STAR ΙΙ» 19:00-03:10
25/4 ΠΑΤΜΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «BLUE STAR ΙΙ» 13:40-21:05

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κάρπαθος - Επιτάφιος
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάρπαθο. Άφιξη και μεταφορά στην πρω-
τεύουσα του νησιού, τα Πηγάδια. Τακτοποίηση στο NEREIDES HOTEL 4* και δείπνο. 
Στη συνέχεια μετάβαση σε κοντινή εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου.
Μ. Σάββατο: Η παραδοσιακή Όλυμπος
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξακουστή Όλυμπο ή Έλυμπο, κατά τους ντόπιους.  
Ο αποκλεισμός της λόγω του ορεινού της περιοχής ήταν η ασπίδα του χωριού από 
τον χρόνο. Τα μαγευτικά στενάκια, τα γραφικά καφενεία, οι ξυλόφουρνοι σε κάθε 
γειτονιά, οι γραφικοί πέτρινοι ανεμόμυλοι, οι παλιές εκκλησιές, το Μουσείο του 
Λαϊκού καλλιτέχνη Γιάννη Χατζηβασίλη, τα τουριστικά μαγαζιά με τα πολύχρωμα 
υφαντά και οι γυναίκες ντυμένες με τις μοναδικές παραδοσιακές φορεσιές τους, 
είναι μερικές μόνο από τις εικόνες της Όλυμπου που θα σας γοητεύσουν. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και το βράδυ πεζή μετάβαση στην Ανάσταση. Ακολουθεί Αναστάσιμο 
δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα. 
Κυριακή Πάσχα: Πηγάδια
Πρωινό και ακολουθεί το Πασχαλινό τραπέζι. Παραδοσιακό Καρπαθιώτικο Βυζάντι 
είναι ο πρωταγωνιστής, συνοδευόμενος από άλλες τοπικές λιχουδιές. Νωρίς το 
απόγευμα περίπατος στα Πηγάδια για καφέ και για να δούμε εξωτερικά ενδιαφέρο-
ντα κτίρια όπως το Επαρχείο, το Αρχαιολογικό μουσείο και τα κτίρια των Ιταλών.
Δευτέρα: Γύρος χωριών - Κάρπαθος - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε για το γύρο του νησιού, με επίσκεψη στο Απέρι, πρώτη 
πρωτεύουσα του νησιού. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Όθος όπου και θα 
ξεναγηθούμε στο λαογραφικό μουσείο (έξοδα ατομικά) για να δούμε το εσωτερικό 
ενός Καρπάθικου σπιτιού με την ιδιαίτερη διακόσμηση. Συνεχίζουμε για το αγροτικό 
μουσείο Πυλών (έξοδα ατομικά). Το μεσημέρι θα μας βρεί στο ψαροχώρι Φοινίκι, 
για γεύμα στο γραφικό λιμανάκι του. Θα καταλήξουμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής μας στην Αθήνα.

Κάρπαθος

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/4 4 445 € 435 € 525 €

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4

22/4 ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ 16:15-17:30
25/4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΘΗΝΑ 18:00-19:15

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Οlympic Air ✓ 1 αποσκευή 
23kg & χειραποσκευή 8kg/άτομο ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται ✓ Διαμονή 
στο NEREIDES HOTEL 4*, στα Πηγάδια ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο και 
Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνο-
δός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου 65€/άτομο. Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος 
διαμονής.
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Ένα παραδοσιακό Χανιώτικο «χωριό» βρίσκεται σε καταπράσινο περιβάλλον στο 
κέντρο του Πλατανιά, μόλις 12χλμ. έξω από τα Χανιά, σε αμμώδη παραλία. Διαθέτει 
διαμερίσματα, στούντιο και σουίτες, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.  
Το συγκρότημα συμπληρώνουν μια τεράστια πισίνα, δύο εστιατόρια, ένα μπαρ, 
παιδική χαρά, ανελκυστήρες και δωρεάν Wi-Fi.

Παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5*, σας καλωσορίζει να ζήσετε όλες τις απολαύσεις της 
πολυτέλειας σε ένα μαγευτικό τοπίο με θέα το απέραντο γαλάζιο. Αποτελείται από 
δύο κύρια κτίρια που προσφέρουν κομψά διακοσμημένα δωμάτια και σουίτες, 4 
εστιατόρια, 4 μπαρ, ένα κέντρο spa & ευεξίας, πολλές κοινόχρηστες και ιδιωτικές 
πισίνες και μια μεγάλη ποικιλία από αθλητικές δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Χανιά - Αθήνα με τη Sky Express  
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο επιλογής σας Minoa Palace Resort & Spa 5* ή Porto Platanias 
Beach 5*, στoν Πλατανιά Χανίων ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο και 

Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ 1 χειραποσκευή ανά άτομο έως 8 kg ή 1 
αποσκευή 20 kg/άτομο ✓ Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου από το αεροδρόμιο των Χανίων 
40€/ημέρα ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου 75€/άτομο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚA ΕΙΣΙΤΗΡΙA + ΔΙΑΜΟΝΗ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΜΙΝΟΑ PALACE RESORT & SPA

ΑΝΑΧ/ΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ PV/SV 3o ΑΤΟΜΟ
1o ΠΑΙΔΙ 

ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
4ΚΛΙΝΟ  

(2+2) BNG
4ΚΛΙΝΟ (2+2) 
IMPERIAL GV

22/4 4 326 € 338 € 280 € 150 € 1040 € 1090 €

GV: Garden View PV: Pool View SV: Sea View

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚA ΕΙΣΙΤΗΡΙA + ΔΙΑΜΟΝΗ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | PORTO PLATANIAS BEACH 

ΑΝΑΧ/ΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ SV
3o ΑΤΟΜΟ 
GV/SSV

3o ΑΤΟΜΟ SV
FAMILY  

(2+2) GV
MEZONETA 

GV/PV

22/4 4 335 € 355 € 280 € 300 € 1090 € 1200 €

Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 2€/ενήλικας/ημέρα.

Ρόδος
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 21, 22/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Sky Express ✓ 1 απο-
σκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 8kg/άτομο ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν  
✓ 3, 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας Mitsis Grand Hotel 5* ή Sunshine Rhodes 4*  
✓ Αll Inclusive καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό με ζωντανή μουσική  
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου 75€/άτομο. Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Η προαιρετική κρουαζιέρα στη Σύμη, 20€/άτομο.  
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ | ΑLL INCLUSIVE | SUNSHINE RHODES ΗΟΤΕL 4*

ANAXΩΡΗΣEIΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ GV 3ο ΑΤΟΜΟ SV 1ΚΛΙΝΟ GV

22/4 4 285 € 305 € 245 € 265 € 355 €

21, 22/4 5 349 € 375 € 295 € 315 € 439 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ | ΑLL INCLUSIVE | ΜΙΤSIS GRAND HOTEL 5*

ANAXΩΡΗΣEIΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ GV 3ο ΑΤΟΜΟ SV 1ΚΛΙΝΟ GV

22/4 4 299 € 319 € 245 € 265 € 379 €

21, 22/4 5 369 € 395 € 295 € 315 € 475 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 25/3 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

