ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ –
ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

4ΗΜΕΡΗ

23/12/18 ΕΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30, στάση στην περιοχή της Λαµίας και συνεχίζουµε
για ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, γεύµα προαιρετικά στην
Καλαµπάκα. Η διαδροµή µας συνεχίζεται για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων και το Μουσείο κέρινων οµοιωµάτων
του ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΗ. Λίγο αργότερα θα φθάσουµε στη λίµνη Παµβώτιδα όπου µε τουριστικό
πλοιάριο ( έξοδα ατοµικά ) θα επισκεφθούµε το γραφικό νησάκι, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ –
ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος και γεύµα προαιρετικά. Το απόγευµα
επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας στο Μέτσοβο για δείπνο και διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και άλλη µια συναρπαστική ηµέρα ξεκινά, µε την ‘ περιπλάνηση’ µας στο
γύρω ορεινό όγκο της Πίνδου. Πρώτος σταθµός το χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας, για να
απολαύσουµε τον καφέ µας µε φόντο τις χιονισµένες βουνοκορφές και ακολουθεί η ξακουστή
ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ένα πασίγνωστο χωριό, χτισµένο στο Σµόλικα σε ύψος 1.550 µ. περίπου, µέσα σε ένα
τοπίο ανεπανάληπτης οµορφιάς. Παραµονή, γεύµα προαιρετικά και επιστροφή στη ζεστή
ατµόσφαιρα του ξενοδοχείου µας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται
εκτός των άλλων και οι µεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσµο, µήκους 5,02µ., από µαστόδοντα ηλικίας
τριών εκατοµµυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βραβεύτηκε µε το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί επίσκεψη
στην πόλη των Γρεβενών και πορεία επιστροφής για Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις, στην
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχή της Λαµίας.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
➢ Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
➢
Διαµονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσιακό ξενοδοχείο APOLLON στο
ΜΕΤΣΟΒΟ.
➢ Τρία πρωινά σε µπουφέ.
➢ Τρία δείπνα σε παραδοσιακή Μετσοβίτικη ταβέρνα.
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ Φ.Π.Α.
➢ Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
4 ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45, ηµίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουµε µέσω
ΛΑΜΙΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, επίσκεψη στο ‘’ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ’’ γεύµα προαιρετικά, για να
καταλήξουµε νωρίς το βράδυ στην όµορφη ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ορεινό ΝΥΜΦΑΙΟ (καιρού επιτρέποντος) στην πλαγιά του
όρους ΒΙΤΣΙ σε υψόµετρο 1.350µ. µε τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το ερειπωµένο
Αρχοντικό - Αρχηγείο του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το καταφύγιο της καφέ Αρκούδας <
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ>. Επιστροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, και
αγορές σουβενίρ, γουναρικών. Εορταστικό δείπνο σε ταβέρνα της πόλης, διαν/ση.
3ΗΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ, για να γνωρίσουµε το
νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη µικρή ΠΡΕΣΠΑ, αλλά και το ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις
όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ, όπου θα έχουµε και γεύµα προαιρετικά. Η επιστροφή µας
στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, µέσω ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπου θα έχουµε και στάση γνωριµίας µε
την ακριτική πόλη, δείπνο, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε
µικρή παράκαµψη - επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και
συνεχίζουµε µέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, γεύµα προαιρετικά, προσπερνώντας ακολούθως την πόλη
των ΤΡΙΚΑΛΩΝ και της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, µέσω ΔΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ µε µικρή ενδιάµεση στάση στην
περιοχή, θα καταλήξουµε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
Διαµονή, ( 3 ) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΕUROPA 4*, στην πόλη της
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
➢ Ηµιδιατροφή ( 3 πρωινά και 3 δείπνα).
Εορταστικά τα δείπνα 24 & 31/12, µε ζωντανή µουσική σε κοσµική ταβέρνα
της πόλης.
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ Φ.Π.Α.
➢ Φόρο διαµονής.
➢
➢

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ
ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
4 ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ηµίωρη στάση, άφιξη το µεσηµέρι στο ΒΟΛΟ,
τακτοποίηση στο ξεν/χείο, γεύµα προαιρετικά και χρόνος ελεύθερος, για την πρώτη γνωριµία µε
την πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια όµορφη εκδροµή ξεκινάει στα πηλιορίτικα χωριά. Η διαδροµή µας
περνά από τις ΜΗΛΙΕΣ, όπου θα έχουµε ανάλογη στάση και συνεχίζεται για τη γραφική
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ,(καιρού επιτρέποντος), παραδοσιακός οικισµός κτισµένος στην ανατολική πλαγιά του