21, 22/4 ΑΘΗΝΑ - ΡΟΔΟΣ 07:45-08:45
25, 26/4 ΡΟΔΟΣ - ΑΘΗΝΑ 21:15-22:15

Μ. Πέμπτη: Αθήνα - Ρόδος - Ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Ρόδο. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν 
και αναχώρηση για ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα θαυμάσουμε σημαντικά μνημεία 
όπως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το Νοσοκομείο των Ιπποτών, την Οδό 
των Ιπποτών και το Τέμενος του Σουλεϊμάν. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
MITSIS GRAND 5* ή SUNSHINE RHODES 4*. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.
Μ. Παρασκευή: Κρουαζιέρα στη Σύμη (προαιρετικά)
Πρωινό και αναχώρηση στις 09:00 για την αρχοντική Σύμη. Θα δούμε τα σημαντικό-
τερα αξιοθέατα όπως το Ρολόι του 1881, το άγαλμα του μικρού ψαρά, τη Μητρόπολη 
και το Ναυτικό Μουσείο. Επιστροφή στη Ρόδο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
περιφορά του επιταφίου και θα ακολουθήσει νηστίσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο.
Μ. Σάββατο: Ιερά Μονή Τσαμπίκας - Λίνδος
Πρωινό και αναχώρηση για το ανατολικό μέρος της Ρόδου όπου θα επισκεφθούμε 
το μοναστήρι της Παναγίας Τσαμπίκας. Συνεχίζοντας θα καταλήξουμε στη Λίνδο. Στον 
ιερό βράχο της Ακρόπολης θα δούμε τα ιπποτικά τείχη, την Ελληνιστική στοά, το Ναό 
της Παρθένου Λινδίας Αθηνάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολου-
θήσουμε στην Αναστάσιμη ακολουθία. Αναστάσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο.
Κυριακή Πάσχα: Eλεύθερη μέρα 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή μας. Το μεσημέρι ακολουθεί Πασχαλινό 
γεύμα στο ξενοδοχείο σε πλούσιο μπουφέ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Δευτέρα Πάσχα: Πόλη Ρόδου - Φιλέρημος - Αθήνα
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή μας για τα τελευταία 
ψώνια. Στη συνέχεια αναχώρηση για την ξακουστή Φιλέρημο όπου θα θαυμάσουμε 
την Iερά Mονή αφιερωμένη στην Παναγιά, θα περπατήσουμε στον λιθόστρωτο 
δρόμο του Μαρτυρίου με τις μπρούτζινες απεικονίσεις των Παθών του Ιησού και της 
ανάβασής Tου στο Γολγοθά. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

Πάσχα στα Χανιά 
Αεροπορική απόδραση με διαμονή 5*

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΏΝ, ΚΡΗΤΗ

Μinoa Palace Resort

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4

Συνδυάστε το πακέτο της διαμονής σας & 
αεροπορικά εισιτήρια με τη

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΏΝ, ΚΡΗΤΗ

Porto Platanias Beach

22/4 ΑΘΗΝΑ - ΧΑΝΙΑ 06:45-07:45
25/4 ΧΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ 22:40-23:40
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Κρήτη 
Γύρος νησιού

7 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 21/4

21/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ «BLUE GALAXY» 12:00-20:00
26/4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «KRITI 1» 21:00-06:00

Μ. Πέμπτη: Πειραιάς - Χανιά 
Πρωινός απόπλους από Πειραιά για Χανιά. Άφιξη και τακτοποίηση στο KYDON 
HOTEL 4* στα Χανιά. Το βράδυ περιήγηση στην παλιά πόλη των Χανίων και στο 
καταπληκτικό Ενετικό λιμάνι. Προαιρετική παρακολούθηση της λειτουργίας των 
Αχράντων Παθών στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Δείπνο.
M. Παρασκευή: Νέα Πόλη - Ακρωτήρι - Ομαλός - Φαράγγι Σαμαριάς
Μετά το πρωινό περιήγηση στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε το σπίτι του Ελ. 
Βενιζέλου, το Ανάκτορο του Πρίγκιπα Γεωργίου, τους τάφους των Βενιζέλων στο 
Ακρωτήρι. Συνεχίζουμε για το οροπέδιο του Ομαλού, όπου θα φθάσουμε μέχρι το 
Ξυλόσκαλο, είσοδο του Φαραγγιού Σαμαριάς. Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Παρακολούθηση του Επιταφίου στο μοναστήρι Χρυσοπηγής.
Μ. Σάββατο: Λίμνη Κουρνά - Ρέθυμνο - Αρκάδι - Ηράκλειο
Αναχώρηση από Χανιά, αφού επισκεφθούμε την ξακουστή κεντρική αγορά. Πρώτη 
στάση στη Λίμνη Κουρνά. Συνεχίζουμε για Ρέθυμνο. Άφιξη στο ιστορικό κέντρο και 
επίσκεψη στη Μονή Αρκαδίου. Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο AQUILA 
ATLANTIS 5* στο Ηράκλειο. Το βράδυ Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Τάφος Καζαντζάκη - Ενυδρείο Κρήτης
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον τάφο του Καζαντζάκη και το ενυ-
δρείο, το «Θαλασσόκοσμο» της Μεσογείου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Ελούντα - Σπιναλόγκα - Αγ. Νικόλαος - Ιεράπετρα
Πρώτη στάση για επίσκεψη στον Αγ. Γεώργιο στο Σεληνάρι. Συνεχίζουμε με την 
Ελούντα. Στάση για καφέ ή προαιρετική επίσκεψη στη Σπιναλόγκα. Ακολουθεί γνω-
ριμία με τον Άγιο Νικόλαο. Τελευταίος σταθμός η Ιεράπετρα. Παραμονή για γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Τρίτη: Ηράκλειο - Κνωσός - Γόρτυνα - Φαιστός - Μάταλα - πλοίο
Πρωινό και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Συνεχίζουμε με τον αρχαιολογικό 
χώρο της Κνωσού. Αργότερα, από τη Γόρτυνα θα πάμε στη Φαιστό και στα Μάταλα. 
Γεύμα και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο και διανυκτέρευση εν πλω.
Τετάρτη: Πειραιάς
Άφιξη νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια «Anek Superfast» Πειραιάς - Χανιά (αριθμημένα καθίσματα) και Ηρά-
κλειο - Πειραιάς (4κλινες εσωτερικές καμπίνες) ✓ 2 διαν/σεις στο Kydon Hotel 4* στα Χανιά 
και 3 στο Aquila Atlantis 5* στο Ηράκλειο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο 
& Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. 
Το εισιτήριο για τη Σπιναλόγκα. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

21/4 Smile Price 7 496 € 365 € 646 €

21/4 7 515 € 385 € 665 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων. 
Επιβάρυνση για 2κλινη εσωτερική καμπίνα Ηράκλειο - Πειραιάς 16€/άτομο.

Κρήτη 
Διαμονή 5* στα Χανιά

6 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 21/4

5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 22/4

21/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ «ΜΙΝΟΑΝ LINES» 21:00-06:00
25/4 ΧΑΝΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «ΜΙΝΟΑΝ LINES» 21:00-06:00

Μ. Πέμπτη: Πειραιάς - Χανιά 
Aπόπλους από Πειραιά για Χανιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Χανιά - Περιφορά Επιταφίου
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, άφιξη στα Χανιά και συνάντηση με όσους ταξιδεύουν 
με πλοίο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο MINOA PALACE RESORT 5* στον Πλατανιά 
Χανίων. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τις 
παροχές του. Μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο Νέα Πόλη - Ακρωτήρι - Ομαλός - Φαράγγι Σαμαριάς
Πρωινό και αναχώρηση για τα Χανιά. Ξενάγηση στο σπίτι του Ελ. Βενιζέλου και το 
Ανάκτορο του Πρίγκιπα Γεωργίου. Μετάβαση στο Ακρωτήρι και επίσκεψη στους 
τάφους των Βενιζέλων. Έπειτα θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη των Χανίων και 
συνεχίζουμε για το οροπέδιο του Ομαλού, όπου θα φτάσουμε μέχρι το Ξυλόσκαλο, 
είσοδος του Φαραγγιού Σαμαριάς. Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά για την Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Μονή Γωνιάς - Κολυμβάρι - Μουσείο Ελιάς (Βούβες) 
Πρόγευμα και ψήσιμο του οβελία, συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, πίνοντας 
τσικουδιά με εκλεκτούς μεζέδες. Ακολουθεί το Πασχαλινό γεύμα με χορευτικό 
συγκρότημα. Μετά το μεσημεριανό αναχώρηση για τη Μονή Γωνιάς στο Κολυμβάρι. 
Προσκύνημα και επόμενη στάση στο χωριό Βούβες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Λίμνη Κουρνά - Αρκάδι - Ρέθυμνο - Πειραιά/Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Λίμνη Κουρνά, όπου θα παραμείνουμε για καφέ. 
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Κατευθυνόμαστε προς το 
πανέμορφο φαράγγι της Πατσού, όπου και θα γευματίσουμε προαιρετικά. Αναχώ-
ρηση για τα Χανιά με ενδιάμεση στάση για καφέ στην πόλη του Ρεθύμνου. Άφιξη στα 
Χανιά. Επιβίβαση στο πλοίο και διανυκτέρευση εν πλω ή μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Η αεροπορική εκδρομή αναχωρεί τη Μ. Παρασκευή.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Χανιά - Πειραιάς σε τετράκλινη 
εσωτερική καμπίνα ή αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Χανιά - Αθήνα με Sky Express ✓ Διαμονή 
στο Minoa Palace Resort 5*, στον Πλατανιά Χανίων ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Μεταφορές, 
περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν ✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό 
γεύμα με ζωντανή μουσική και παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα στη θέση της ημιδιατροφής 
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ειδική 
ασφάλεια COVID-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου 75€/άτομο. 
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 2ΚΛΙΝΟ PV/SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ GV

21/4 Smile Price 
(ακτοπλοϊκώς)

6 325 € 337 € 278 € 415 €

22/4 Smile Price 
(αεροπορικώς)

5 378 € 389 € 330 € 470 €

GV: Garden View PV: Pool View SV: Sea View
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3. Μετά προσαυξάνονται 8%. 
Επιβάρυνση για 2κλινη εσωτερική καμπίνα 28€/άτομο.

22/4 ΑΘΗΝΑ - ΧΑΝΙΑ «SKY EXPRESS» 06:45-07:45
25/4 ΧΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ «SKY EXPRESS» 22:40-23:40
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1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη 
Χαϊδελβέργη. Εκεί θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο με τις 
όμορφες πλατείες και τις υπαίθριες αγορές, τις εκκλησίες και τα μπαρόκ κτίρια. 
Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου.  
Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο της και θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη 
«Μικρή Γαλλία» με τα κανάλια και τα ξύλινα σπιτάκια. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Τρίμπεργκ - Φράιμπουργκ - Λίμνη Τίτι
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών, 
που διαθέτει το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού. Εδώ εκτίθενται 
παραδοσιακές φορεσιές, αστικά ρούχα, γεωργικά εργαλεία, χειροτεχνήματα κ.ά.  
Θα συνεχίσουμε για τους διάσημους καταρράκτες του Τρίμπεργκ και συνεχίζουμε 
για το Φράιμπουργκ όπου θα περιηγηθούμε πανοραμικά στο ιστορικό κέντρο. 
Τελευταίος σταθμός μας η Λίμνη Τίτι (Titisee), γέννημα παγετώνων και αγαπημένο 
τουριστικό θέρετρο των Γερμανών. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
4η μέρα: Έγκισεμ - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό και αναχωρούμε για το γραφικό χωριό Έγκισεμ (Eguisheim), «απλωμένο» 
γύρω από ένα φρούριο του 8ου αιώνα. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της 
Αλσατίας», που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού. Περιήγηση στο ιστορικό του κέ-
ντρο και ελεύθερος χρόνος στη «Μικρή Βενετία», που κυριαρχείται από κανάλια και 
περίτεχνες γέφυρες. Επόμενος σταθμός μας το μεσαιωνικό χωριό Ρίκβιρ, γνωστό 
για τους γραφικούς αμπελώνες του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
5η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, που βρίσκεται επίσης 
στο Μέλανα Δρυμό και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της 
Ευρώπης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και πτήση για την Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε 
το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Στη συνέχεια θα 
κάνουμε βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς, και περ-
νώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία 
του Νεογοτθικού Δημαρχείου με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Νυρεμβέργη
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για τη Νυρεμβέργη. Το επιβλητικό κάστρο, τα 
παραδοσιακά κτίρια, οι Γοτθικοί ναοί και οι όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz 
μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω. Αναγεννησιακές κατοικίες, Μεσαιωνικά 
κάστρα, λιθόστρωτα σοκάκια, Νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές πλατείες και σιντρι-
βάνια συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό! Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε, με τα δύο νησάκια, Χέρεν Κίμζεε & 
Ντάμεν Κίμζεε. Επιβίβαση στο φέρι-μποτ για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε 
το παλάτι Κένιχσλος, πιστό αντίγραφο του παλατιού των Βερσαλλιών και το μεγαλύ-
τερο σε πλούτο από τα 6 παλάτια του Λουδοβίκου του Β’. Επιστροφή στο Μόναχο.
4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Bαλχάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ. Στην παλιά πόλη υπάρχουν 
πολλά Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφι-
κότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Συνεχίζουμε για την Βαλχάλα (εξωτερικά), 
την αρχιτεκτονικά πετυχημένη μεταφορά του Παρθενώνα στον Δούναβη από τον 
Λουδοβίκο Α’ της Βαυαρίας. Επιστροφή στο Μόναχο. 
5η μέρα: Μόναχο - Γλυπτοθήκη - Αθήνα
Πρόγευμα και θα μεταφερθούμε στην περιοχή των μουσείων για να επισκεφθούμε 
τη Γλυπτοθήκη, ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία αφιερωμένα στον αρχαίο Ελληνι-
κό πολιτισμό. Ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Αλσατία Μέλανας Δρυμός

Mόναχο Βαυαρία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με τη Lufthansa 
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Hilton Strasbourg 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 185€.
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με τη Lufthansa 
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Holiday Inn Munich City Center 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους 
χώρους, κάστρα κλπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση: Η είσοδος στους μουσειακούς χώρους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή 
της επίσκεψης, καθότι πλέον δεν επιτρέπονται ομαδικές κρατήσεις και οι επισκέπτες μπαίνουν 
σε ομάδες των 10-15 ατόμων. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης, ή εναλλακτικά αρνητικό τεστ covid-19.

5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 23/3, 21, 27/4, 9/6

5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 23/3, 21, 27/4, 9/6

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΑRLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/3, 21, 27/4 5 445€ 495€ +145€ 395€

9/6 5 495€ 545€ +175€ 445€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΑRLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/3, 21, 27/4 5 495€ 545€ +145€ 445€

9/6 5 545€ 595€ +165€ 495€



43

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με τη Lufthansa 
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Park Plaza Nuremberg 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους 
χώρους, κάστρα κλπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση: Η είσοδος στους μουσειακούς χώρους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή 
της επίσκεψης, καθότι πλέον δεν επιτρέπονται ομαδικές κρατήσεις και οι επισκέπτες μπαίνουν 
σε ομάδες των 10-15 ατόμων. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης, ή εναλλακτικά αρνητικό τεστ covid-19.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βερολίνο - Αθήνα με τη Scoot
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (1 Δρέσδη, 4 Βερολίνο) 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 185€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους 
χώρους, κάστρα κλπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση: Η είσοδος στους μουσειακούς χώρους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή 
της επίσκεψης, καθότι πλέον δεν επιτρέπονται ομαδικές κρατήσεις και οι επισκέπτες μπαίνουν 
σε ομάδες των 10-15 ατόμων. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης, ή εναλλακτικά αρνητικό τεστ covid-19.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΑRLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/3, 21, 27/4 5 495€ 545€ +145€ 445€

9/6 5 545€ 595€ +165€ 495€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ANAXΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΕΑRLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/4 6 545€ 595€ +160€ 495€