Βουνού των Κενταύρων, µε µοναδική θέα το Αιγαίο Πέλαγος. Στάση - επίσκεψη και η πανοραµική
διαδροµή µας συνεχίζεται για τα ΧΑΝΙΑ, τελευταίο σταθµό της σηµερινής µας διαδροµής, όπου
θα έχουµε και γεύµα προαιρετικά. Το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο ΒΟΛΟ . Το
βράδυ εορταστικό δείπνο και διασκέδαση, διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ αλλά και την όµορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ,
για να περπατήσουµε στα πλακόστρωτα δροµάκια και να απολαύσουµε πανοραµικά τον
Παγασητικό, γεύµα προαιρετικά. Απογευµατινό ελεύθερο για περιπάτους στην πόλη, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε την πόλη της ΛAΡΙΣΑΣ, όπου θα έχουµε χρόνο
για περιπάτους και γεύµα προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε ενδιάµεση στάση στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
➢ Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
➢ Διαµονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PARK 4* στο Βόλο.
➢ Τρία πρωινά, τρία δείπνα, εορταστικά ( µουσική κάλυψη από D.J.) τα δείπνα
24 & 31/12.
➢ Αρχηγό – Συνοδό.
➢ Φ.Π.Α.
➢ Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΘΡΑΚΗ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΚΑΒΑΛΑ

4 ΗΜΕΡΗ

// 23 ΕΩΣ 26/12/18

&

30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.µ από ΑΘΗΝΑ, στάσεις στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της
Λάρισας, παρακάµπτουµε την πόλη της Θεσσαλονίκης, στάση στην περιοχή της Μουσθένης, για
να συνεχίσουµε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ για ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Θα προσπεράσουµε το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
και την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για να φθάσουµε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου
µετά τον απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα φθάσουµε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχουµε την ευκαιρία να
περπατήσουµε στην αγορά της πόλης και να δούµε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέµενος χτίστηκε µε
την εντολή του Σουλτάνου Σελίµ Β΄ από τον διάσηµο Οθωµανό αρχιτέκτονα Μιµάρ Σινάν το διάστηµα
1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. Σήµερα το µνηµείο θεωρείται ένα

από τα σηµαντικότερα µνηµεία στην Ισλαµική αρχιτεκτονική. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ,
µε το σιδηροδροµικό σταθµό της Γαλλικής εταιρείας, που στάθµευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ.
Επιστροφή στο ξεν/χείο µας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, µε µικρή στάση - επίσκεψη στο ΣΟΥΦΛΙ, µε
την πλούσια πολιτιστική παράδοση. Ακολουθεί εορταστικό δείπνο και διασκέδαση στο
εστιατόριο του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια όµορφη εκδροµή ξεκινά. Θα επισκεφθούµε δύο χαρακτηριστικά χωριά
των Ποµάκων της Θράκης, τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ, για να ακολουθήσει πόλη της Ξάνθης,
για περιπάτους γνωριµίας και γεύµα προαιρετικά. Επιστροφή το απόγευµα, µε τη διαδροµή µας
να περνά από τη ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ, το εκκλησάκι του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και το ΠΟΡΤΟ
ΛΑΓΟΣ, για να καταλήξουµε και πάλι στο ξενοδοχείο µας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε ενδιάµεση στάση στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ.
Η διαδροµή µας συνεχίζεται για να φθάσουµε στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ για προαιρετικό γεύµα.
Ακολούθως µέσω ΛΑΜΙΑΣ, µικρή στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, φθάνουµε το βράδυ στην
ΑΘΗΝΑ.
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
➢ Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο πούλµαν.
➢ Διαµονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο « ΑΝΑTOLIA » 3*, στην πόλη της
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
➢ Τρία πρωινά σε µπουφέ.
➢ Τρία δείπνα ( Εορταστικά τα δείπνα, 24 & 31/12, µε ζωντανή µουσική ).
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ Φ.Π.Α.
➢ Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ‘’ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ’’ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΒΕΛΟΥΧΙ
4 ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18

1ΗΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και ανεβαίνοντας τις
ράχες ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ φθάνουµε στην όµορφη πρωτεύουσα της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύµα προαιρετικά, χρόνος ελεύθερος για γνωριµία µε την πόλη. Δείπνο
προαιρετικά, διανυκτέρευση.
Η
2 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΒΕΛΟΥΧΙ µε το οµώνυµο χιονοδροµικό κέντρο, για να χαρούµε
το χειµωνιάτικο τοπίο και να παίξουµε µε το χιόνι. Επιστροφή το µεσηµέρι, γεύµα προαιρετικά,
επίσκεψη στο ιστορικό χωριό των ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους
γνωριµίας µε την πόλη. Εορταστικό δείπνο το βράδυ, διαν/ση.
3ΗΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριµία
µε το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ενώ θα γευµατίσουµε στο νέο ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ. Επιστροφή στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,
απογευµατινό ελεύθερο, διαν/ση.
4ΗΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο γραφικό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΣΟ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε
ενδιάµεση στάση στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύµα προαιρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• Διαµονή – ( 3 ) διανυκτερεύσεις – στο παραδοσιακό ξενοδοχείο ΗΕLVETIA 3*
στο κέντρο της πόλης του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
• Τρία πρωινά σε µπουφέ.
• Εορταστικό δείπνο 24/12 & γεύµα, 25/12/18.
• Αρχηγό – συνοδό. Φ.Π.Α. & Φόρο διαµονής.

=============================================================

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ‘’ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ’’ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΒΕΛΟΥΧΙ

3 ΗΜΕΡΗ

30/12/18 ΕΩΣ 1/1/19

Η

1 ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και ανεβαίνοντας τις
ράχες ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ φθάνουµε στην όµορφη πρωτεύουσα της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, γεύµα σε
ταβέρνα της περιοχής, επίσκεψη στο γραφικό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους γνωριµίας µε την πόλη, διανυκτέρευση.
2ΗΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριµία
µε το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ και γεύµα προαιρετικά. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουµε το ιστορικό χωριό των
ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, απογευµατινό ελεύθερο. Εορταστικό δείπνο
και διασκέδαση το βράδυ, διαν/ση.
Η
3 ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΒΕΛΟΥΧΙ µε το οµώνυµο χιονοδροµικό κέντρο, για να
χαρούµε το χειµωνιάτικο τοπίο και να παίξουµε µε το χιόνι. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε ενδιάµεση
στάση στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύµα προαιρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ.
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• Διαµονή – ( 2 ) διανυκτερεύσεις – στο παραδοσιακό ξενοδοχείο ΗΕLVETIA 3* στο
κέντρο της πόλης του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
• Δύο πρωινά σε µπουφέ.
• Γεύµα στις 30/12 & εορταστικό δείπνο 31/12/18.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ - ΣΑΝΤΑΣΚΙ
ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ‘’PHILIPPOS XENIA’’
4 ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, στάσεις στην περιοχή της Λαµίας και της Λάρισας και
συνεχίζουµε, προσπερνώντας την πόλη της Θεσσαλονίκης για να καταλήξουµε στις ΣΕΡΡΕΣ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µε κατεύθυνση το ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΗ, επισκεπτόµαστε το γνωστό για την
αντίστασή των Ελλήνων στις γερµανικές µεραρχίες, ΟΧΥΡΟ του ΡΟΥΠΕΛ. Η διαδροµή µας
συνεχίζεται για το συνοριακό σταθµό του Προµαχώνα, µε τελικό προορισµό τη λουτρόπολη του
ΣΑΝΤΑΣΚΙ. Κτισµένη ανάµεσα σε δύο ποταµούς τον ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΣΤΙΤΖΑ, έχει πάρει το όνοµά
της από τον Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στον
εµπορικό πεζόδροµο της πόλης, γεύµα προαιρετικά και επιστροφή στις ΣΕΡΡΕΣ. Το βράδυ
εορταστικό δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια συναρπαστική µέρα ξεκινά µε πολλές εναλλαγές τοπίων και σηµαντικά
αξιοθέατα. Πρώτος σταθµός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στο Ακριτοχώρι Σερρών, µε
µοναδική θέα στη λίµνη της Κερκίνης και το όρος Μπέλες. Ακολουθεί επίσκεψη στη ΛΙΜΝΗ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ, θαύµα της ελληνικής φύσης µε µοναδική χλωρίδα και πανίδα. Θα γνωρίσουµε έναν
µοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τµήµα της κοιλάδας του Στρυµόνα που προστατεύεται και από την
Σύµβαση Ραµσάρ. Γεύµα προαιρετικά και µια βόλτα προαιρετικά µε βάρκα στη λίµνη (καιρού
επιτρέποντος) θα κλείσει την ηµέρα µας µε τις καλύτερες εντυπώσεις. Επιστροφή το απόγευµα
στο ξενοδοχείο µας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αφήνουµε την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Επόµενος και τελευταίος σταθµός η ‘νύφη
του Θερµαϊκού’ η όµορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για να επισκεφθούµε τον πολιούχο της πόλης ΑΓΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, αλλά και να περπατήσουµε στο πάρκο του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Προαιρετικό γεύµα στην
περιοχή της Λάρισας και συνεχίζουµε για ΑΘΗΝΑ, µε την τελευταία µας στάση σε καφέ της
Εθνικής οδού στην περιοχή της Λαµίας, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
Διαµονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILIPPOS XENIA 4* στην πόλη
των ΣΕΡΡΩΝ.
Τρία πρωινά & τρία δείπνα, εορταστικά τα δείπνα 24 & 31/12.
Aρχηγό - συνοδό.
Φ.Π.Α.
Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ & ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΒΕΡΟΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΒΟΛΟΣ
4 ΗΜΕΡΗ
23 ΕΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19
1ΗΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00, ηµίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουµε,
προσπερνώντας την πόλη της ΛΑΡΙΣΑΣ θα φθάσουµε στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ, όπου θα έχουµε γεύµα
προαιρετικά. Λίγο αργότερα θα βρεθούµε στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, µε τη µοναδική θέα στο Θερµαϊκό και τη Θεσσαλονίκη. Νωρίς το βράδυ θα
τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας στην ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, όπου θα έχουµε δείπνο και διανυκτέρευση.
2ΗΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την όµορφη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στον πολιούχο
της πόλης ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, περίπατοι στην πλατεία Αριστοτέλους και το πάρκο του ΛΕΥΚΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ, γεύµα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευµα θα γνωρίσουµε την πόλη της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, εορταστικό δείπνο, διασκέδαση, διαν/ση.
3ΗΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια υπέροχη εκδροµή ξεκινά. Πρώτος σταθµός η πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ, για να
ακολουθήσει το χιονοδροµικό κέντρο τρία - πέντε πηγάδια στο όρος ΒΕΡΜΙΟ, για να
‘’απολαύσουµε’’ το χιονισµένο τοπίο. Λίγο αργότερα στον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ της ΝΑΟΥΣΑΣ, θα
γευµατίσουµε προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, δείπνο, διανυκτέρευση
4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα µε µικρή παράκαµψη στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, για
περιπάτους και γεύµα προαιρετικά στα περίφηµα τσιπουράδικα. Συνεχίζουµε για Αθήνα, µε
στάση στην περιοχή της Λαµίας. Άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
➢ Εκδροµές – περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα µε πολυτελή
κλιµατιζόµενα πούλµαν.
➢ Διαµονή - 3 διαν/σεις- στο ξενοδοχείο POSEIDON PALACE στη ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ 4*.
➢ Ηµιδιατροφή (3 πρωινά και 3 δείπνα).
➢ Τα δείπνα 24 και 31/12 αποτελούν µέρος της ηµιδιατροφής και είναι
εορταστικά µε ζωντανή µουσική.
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ Φ.Π.Α.
➢ Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ

ΑΡΙΣΤΗ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ – ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ - ΝΗΣΑΚΙ
4ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18 // 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45 από ΑΘΗΝΑ µε προορισµό την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Με µικρές
ενδιάµεσες στάσεις, λίγο πριν φθάσουµε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ θα συναντήσουµε και θα επισκεφθούµε το
γνωστό ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ µε τα κέρινα οµοιώµατα. Αµέσως µετά θα τακτοποιηθούµε στο ξεν/χείο
<< PALLADIO >> στο κέντρο της πόλης, ξεκούραση. Δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό µια πολύ ενδιαφέρουσα διαδροµή από το ιστορικό ΚΑΛΠΑΚΙ, µας
οδηγεί στη γραφική Αρίστη, ένα όµορφο κεφαλοχώρι που απέχει 48 χλµ από τα Ιωάννινα. Βρίσκεται
στο δρόµο για το ΠΑΠΙΓΚΟ, λίγο πριν από το εντυπωσιακό µοναστήρι της Παναγίας της
Σπηλιώτισσας, που είναι χτισµένο στην άκρη του βράχου µιας σπηλιάς ακριβώς πάνω από το ποτάµι
και τη γέφυρα στον ποταµό Βοϊδοµάτη. Στην κεντρική πλατεία του χωριού µπορούµε να απολαύσουµε
το καφεδάκι µας σε ένα από τα παραδοσιακά καφενεία και να θαυµάσουµε την επιβλητική εκκλησία
της Κοιµήσεως της Θεοτόκου µε το πανύψηλο καµπαναριό της. Αµέσως µετά θα επισκεφθούµε την
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ και τη γραφική κωµόπολη της
ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Επιστροφή στα Ιωάννινα, περίπατοι γνωριµίας µε την πόλη, εορταστικό δείπνο και
διασκέδαση το βράδυ, διαν/ση
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό Ζαγόρι, µε τα πανέµορφα τοπία. Η διαδροµή µας
από τις ΚΑΡΥΕΣ, ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΗ και µας οδηγεί στο
κεφαλοχώρι της περιοχής, το ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, σχετική παραµονή και συνεχίζουµε για το γραφικό
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα έχουµε την ευκαιρία να περπατήσουµε µέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυµάσουµε το µοναδικό θέαµα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, ενώ
σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού θα έχουµε ένα ξεχωριστό γεύµα. Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και
τη λίµνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου µε τουριστικό πλοιάριο (έξοδα ατοµικά) θα φθάσουµε στο γραφικό
νησάκι, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους, επισκέψεις. Δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο µε µοναδική θέα προς τη λίµνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το
οροπέδιο των Ιωαννίνων, καθώς η καταπράσινη διαδροµή µας οδηγεί στο ΜΕΤΣΟΒΟ. Επίσκεψη και
αναχώρηση για Αθήνα µέσω ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ µε ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη το
βράδυ.



ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• Διαµονή ( 3 ) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο κέντρο της
πόλης των Ιωαννίνων.
• Τρία πρωινά σε µπουφέ.
• Εορταστικό δείπνο µε ζωντανή µουσική, 24 & 31/12/18, στο γνωστό µουσικό
στέκι της πόλης ‘’ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΛΟΥΛΗ’’
• Γεύµα στην παραδοσιακή ταβέρνα ‘’ ΟΞΙΑ ‘’ στο Κεντρικό Ζαγόρι, 25/12/18,
1/1/19.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ‘’ ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ’’
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ – ΚΕΡΚΙΝΗ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
4ΗΜΕΡΗ

23 - 26/12/18

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της Λαµίας για καφέ και του
Λιτόχωρου για προαιρετικό γεύµα, Το απόγευµα καταλήγουµε στη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και περιήγηση - γνωριµία µε την πόλη και τα αξιοθέατα, (ΚΑΜΑΡΑ – ΡΟΤΟΝΤΑ
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ). Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην εορταστική
ατµόσφαιρα της πόλης, γεύµα προαιρετικά. Εορταστικό δείπνο και διασκέδαση το βράδυ,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό µια συναρπαστική µέρα ξεκινά µε πολλές εναλλαγές τοπίων και
σηµαντικά αξιοθέατα. Με κατεύθυνση τη λίµνη της ΔΟΪΡΑΝΗΣ και τον οµώνυµο οικισµό, συναντάµε
και επισκεπτόµαστε για λίγο το ΚΙΛΚΙΣ. Η όµορφη διαδροµή µας συνεχίζεται ανατολικά και βόρεια
της ΔΟΪΡΑΝΗΣ και µας οδηγεί στην κωµόπολη της ΚΕΡΚΙΝΗΣ αλλά και την οµώνυµη λίµνη, θαύµα
της ελληνικής φύσης µε µοναδική χλωρίδα και πανίδα, έναν µοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τµήµα
της κοιλάδας του Στρυµόνα που προστατεύεται και από τη Σύµβαση Ραµσάρ. Γεύµα προαιρετικά και
ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ, επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, στη
µαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρµιου. Το µοναστήρι ιδρύθηκε από τους Ποντίους από όπου
και έφεραν την ιστορική εικόνα της Παναγίας. Η διαδροµή για Αθήνα συνεχίζεται µε στάσεις στην
περιοχή της Λάρισας και της Λαµίας, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
➢ Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
➢ Διαµονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE 5* της
Θεσσαλονίκης.
➢ Ηµιδιατροφή, τρία πρωινά και τρία δείπνα, εορταστικό το δείπνο 24/12.
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ ΦΠΑ.
➢ Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ THΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟ
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4ΗΜΕΡΕΣ