1η μέρα: Αθήνα - Ρέγκενσμπουργκ - Νυρεμβέργη
Πρωινή πτήση για το Μόναχο, άφιξη και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκεν-
σμπουργκ, στην καρδιά της Βαυαρίας, το οποίο αποτελούσε σημαντικό πολιτικό και 
οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Mεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη Νυρεμβέργη 
και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Βραδινή βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νυρεμβέργη (περιήγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί περιήγηση της παλιάς πόλης. Το επιβλητικό 
κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι γοτθικοί ναοί, οι όμορφες γέφυρες και οι γραφι-
κές πλατείες συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό και μεταφέρουν τον επισκέπτη 
αιώνες πίσω! Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ρότενμπουργκ - Ντίνκελσμπιλ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότενμπουργκ, μία από τις ωραιότερες πόλεις της 
Βαυαρίας, η οποία διατηρεί μέχρι σήμερα αναλλοίωτο το μεσαιωνικό της χαρακτή-
ρα. Συνεχίζουμε για το Ντίνκελσμπιλ, εξίσου παραμυθένιος προορισμός. Με όμορφα 
σπίτια κατασκευασμένα από ξύλο, παλιά κάστρα και παρεκκλήσια, το Ντίνκελσμπιλ 
θα σας μαγέψει. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βαμβέργη - Στάιν (εργοστάσιο Φάμπερ Καστέλ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βαμβέργη, με την εκπληκτική αρχιτεκτονική και 
τις εννέα ζυθοποιίες. Περιήγηση και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη 
για να δούμε το ειδικό δικαστήριο, τη κομαντατούρα και την αγορά της πόλης. Συνε-
χίζουμε για το εργοστάσιο της Φάμπερ Καστέλ στο Στάιν, έναν από τους μεγαλύτε-
ρους παγκοσμίως κατασκευαστές μολυβιών, που ιδρύθηκε το 1761. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μόναχο. Στην περιήγηση θα δούμε το Πανεπιστή-
μιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά 
πόλη, όπου θα καταλήξουμε στην πλατεία του νεογοτθικού δημαρχείου. Χρόνος 
ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μονάχου για τη πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο - Λειψία - Δρέσδη
Πτήση για το Βερολίνο. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την Λειψία. Θα περιηγη-
θούμε στην παλιά πόλη όπου θα θαυμάσουμε πληθώρα σπουδαίων κτισμάτων για 
να καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για τη 
Δρέσδη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Δρέσδη - Βερολίνο
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση πεζή στην παλιά πόλη για να θαυμάσουμε τον πολι-
τιστικό της πλούτο και τα σπουδαία μουσεία της. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση 
για το Βερολίνο μέσω όμορφης διαδρομής. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας το βράδυ.
3η μέρα: Βερολίνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα της 
Γερμανίας. Θα περάσουμε από το Σαρλότενμπουργκ με το ομώνυμο παλάτι, την 
πύλη του Βρανδεμβούργου, τη συναγωγή, την Αλεξάντερπλατς με το κόκκινο 
δημαρχείο, τη συνοικία Kreuzberg, την East Side Gallery, Checkpoint Charlie κ.ά. 
Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο της Περγάμου και στο Πανόραμα της 
Περγάμου. Ελεύθερο απόγευμα.
4η μέρα: Βερολίνο - Πότσνταμ
Πρωινό και αναχώρηση για το Πότσνταμ. Θα δούμε τη Λίμνη Βανζέε και το ιστορικό 
σπίτι της Διάσκεψης, θα περιηγηθούμε στα στενά δρομάκια με τα Φλαμανδικά 
σπίτια και περνώντας από τη «γέφυρα των κατασκόπων» θα φθάσουμε στο θρυλικό 
ανάκτορο Σαν Σουσί. Επιστροφή στο Βερολίνο. Απόγευμα ελεύθερο. 
5η μέρα: Ανατολικό Βερολίνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για οδοιπορικό στην ανατολική πλευρά. Θα δούμε την 
πλατεία Ζεντάρμ με τον Ναό της Μουσικής, θα περπατήσουμε προς την Αλεξάντερ-
πλατς περνώντας από τον χώρο του πανεπιστημίου Χούμπολτ, το μνημείο του άγνω-
στου στρατιώτη και το νέο χώρο Τέχνης και Ιστορίας. Συνεχίζουμε στην εβραϊκή 
συνοικία με τη Συναγωγή, το παλιό νεκροταφείο και το Παλάτι των Δακρύων. 
6η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα

Nυρεμβέργη ΡότενμπουργκBερολίνο Σαξονία
5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 23/3, 21, 27/4, 9/6

6 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 21/4
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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 Δημαρ-
χείο, το Πανεπιστήμιο κ.ά. Θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο Σενμπρούν. Μεταφορά 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. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα πολυ-
άριθμα μουσεία, όπως την Πινακοθήκη του Μπελβεντέρε, το Μουσείο Αλμπερτίνα 
και το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο 
συγκρότημα μουσείων Μuseums Quartier. Για το απόγευμα σας προτείνουμε καφέ 
στον Πύργο του Δούναβη ή μια βόλτα στο πάρκο αναψυχής Πράτερ.
3η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα δάση - Μπάντεν
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα Βιεννέζικα Δάση, όπου θα δούμε το κυνηγετικό 
περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Επόμενος σταθμός μας η λουτρόπολη Μπάντεν, από τα 
σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της υψηλής κοινωνίας. Επιστροφή στη Βιέννη 
και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά) 
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ (κόστος 95€). Μεταξύ άλλων θα δούμε τους κήπους του Μιραμπέλ,  
το σπίτι του Μότσαρτ, τα βασιλικά ανάκτορα, την εκκλησία των Καπουτσίνων. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και αγορές. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ. 
5η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για εκδρομή στη «Μικρή Βιέννη του Δούναβη», τη 
Μπρατισλάβα. Θα περιηγηθούμε στην ατμοσφαιρική Παλιά Πόλη με τα πλακόστρωτα 
δρομάκια, τα ιστορικά κτίσματα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τις πολύβουες πλατείες. 
Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Bιέννη Βιεννέζικα δάση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με Αustrian Airlines
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Leonardo Vienna 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 185€.
Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 21, 27/4

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΑRLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 27/4 5 395€ 445€ +140€ 345€

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Σάλτσμπουργκ
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη ξενάγηση μας θα δούμε το παλάτι Μιραμπέλ με τους 
υπέροχους κήπους, τον ποταμό Σάλτσαχ, τον πολύβουο πεζόδρομο Getreidegasse, 
το σπίτι του Μότσαρτ, τον Καθεδρικό ναό κ.ά. Χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιοχή των Λιμνών. Θα θαυμάσουμε ένα πανέ-
μορφο σκηνικό με τις λίμνες περιτριγυρισμένες από τις Άλπεις και τα παραδοσιακά 
χωριουδάκια. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη μικρή πόλη Σαίντ Βόλφγκανγκ και 
το ειδυλλιακό Χάλστατ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα δρομάκια της παλιάς πόλης. 
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Μελκ - Κοιλάδα Δούναβη - Βιέννη
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πόλη Μελκ για να επισκεφθούμε το 
περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα, την βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων, και μια από 
τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του 
Δούναβη και περνώντας από μεσαιωνικούς οικισμούς θα καταλήξουμε στη Βιέννη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: Βιέννη (ξενάγηση)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας από την περίφημη Ρίνγκστρασε για να 
θαυμάσουμε την Όπερα και τα χειμερινά Ανάκτορα, το ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, την ατμοσφαιρική Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο Μπελβεντέρε και τον περί-
φημο Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Τελειώνουμε με επίσκεψη στα ανάκτορα 
του Σενμπρούν. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Βιέννη - Δάση Βιέννης
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια αναχωρούμε για τα Βιεννέζικα Δάση, 
όπου θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Επόμενος σταθμός η 
λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος. Αργά το από-
γευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.

Σάλτσμπουργκ Βιέννη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με απευθείας πτήσεις της Austrian Airlines 
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Σάλτσμπουργκ, 2 Βιέννη) 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 185€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους 
χώρους, κάστρα κλπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση: Η είσοδος στους μουσειακούς χώρους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή 
της επίσκεψης, καθότι πλέον δεν επιτρέπονται ομαδικές κρατήσεις και οι επισκέπτες μπαίνουν 
σε ομάδες των 10-15 ατόμων. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης, ή εναλλακτικά αρνητικό τεστ covid-19.

5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 21, 27/4

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΑRLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 27/4 5 495€ 545€ +155€ 445€
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με απευθείας πτήσεις της Austrian Airlines 
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Βουδαπέστη, 2 Βιέννη) 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 185€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους 
χώρους, κάστρα κλπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση: Η είσοδος στους μουσειακούς χώρους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή 
της επίσκεψης, καθότι πλέον δεν επιτρέπονται ομαδικές κρατήσεις και οι επισκέπτες μπαίνουν 
σε ομάδες των 10-15 ατόμων. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης, ή εναλλακτικά αρνητικό τεστ covid-19.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με απευθείας πτήσεις της Austrian Airlines 
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Πράγα, 2 Βιέννη) 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 185€. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, θεάματα κλπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση: Η είσοδος στους μουσειακούς χώρους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή 
της επίσκεψης, καθότι πλέον δεν επιτρέπονται ομαδικές κρατήσεις και οι επισκέπτες μπαίνουν 
σε ομάδες των 10-15 ατόμων. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης, ή εναλλακτικά αρνητικό τεστ covid-19.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΑRLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 27/4 5 495€ 545€ +140€ 445€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΑRLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 27/4 5 495€ 545€ +140€ 445€

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Παραδουνάβια Χωριά - Βουδαπέστη
Πρωινή πτήση για τη Βιέννη, άφιξη και και αναχώρηση για τα παραδουνάβια χωριά. 
Θα επισκεφθούμε το Έστεργκομ, παλιά θρησκευτική πρωτεύουσα των Ούγγρων, το 
Βίσεγκραντ με το Μεσαιωνικό κάστρο και θα καταλήξουμε στο χωριό των καλλιτε-
χνών, Άγιο Ανδρέα, όπου θα ξεναγηθούμε. Το απόγευμα άφιξη στη Βουδαπέστη και 
χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση στην Πέστη. Θα δούμε την Πλατεία Ηρώων με τα 
αγάλματα, το κτίριο της Όπερας, τον Καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου. Έπειτα θα 
διασχίσουμε τη Γέφυρα των Αλυσίδων, για τη Βούδα, όπου θα δούμε τον Πύργο των 
ψαράδων, την εκκλησία του Ματία κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. 
3η μέρα: Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Θα 
περιηγηθούμε στην ατμοσφαιρική Παλιά Πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα 
ιστορικά κτίσματα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τις πολύβουες πλατείες και θα φωτογρα-
φηθούμε με φόντο το εντυπωσιακό κάστρο. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας στη Βιέννη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βιέννη (ξενάγηση)
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση. Μεταξύ άλλων θα δούμε τα ανάκτορα 
Schonbrunn, το διάσημο δρόμο Mariahilfer Strasse, την Όπερα, το τετράγωνο των 
Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Παλάτι Hofburg, κ.ά. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση - Μπάντεν - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα Βιεννέζικα Δάση και επίσκεψη στο κυνηγετικό 
περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Επόμενος σταθμός μας η λουτρόπολη Μπάντεν, από τα 
σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της υψηλής κοινωνίας. Επιστροφή στη Βιέννη 
και χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής μας.

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Τσέσκι Κρούμλοβ - Πράγα 
Πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Τσέσκι 
Κρούμλοβ, πολιτισμικό στολίδι με ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεν-
νησιακού ρυθμού κτίρια, εκκλησίες και στενά δρομάκια. Επισκεφθείτε το κάστρο 
της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Συνεχίζουμε για την Πράγα. 
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη (ξενάγηση)
Πρωινό και η ξενάγησή μας ξεκινά με το μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέτο. 
Κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό 
Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη βασιλική του Αγ. Γεωργίου. Συνεχίζουμε με τη συ-
νοικία των Αλχημιστών, πριν περάσουμε στην άλλη πλευρά της πόλης, με τη Μάλα 
Στράνα, το ναό του Αγ. Νικολάου. Στη συνέχεια, μέσω της Γέφυρας του Καρόλου, 
θα καταλήξουμε στην πλατεία της Παλαιάς Πόλης. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε μια παράσταση όπερας ή Μαύρου Θεάτρου. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Πράγα - Βιέννη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε το ιστορικό κέντρο. Αργά το μεσημέρι θα 
αναχωρήσουμε για τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη.
4η μέρα: Βιέννη (ξενάγηση)
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση. Μεταξύ άλλων θα δούμε τα ανάκτορα 
Schonbrunn, το διάσημο δρόμο Mariahilfer Strasse, την Όπερα, το τετράγωνο των 
Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Παλάτι Hofburg, κ.ά. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Βιεννέζικα Δάση - Μπάντεν - Αθήνα
Πρωινό και αναχωρούμε για την Μπρατισλάβα, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό 
της κέντρο και το κάστρο. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα Δάση και θα 
κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη στη γνωστή λουτρόπολη Mπάντεν. Χρόνος 
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Βουδαπέστη Βιέννη Πράγα Βιέννη
5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 21, 27/4

5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 21, 27/4
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Ρώμη
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη (ξενάγηση)
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Ξεκινάμε την περιπατητική ξενάγηση από το επιβλητικό 
Κολοσσαίο και την αψίδα του Μ. Κωνσταντίνου. 
Περπατώντας στις Ρωμαϊκές αγορές θα ανέβουμε 
στο λόφο του Καπιτωλίου και θα καταλήξουμε στην 
πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο. 
Ακολουθεί η Φοντάνα ντι Τρέβι με το εντυπωσιακό 
σιντριβάνι, η Piazza di Spagna, το Πάνθεον, ένα ναό 
2000 ετών. Ολοκληρώνουμε με τη Πιάτσα Ναβόνα, 
μια πλατεία γεμάτη από υπαίθρια καφέ, εστιατόρια και 
πλανόδιους ζωγράφους.
2η μέρα: Μουσείο Βατικανού & Βασιλική Αγίου 
Πέτρου
Πρόγευμα και αφιερώνουμε τη μέρα στο κορυφαίο 
Μουσείο του Βατικανού (δήλωση συμμετοχής με 
την κράτηση σας). Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές 
ανεκτίμητων έργων τέχνης και γλυπτικής, με 
αποκορύφωμα την Καπέλα Σιστίνα. Εφόσον είναι 
ανοιχτή για το κοινό, ακολουθεί επίσκεψη στη Βασιλική 
του Αγ. Πέτρου και ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία.
3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία 
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να 
επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στην πόλη που 
είναι συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη 
Φλωρεντία. Θα γνωρίσουμε πεζή την ιστορική πόλη, 
θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο 
καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία 
Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά.
4η μέρα: Ρώμη 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και ψώνια στους 
εμπορικούς δρόμους, όπως η Via Sistina, Via Condotti 
(η 5η λεωφόρος της Ρώμης) και η Via del Babuino.
5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα.

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

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Sky 
Express ή British Airways ✓ 4 διαν/σεις σε επιλεγμένο ξενο-
δοχείο 4* ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ελληνόφωνος 
ξεναγός στην ξενάγηση του Λονδίνου και στο Βρετανικό Μου-
σείο ✓ Εκδρομή στο Γουίνσδορ ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 220€. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
στο κάστρο του Γουίνσδορ. Νέος φόρος πόλης (city tax). Ό,τι 
ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Sky 
Express ✓ 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο επιλογής σας 3*S ή 4* 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 220€. Είσοδοι σε μουσεία, στο Μουσείο του Λού-
βρου, στη Disneyland. Νέος φόρος πόλης (city tax). Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Sky 
Express ✓ 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο επιλογής σας 3*, 
4* & 4*S ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση 
πόλης, στα Μουσεία Βατικανού & τη Βασιλική του Αγ. Πέτρου 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 220€. Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών 
χώρων (με την εγγραφή σας απαιτείται η δήλωση συμμετοχής 
στα μουσεία του Βατικανού). Δημοτικός φόρος Ρώμης. Ό,τι 
ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

21, 22/4 5 599€ +340€ 299€

27/4 5 589€ +350€ 289€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

21, 22, 
26/4

BW Ronceray 
Opera 3*Sup

549€ +230€ 519€

Crowne Plaza 
Republique 4*Sup

649€ +380€ 449€

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι (περιπατητική ξενάγηση)
Πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε γνωριμία με την πόλη. 
Θα δούμε το Τροκαντερό και τον Πύργο του Άιφελ, 
τα Ηλύσια Πεδία, την Παναγία των Παρισίων, τη 
Γέφυρα Pont de la Concorde, την Πλατεία Ομονοίας, το 
Μουσείο του Λούβρου, τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, τους 
πανέμορφους κήπους Κεραμεικού, την Place de la 
Concorde. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Παρίσι - Λούβρο - κρουαζιέρα στο 
Σηκουάνα (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ξενάγηση στο περίφημο Μουσείο 
του Λούβρου όπου θα θαυμάσουμε πίνακες της 
Αναγέννησης, έργα νεοκλασικισμού και ρομαντισμού. 
Μεταξύ άλλων θα δούμε τη Νίκη της Σαμοθράκης, την 
Αφροδίτη της Μήλου αλλά και την Τζοκόντα! Για τη 
συνέχεια σας προτείνουμε να απολαύσετε μια όμορφη 
κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα Bateaux Parisiens, με 
αγγλόφωνη ξενάγηση.
3η μέρα: Παρίσι - Disneyland (ολοήμερη εκδρομή)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την παραμυθένια Disn-
eyland! Δίπλα στο πάρκο ανακαλύψτε το μαγικό κόσμο 
του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο «Walt 
Disney Studios». Επιστροφή στο Παρίσι.
4η μέρα: Παρίσι - Μονμάρτη 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μαζί με τον ξεναγό 
μας, θα απολαύσουμε μια βόλτα πεζή στη μποέμ 
συνοικία της Μονμάρτης, τόπος κατοικίας πολλών 
καλλιτεχνών. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία Sacre 
Coeur και θα περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια για 
να γνωρίσουμε το καλλιτεχνικό Παρίσι. Η επιστροφή 
γίνεται με ατομικά έξοδα. 
5η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 1, 8, 15, 22, 25/4, 6, 13, 20, 27/5, 3, 17, 24/6

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
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Bουδαπέστη Πράγα Καππαδοκία
1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Ημέρα ελεύθερη για πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε μία νυχτερινή βόλτα, 
κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα θαυμάσετε τα 
αξιοθέατα κάτω από τα φώτα της πόλης. 
2η μέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση)
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση από την Πέστη, με την 
πλατεία των Ηρώων και το άγαλμα του αρχάγγελου 
Γαβριήλ και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. 
Πορεία κατά μήκος του Δούναβη και φθάνουμε στην 
πλευρά της Βούδας. Εκεί θα μας εντυπωσιάσουν 
το Κάστρο, ο Πύργος των Ψαράδων και ο Ναός του 
Αγ. Ματία. Επόμενος σταθμός ο Λόφος Γκέλερτ και η 
ακρόπολη (Citadella). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - 
Πασχαλινό Γεύμα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή 
στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό 
των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας. Συνεχίζουμε για το 
Βίσεγκραντ, με το περίφημο βασιλικό ανάκτορο. Έπειτα 
θα γευματίσουμε στο Αναγεννησιακό εστιατόριο «Re-
naissance». Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ και αφού διασχίσουμε 
τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη 
θα περάσουμε στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας. 
Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
4η μέρα: Βουδαπέστη 
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε την κλειστή αγορά, την εβραϊκή συνοικία, 
τον κεντρικό πεζόδρομο Vaci utca, την Πινακοθήκη κ.ά.
5η-6η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα 
Πρόγευμα και πτήση επιστροφής για Αθήνα.
Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η & 6η 
ημέρα του προγράμματος.

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα
Πτήση για Πράγα. Άφιξη στη «χρυσή πόλη» και 
συνάντηση με τον ξεναγό μας. Ξεκινάμε με την ιστορική 
συνοικία Μάλα Στράνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε 
από τη γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα 
Μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής οδού» ως την 
πλατεία της παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το 
αστρονομικό ρολόι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπιραρίες με 
τοπικές σπεσιαλιτέ.
2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας συνεχίζεται 
με το μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέτο. Στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Καστρούπολη, 
την ακρόπολη της Πράγας, που απλώνεται πάνω 
στο λόφο της Μάλα Στράνα, και καταλήγουμε στον 
εντυπωσιακό γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη 
βασιλική του Αγ. Γεωργίου. Ελεύθερος χρόνος. Για 
το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια 
παράσταση Μαύρου Θεάτρου.
3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με προορισμό τη 
γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι στη Δυτική Βοημία. 
Το 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» και 
καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. 
Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Πράγα - Δρέσδη (προαιρετικά)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Πρότασή μας είναι 
μια ολοήμερη εκδρομή στη Δρέσδη, πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Γερμανίας. Επιστροφή στην Πράγα. 
Βράδυ ελεύθερο.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Πρόγευμα και πτήση επιστροφής για Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Καισάρεια
Πτήση για την Κωνσταντινούπολη και άφιξη στην 
Καισάρεια, τη μητρόπολη των Καππαδοκών. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ανδρονίκιον - Κερμίρα - Μουταλασκή - 
Ιντζέσου - Προκόπι
Ξεκινάμε την περιήγησή μας με επίσκεψη στο ιστορικό 
κέντρο της Καισάρειας. Συνεχίζουμε προς τις γειτονικές 
περιοχές του Ανδρονικίου και της Κερμίρας, παλαιές 
Ελληνικές κοινότητες, και φθάνουμε στη Μουταλάσκη, 
τις «Βερσαλλίες της Καππαδοκίας». Ελεύθερος χρόνος 
και συνεχίζουμε για το Ιντζέσου. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Προκόπι. Δείπνο.
3η μέρα: Προκόπι - Νεάπολη - Κοράμα - Ουτσχισάρ 
- Τσαβούσιν - Άβανος - Αράβισσος - Προκόπι
Πρωινό και αναχώρηση για τη Νεάπολη όπου θα 
επισκεφθούμε το Βυζαντινό κάστρο και τον ανασκαφικό 
χώρο. Μέσω όμορφης διαδρομής φθάνουμε στο 
Κόραμα, το Ούτσχισαρ και το Τσαβουσίν. Επόμενη 
επίσκεψη στο Αβανός, με τα εργαστήρια κεραμικών και 
στην ιστορική Αραβισσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Σινασός - Τζαλέλα - Σογανλί - Μαλακοπή 
- Ανάκου - Προκόπι
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σινασό, όπου θα 
επισκεφτούμε την εκκλησία των Κωνσταντίνου & 
Ελένης. Συνεχίζουμε για την Τζαλέλα, την κοιλάδα του 
Σογανλί με τις λαξευτές εκκλησίες μέσα σε κωνικούς 
μονόλιθους, τα Ποτάμια, τη Δήλα και τη Μαλακοπή. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μίστι - Περίστρεμμα - Καρβάλη - Προκόπι
Πρωινό και αναχωρούμε για το Μιστί με τον μοναδικό 
Ναό των Αγ. Βλασίου και Βασιλείου. Επίσκεψη στην 
Καρβάλη, το Σιβρίχισαρ και τη βυζαντινή εκκλησία 
του Αγ. Παντελεήμονα (Κόκκινη Εκκλησία). Τέλος, 
θα μεταφερθούμε στο Περίστρεμμα, ένα μοναδικό 
φαράγγι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
6η μέρα: Προκόπι - Καισάρεια - Κων/πολη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βου-
δαπέστη - Αθήνα ✓ 3, 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Mercure 
Korona 4* Sup ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Μεταφορές, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο Renaissance ✓ Εκδρομή 
στα Παραδουνάβια χωριά ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ειδική ασφάλεια Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 185€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πρά-
γα - Αθήνα με πτήσεις Aegean, Austrian Airlines, Lufthansa 
✓ 1 χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή 23kg ανά άτομο 
✓ 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4*, 4*sup, 5 ✓ Πρωινό καθημε-
ρινά ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμια ✓ Ξενάγηση στην 
παλαιά πόλη και στο Κάστρο της Πράγας ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ειδική ασφάλεια Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 160€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κων-
σταντινούπολη - Καισάρεια με Pegasus Airlines ✓ 5 διαν/σεις 
σε ξενοδοχεία 4* Sup και 5* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ειδική ασφάλεια Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους. 
Ποτά στα δείπνα. Τοπικοί φόροι. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

23/4 4 519€ +160€

21, 28/4 6 599€ +199€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

20/4, 18/5, 8, 22/6, 13, 
20/7, 10, 17/8, 7, 21/9

6 650€ +340€

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ: 22, 23/4 
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1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για Μαδρίτη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδο-
χείο. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να γνωρίσετε 
κάποια από τα πολλά ενδιαφέροντα σημεία της πόλης: 
τη Μαδρίτη των Βουρβόνων, το στάδιο της Real, το 
Santiago Bernabeu και την Puerta de Europa, την 
Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón 
με το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και την πλατεία 
Ισπανίας, το Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο 
Retiro και την Plaza Mayor.
2η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινή ξενάγηση που ξεκινά από την Πινακοθήκη 
Πράδο, τη σημαντικότερη στον κόσμο. Θα απολαύσου-
με αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια 
κ.ά.  Έπειτα θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια 
της «καρδιάς» της Μαδρίτης, στο Barrio de las Letras, 
στο Μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, τη Μαδρίτη των 
Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Πρωινό και αναχώρηση για το Τολέδο, με τη σπουδαία 
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα επισκεφθούμε 
τον Καθεδρικό Ναό, όπου θα δούμε πίνακες του Ελ 
Γκρέκο, την εκκλησία του Santo Tome, ένα εργαστήριο 
διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado. Επιστροφή 
στη Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
βόλτα στην κομψή Μπάριο ντε Σαλαμάνκα, έναν καφέ 
στην Πλάθα ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς 
περιπλάνηση στα σοκάκια ως την Πλάθα Μαγιόρ.
4η μέρα: Μαδρίτη - Σεγκόβια
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη Σεγκόβια. 
Η παλιά πόλη είναι χτισμένη πάνω σε ένα βραχώδες 
ύψωμα και από μακριά μοιάζει με πλοίο! Το ηλιοβα-
σίλεμα, η θέα στην παλιά πόλη από την κοιλάδα είναι 
μαγευτική. Στη Σεγκόβια υπάρχουν πολλές εκκλησίες, 
Καθεδρικός ναός από το 1525, μουσείο με έργα 
χαρακτικής από τη Λίθινη εποχή, το υδραγωγείο και 
το Alcazar που υψώνεται σαν παραμυθένιο κάστρο. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.
5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε 
ξενάγηση πεζή. Θα περπατήσουμε την Ράμπλας, με 
την αστείρευτη ζωντάνια της, θα επισκεφθούμε την 
κεντρική αγορά La Boqueria, θα δούμε τη Λυρική 
Σκηνή και θα καταλήξουμε στην Πλατεία Ρεάλ. 
Eλεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρόγευμα και ξενάγηση. Ξεκινάμε από την κεντρική 
Plaza Catalunia, διασχίζουμε τη Λεωφόρο Paseo de 
Gracia με τα ακριβά καταστήματα και τα σπίτια του 
Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά την 
περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Συνεχίζουμε 
περνώντας από το Porto Olympico, το Ολυμπιακό 
χωριό, την Barceloneta, το Ισπανικό χωριό, τη γοτθική 
συνοικία κ.ά. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε φλαμένκο στην «πατρίδα» του.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Χιρόνα - Φιγκέρες
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του Σαλβατόρ 
Νταλί, το Figueres! Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή 
φτάνουμε στο μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού 
ζωγράφου. Κατά την έξοδό μας θα απολαύσουμε 
επίσης τη μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που σχεδίασε. 
Μετά από έναν καφέ στο ιστορικό κέντρο αναχώρηση 
για την Χιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό 
ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού 
ναού στον κόσμο! Επίσης, θα περπατήσουμε στο 
Εβραϊκό προάστιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο του Πάμπλο 
Πικάσο και το νέο μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
ΜΟCO. Για το απόγευμα προτείνουμε ξενάγηση στο 
νοσοκομείο του Σαν Πάμπλο και στο πάρκο Γκουέλ.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη και με-
ταφορά στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Μαδρίτη - Γρανάδα
Μετά το πρωινό, διασχίζοντας το οροπέδιο της 
θρυλικής La Mancha του Δον Κιχώτη, θα καταλήξουμε 
στη Γρανάδα. Επίσκεψη στον Λόφο της Αλάμπρα και 
στον ειδυλλιακό κήπο Χεναραλίφε. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχετε την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσετε την Zambra mora, την αρχική τσιγγάνικη 
εκδοχή του χορού που βασίστηκε το Φλαμένκο.
3η μέρα: Γρανάδα - Μάλαγα - Σεβίλλη
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Γρανάδα, στην περιοχή 
του Καθεδρικού ναού και στην πλατεία Bib Rambla. 
Αναχώρηση για τη Μάλαγα, περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο. Συνεχίζουμε για τη Σεβίλλη. Άφιξη, τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Σεβίλλη
Πρόγευμα και περιήγηση: Πάρκο Μαρίας Λουίζα, 
Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Ισπανίας, πρώην Εβραϊκή 
συνοικία, Αλκαζάρ, Καθεδρικός Ναός Χιράλδα κ.ά.
5η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μαδρίτη. Περνώ-
ντας την Σιέρα Μορένα θα βρεθούμε στην Κόρδοβα, 
όπου θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων το τζαμί Μεθκίτα. 
Το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μαδρίτη
Πρόγευμα και ξενάγηση στη σημαντική Πινακοθήκη 
Πράδο. Θα κάνουμε βόλτα στην μποέμ συνοικία του 
κέντρου Barrio de las Letras και θα καταλήξουμε στη 
Μαδρίτη των Αψβούργων. Για το ελεύθερο απόγευμα 
σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο. Γνωριμία 
με τη Μεσαιωνική πόλη και επίσκεψη στον Καθεδρικό 
ναό. Θα επισκεφθούμε επίσης εργαστήριο διακοσμητι-
κής μετάλλου. Επιστροφή στη Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

Μαδρίτη Τολέδο ΒαρκελώνηΜαδρίτη 
Ανδαλουσία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρί-
τη - Αθήνα με πτήσεις Iberia ή Aegean Airlines ✓ 4 διαν/σεις 
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & 
επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι σε μουσεία. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Μαδρίτη - Αθήνα με πτήσεις Iberia ή Aegean Airlines ✓ 7 
διαν/σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ 3 δείπνα (2 Σεβίλλη - 1 Γρανάδα) ✓ Μεταφο-
ρές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με 
κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι 
σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρ-
κελώνη - Αθήνα με πτήσεις Vueling ή Αegean Airlinws ✓ 3, 
4 διαν/σεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & 
επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι σε μουσεία (περίπου 20€ 
Ισπανικό χωριό και μουσείο Νταλί). Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

24/3 4 395€ 515€ 395€

23/3 5 445€ 615€ 445€

21, 22, 26/4 4 575€ 735€ 575€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

22, 23/4 945€ 1275€ 885€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

23/3 575€ 755€ 515€

22, 23, 26/4 695€ 875€ 635€

Ταξίδια στην Ευρώπη
Αεροπορικά οργανωμένα πακέτα εκδρομών

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΏΝ 
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1η μέρα: Αθήνα - Μπιλμπάο
Πτήση για το Μπιλμπάο, άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με το ιστορικό κέντρο. 
2η μέρα: Μπιλμπάο - Γκουέρνικα - Ουρνταμπάι  
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης Guggenheim. Συνεχίζουμε για την Γκουέρνικα 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε 
το χωριό το οποίο έγινε διάσημο από τον πίνακα 
- Σύμβολο Παγκόσμιας Ειρήνης του Pablo Picas-
so με τον ομώνυμο τίτλο. Στην επιστροφή μας θα 
διασχίσουμε τον εθνικό δρυμό Urdaibai.
3η μέρα: Μπιλμπάο - Καντάμπρια (προαιρετικά)
Πρωινό και σας προτείνουμε προαιρετικά την εκδρομή 
στην Καντάμπρια. Θα επισκεφθούμε το capricho 
του Γκαουντί στο Comillas, τις σπηλαιογραφίες 
στην Αλταμίρα και τη γραφική Santillana del Mar. 
Συνεχίζουμε για την χερσόνησο της Magdalena και το 
Santander. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
4η μέρα: Μπιλμπάο - Βιτόρια - Λογρόνιο - 
Μπούργκος 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιτόρια, πρωτεύουσα 
της Χώρας των Βάσκων. Θα περπατήσουμε στο 
ιστορικό της κέντρο και συνεχίζουμε για τη πόλη 
Λογρόνιο, διάσημη για την παραγωγή κρασιού. 
Επόμενος σταθμός μας το Mπούργκος όπου θα 
περιηγηθούμε πεζή στο ιστορικό της κέντρο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Μπούργκος - Ολίτε - Παμπλόνα - Σαν 
Σεμπαστιάν
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το μεσαιωνικό Ολίτε και 
συνεχίζουμε για την Παμπλόνα όπου θα διανύσουμε 
πεζή το ιστορικό κέντρο και θα καταλήξουμε 
στην Αρένα. Τελικός προορισμός το θέρετρο Σαν 
Σεμπαστιάν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν 
Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση στην πόλη. 
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
7η μέρα: Γαλλική Χώρα των Βάσκων - Μπιλμπάο
Πρωινό και αναχώρηση για την παλιά πρωτεύουσα της 
Γαλλικής Χώρας των Βάσκων Saint Jean Pied de Por, 
το Saint Jean de Luz και το Biarritz. Αναχώρηση για το 
Μπιλμπάο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Mπιλμπάο - Αθήνα

Βόρεια Ισπανία ΛισσαβώναΠανόραμα
Πορτογαλίας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Μπιλμπάο - Αθήνα ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με 
κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι σε 
μουσεία. Η προαιρετική εκδρομή στην Καντάμπρια. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσα-
βώνα - Αθήνα με Aegean Airlines ✓ 7 διαν/σεις σε επιλεγμέ-
να ξενοδοχεία 4* & 5* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά  
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & 
επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι σε μουσεία. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Λισσαβώνα - Αθήνα με Aegean Airlines ✓ 4 διαν/σεις σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά  
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & 
επίναυλος καυσίμων 145€. Είσοδοι σε μουσεία. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΗ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

22/4 955€ 1355€ 935€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

25/3, 22/4 895€ 1185€ 835€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΆΝΆΧΩΡΗΣΕΙΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΆΙΔΙ

22, 23/4 1195€ 1565€ 1135€

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φατίμα - Κοΐμπρα
Απευθείας πτήση για τη Λισσαβώνα. Αναχώρηση για 
την Κοΐμπρα με ενδιάμεση στάση στη Φατίμα. Στην 
Κοΐμπρα θα περιηγηθούμε στους δρόμους της «πόλης 
των ποιητών». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο
Πρωινό και αναχώρηση για το Πόρτο. Πρώτη μας 
στάση στο εθνικό δάσος των Πορτογάλων Μπουσάκο. 
Έπειτα θα επισκεφθούμε τη «Βενετία της Πορτογαλίας», 
το Αβέιρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Πόρτο.
3η μέρα: Πόρτο
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή 
πόλη στις όχθες του ποταμού Douro. Θα γνωρίσουμε 
την περιοχή Ριμπέιρα, την άνω πόλη, το χρυσοποίκιλ-
το ναό του Αγίου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, 
και κάποιο παλιό οινοποιείο.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή 
στην επαρχία Μίνιο. Πρώτος σταθμός μας η Μπράγκα 
και ακολουθεί το Γκιμαράες.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους 
- Λισσαβώνα
Πρόγευμα και αναχώρηση με πρώτο σταθμό τον Ναό 
της Μπατάλια. Στη συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό 
ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ και στο πανέμορφο 
Μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Άφιξη 
στη Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Λισσαβώνα
Ξενάγηση σε αξιοθέατα όπως οι Βασιλικές Άμαξες, 
το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το μνημείο των 
Ανακαλύψεων, ο Πύργος του Μπελέμ. Το βράδυ σας 
προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά Πορτο-
γαλικά τραγούδια fado.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ 
- Κάμπο ντα Ρόκα - Πάρκο των Εθνών
Πρωινό και εκδρομή στην Σίντρα, θερινή κατοικία των 
βασιλέων, το όμορφο ψαροχώρι Κασκάις, το θέρετρο 
Εστορίλ και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της 
Ευρώπης. Επιστροφή στη Λισσαβώνα για επίσκεψη 
στο Πάρκο των Εθνών. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα
Πτήση για την Πορτογαλική πρωτεύουσα, χτισμένη 
στους επτά λόφους του ποταμού Tagus. Άφιξη, μετα-
φορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Λισσαβώνα
Πρόγευμα και ξενάγηση. Στο Μουσείο με τις Βασιλικές 
Άμαξες θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια 
και πλούτο συλλογή (17ος και 19ος αιώνας). Επόμενος 
σταθμός μας το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών. Θα 
επισκεφθούμε ακόμα το Μνημείο των Ανακαλύψεων, 
καθώς και το χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ. Το 
απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια της 
Μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το Κάστρο του 
Αγίου Γεωργίου. Το βράδυ σας προτείνουμε να απο-
λαύσετε τα παραδοσιακά Πορτογαλικά τραγούδια fado.
3η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ 
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για εκδρομή στα 
περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, 
θερινή κατοικία των βασιλέων, μια πόλη με πλούσια 
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα δούμε ακόμα 
το Παλάθιο Ρεάλ, στην κορυφή ενός καταπράσινου 
βουνού, το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που 
αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα, και το Εστορίλ, 
το θέρετρο όλων των εποχών, που παρέχει ποικίλες 
δραστηριότητες όπως γήπεδο γκολφ, αγωνιστική 
πίστα, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της 
Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο 
σημείο της Ευρώπης, το Cabo da Roca. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 
4η μέρα: Λισσαβώνα
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να επισκε-
φθείτε το Πάρκο των Εθνών και να θαυμάσετε την πιο 
μεγάλη γέφυρα της Ευρώπης Vasco da Gama, μήκους 
17χλμ. Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο μεγάλο 
κέντρο του Καθολικισμού, την Φατίμα, το Μεσαιωνικό 
χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους και το τουριστικό 
ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ. Το απόγευμα 
επιστροφή στη Λισσαβώνα.
5η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
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Λόγω Covid-19 πολλές χώρες έχουν τα σύνορά τους κλειστά μέχρι την περίοδο που εκτυπώνεται το έντυπο.

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

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΏΝ  

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ από 845€
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - ΜΑΛΔΙΒΕΣ από 1565€
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & Ημιδιατροφή | Μεταφορές

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

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

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

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

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

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*S, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές  
Hμιδιατροφή | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 1145€

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

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 555€

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 

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 445€

ΚΑΝΚΟΥΝ - ΜΕΞΙΚΟ
9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ από 915€

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

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές  
Ημιδιατροφή | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

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

Ανακαλύψτε τους συναρπαστικούς μας προορισμούς στο
www.smileacadimos.gr