23 ΕΩΣ 26/12/18

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ,
(για γεύµα προαιρετικά ) µέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, παρακάµπτουµε τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζουµε
για να τακτοποιηθούµε το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη ΞΑΝΘΗΣ. Αµέσως µετά θα φθάσουµε στη
ΔΡΑΜΑ, όπου ο χώρος του Δηµοτικού κήπου και η Πλατεία Ελευθερίας, µεταµορφώνονται σε
ένα Χριστουγεννιάτικο χωριό, έτσι όπως το ονειρεύονται τα παιδιά µέσα από τα παραµύθια, µε
εικόνες µοναδικές - εορταστικές για µικρούς και µεγάλους. Eπιστροφή το απόγευµα στην
ΚΑΒΑΛΑ, χρόνος ελεύθερος, εορταστικό δείπνο, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ,
(καιρού επιτρέποντος) που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγγαίου, σε µια
θαυµάσια τοποθεσία, σε υψόµετρο 753 µ.. Είναι ένας από τους δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής
Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήµερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να
προσκυνήσουν την “αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου” και να ηρεµήσουν µέσα στο γαλήνιο
περιβάλλον της. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ, ένα από τα σηµαντικότερα
και ωραιότερα σπήλαια της χώρας µας, µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες ύψους µέχρι και 14 µ., που
αποτελεί ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόµενο. Γεύµα προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής και
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στην Καβάλα, για ξεκούραση και περιπάτους γνωριµίας µε την
πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον διαδροµή µε µικρή
παράκαµψη - επίσκεψη στην πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για να επισκεφθούµε τον πολιούχο της
πόλης ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και να περπατήσουµε στο πάρκο του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Συνεχίζουµε
τη διαδροµή µας, µε στάσεις στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ - και της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• Διαµονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο « ΕSPERIA » 3* στην πόλη της
ΚΑΒΑΛΑΣ.
• Τρία πρωινά σε µπουφέ και τρία δείπνα. Το δείπνο 24 /12, αποτελεί µέρος
της ηµιδιατροφής και είναι εορταστικό.
• Αρχηγός – συνοδός.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΠΥΛΟ – ΜΕΘΩΝΗ – ΒΥΤΙΝΑ
4ΗΜΕΡΗ

23 EΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 EΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα, Αρτεµίσιο ηµίωρη στάση και συνεχίζουµε µέσω
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΙΣΑΡΙ, για να φθάσουµε στην ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας
του 10ου αιώνα που από τη βάση της αναβλύζουν πολλά νερά, ενώ στη σκέπη της έχουν φυτρώσει
πανύψηλα δένδρα. Γεύµα προαιρετικά και συνεχίζουµε για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια όµορφη εκδροµή ξεκινά στις όµορφες ακτές της Μεσσηνιακής Μάνης
µέχρι την ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ. Ένα όµορφο παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται στη ΜΑΝΗ, σε ένα
τοπίο γεµάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια νερά, µεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, άγριους
ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές, και απόµακρα χιονισµένα βουνά, που κάνει την Καρδαµύλη ένα από
τα οµορφότερα χωριά που αγναντεύουν τις ήρεµες θάλασσες και τα θαυµάσια ηλιοβασιλέµατα του
Μεσσηνιακού κόλπου. Επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριµίας

στην πόλη, εορταστικό δείπνο, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό, επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχου της πόλης και αµέσως
µετά άλλη µια πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή στο ΝΔ άκρο της Πελοποννήσου ξεκινά. Πρώτος
σταθµός η γραφική ΜΕΘΩΝΗ. Η πόλη µε το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο καλοδιατηρηµένα
όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, µε το θαυµάσιο ακρόπυργο, θα µας κρατήσει για λίγο κοντά της, πριν
καταλήξουµε νωρίς το µεσηµέρι στη γοητευτική κωµόπολη της ΠΥΛΟΥ. Κτισµένη αµφιθεατρικά στο
νότιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντάς την από το λιµάνι σου δίνει την αίσθηση νησιού.
Επίσκεψη στο επιβλητικό µνηµείο των «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ», γεύµα προαιρετικά σε ταβέρνα της
περιοχής και επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, από τη γνωστή πλέον διαδροµή µε µικρή στάση
στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας την Τρίπολη, αλλά και µια ακόµη ευχάριστη παράκαµψη στην
ορεινή κωµόπολη της ΒΥΤΙΝΑΣ, για επίσκεψη και προαιρετικό γεύµα. Συνεχίζουµε για ΑΘΗΝΑ,
µε ενδιάµεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• Διαµονή ( 3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHARE PALACE 4* στην παραλία
της Καλαµάτας.
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα.
Εορταστικά τα δείπνα 24 και 31/12, µε ζωντανή µουσική.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ / ΣΤΟ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ

ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
ΒΕΡΟΙΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ
4ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18 // 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00, στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και η
διαδροµή µας συνεχίζεται για να καταλήξουµε στο ξενοδοχείο µας, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ,
πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ., (Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλµωπίας, 13χµ.
βορειοδυτικά της Αριδαίας, στους πρόποδες του Καϊµακτσαλάν, Η περιοχή είναι χτισµένη στις όχθες
του θερµοπόταµου που διασχίζει την περιοχή. Τα ιαµατικά, θερµά νερά, µε σταθερή θερµοκρασία
37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δηµιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο
βουνού και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί µπορούµε να κάνουµε λουτροθεραπεία, στις µικρές κλειστές πισίνες, στον
καταρράκτη η στη µεγάλη πισίνα και αµέσως µετά να πάρουµε το πρωινό µας, ξεκινώντας
έτσι ευχάριστα και συναρπαστικά την ηµέρα µας. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούµε τον όµορφο
οικισµό του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ στη λίµνη ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ, ενώ το µεσηµέρι θα βρεθούµε
στο πάρκο του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής µόλις 3 χιλιόµετρα
νοτιοδυτικά της Νάουσας. Γεύµα προαιρετικά και νωρίς το απόγευµα φθάνουµε στην πόλη της
Έδεσσας µε τους οµώνυµους καταρράκτες για απολαύσουµε τον καφέ µας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος, εορταστικό δείπνο, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε το γνωστό χιονοδροµικό κέντρο του
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, για να απολαύσουµε τον καφέ µας µε φόντο τα χιονισµένα τοπία, ενώ λίγο

αργότερα στον παραδοσιακό οικισµό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, θα έχουµε χρόνο
για περιπάτους και γεύµα προαιρετικά σε µια από τις γραφικές ταβέρνες του χωριού.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για λουτροθεραπεία και
περιπάτους. Δείπνο, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, µε στάση επίσκεψη στην πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ
και την περιοχή του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, όπου θα έχουµε και γεύµα προαιρετικά. Συνεχίζουµε µε
ενδιάµεση στάση στη περιοχή της Λαµίας, άφιξη το βράδυ.
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
Διαµονή, ( 3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* στην περιοχή
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρία πρωινά και τρία δείπνα, εορταστικά τα δείπνα 24 & 31/12/18.
Αρχηγό – συνοδό.
Φ.Π.Α.
Φόρο διαµονής

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΑΡΤΑ - ΑΡΑΧΘΟΣ - ΑΓΝΑΝΤΑ – ΠΡΑΜΑΝΤΑ
4ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗΝΑ, ενδιάµεση στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ και
µέσω της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, περνάµε στη Στερεά Ελλάδα και συνεχίζουµε
για τη µεγαλύτερη φυσική λίµνη της Ελλάδας, τη ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ. Επίσκεψη, γεύµα σε
ταβέρνα της περιοχής. Ακολούθως µέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, το απόγευµα θα τακτοποιηθούµε στο
ξενοδοχείο ARTA PALACE, για δείπνο και διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µία υπέροχη εκδροµή στα γραφικά ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ξεκινά. Πρώτος σταθµός το
φράγµα Πουρναρίου που δηµιουργεί και την τεχνική λίµνη, για να ακολουθήσει µία πανέµορφη
διαδροµή από τα όµορφα χωριουδάκια ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΛΑΤΟ – ΔΑΦΝΙΩΤΗ, για να φθάσουµε
στο σηµείο που ήταν το ιστορικό γεφύρι της πλάκας πάνω από τον ΑΡΑΧΘΟ, το µεγαλύτερο
µονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια (καταστράφηκε από τις πληµµύρες) για να καταλήξουµε σε δύο
ορεινά κεφαλοχώρια της περιοχής, τα ΑΓΝΑΝΤΑ και τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, που είναι χτισµένα αµφιθεατρικά
και ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια, γεύµα
προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, ξεκούραση, εορταστικό δείπνο και διασκέδαση,
διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων και το πολύ σπουδαίο Μουσείο
κέρινων οµοιωµάτων του ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΗ. Λίγο αργότερα θα φθάσουµε στη λίµνη Παµβώτιδα
όπου µε τουριστικό πλοιάριο ( έξοδα ατοµικά ) θα επισκεφθούµε το γραφικό νησάκι, που
φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος και γεύµα
προαιρετικά. Αργά το απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας στην Άρτα για εορταστικό
δείπνο, διασκέδαση και διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και σύντοµη επίσκεψη στην πόλη της ΑΡΤΑΣ µε το ιστορικό γεφύρι, που
ενώνει τις όχθες του ποταµού Αράχθου, γνωστό για τη µοναδική αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του
πρωτοµάστορα. Επόµενος σταθµός η πόλη της Λευκάδας, όπου θα έχουµε σχετική παραµονή
και γεύµα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα, µέσω ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ µε
την τελευταία µας στάση σε καφέ της εθνικής οδού ΠΑΤΡΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
❑ Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
❑ Διαµονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο ΑRTA PALACE 4*.
❑ Ηµιδιατροφή, ( 3 ) πρωινά & ( 3) δείπνα.
❑ Το δείπνο 24/12, αποτελεί µέρος της ηµιδιατροφής και είναι εορταστικό.
❑ Αρχηγό – συνοδό.
❑ Φ.Π.Α.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ
ΑΡΑΧΩΒΑ - ΙΤΕΑ - ΛΙΔΩΡΙΚΙ

ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΑΜΦΙΣΣΑ
ΒΑΓΟΝΕΤΟ - ΓΡΑΒΙΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

4ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 09:00 π.µ. ηµίωρη στάση στην περιοχή της ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ και συνεχίζουµε
για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ. Επίσκεψη και λίγο αργότερα φθάνουµε στην ΑΡΑΧΩΒΑ,
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και γεύµα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευµα θα
τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας στην ΙΤΕΑ, δείπνο, διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο χιονοδροµικό κέντρο ΚΕΛΑΡΙΑ στον ΠΑΡΝΑΣΣΟ για να
απολαύσουµε τα χιονισµένα τοπία. Ακολουθεί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των
ΔΕΛΦΩΝ και γεύµα προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας,
χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διασκέδαση, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή ξεκινάει. Πρώτος σταθµός η τεχνητή
λίµνη του Μόρνου, στην καρδιά της Ρούµελης, µε αδιαπέραστα δάση από έλατα, εντυπωσιακές
κορυφογραµµές, οικισµούς που παραµένουν ανέγγιχτοι από τη σύγχρονη καθηµερινότητα και
καταπράσινα βουνά που σµίγουν µε το γαλάζιο της τεχνητής λίµνης, συνθέτουν ένα ενδιαφέρον τοπίο.
Η διαδροµή µας µέχρι το φράγµα του Μόρνου, που έχει ύψος 126 µ. είναι από τα ψηλότερα της
Ευρώπης και η λίµνη που δηµιουργήθηκε έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κυβικά µέτρα. Λίγο αργότερα
θα επισκεφθούµε το ΛΙΔΩΡΙΚΙ, πριν καταλήξουµε στο ΓΑΛΑΞΙΔΙ, όπου θα έχουµε και γεύµα
προαιρετικά. Επιστροφή στο ξεν/χείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε την πρωτεύουσα του νοµού την ΑΜΦΙΣΣΑ, ενώ
λίγο αργότερα θα γνωρίσουµε το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας ( ΒΑΓΟΝΕΤΤΟ), όπου µε το
τραινάκι ( έξοδα ατοµικά) θα ξεναγηθούµε στην ιστορία εξόρυξης του Βωξίτη, διακόσια µέτρα
κάτω από τη Γή. Αµέσως µετά θα φθάσουµε στη ΓΡΑΒΙΑ µε το ιστορικό ‘’ ΧΑΝΙ’’ ενώ το
µεσηµέρι θα γευµατίσουµε προαιρετικά στην ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, συνεχίζουµε για Αθήνα µε την
τελευταία µας στάση σε καφέ της Εθνικής οδού.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
➢ Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
➢ Διαµονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ 3*, στην ΙΤΕΑ.
➢ Ηµιδιατροφή ( 3 πρωινά & 3 δείπνα σε επιλεγµένη ταβέρνα).
➢ Αρχηγός – Συνοδός.
➢ Φ.Π.Α.
➢ Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ & ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ

ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ
4ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00 για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουµε για ΜΥΣΤΡΑ.
Επίσκεψη της ερειπωµένης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν κτισµένη στην πλαγιά του
ΤΑΫΓΕΤΟΥ. Θα δούµε την Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και το κάστρο του
ΒΙΛΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύµα σε ταβέρνα της περιοχής
προαιρετικά και συνεχίζουµε για το ξενοδοχείο µας, στη ΣΚΑΛΑ, τακτοποίηση, δείπνο,
διαν/ ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο µοναδικής οµορφιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του ΔΥΡΟΥ, µια
σπάνια εµπειρία σε ένα ταξίδι 1.600 µ. σε έναν υπόγειο ποταµό. Λίγο αργότερα θα
γνωρίσουµε την ΑΡΕΟΠΟΛΗ, διατηρητέο οικισµό µε την «ιδιαίτερη γοητεία» του µανιάτικου
τοπίου, µε µια µοναδική αρχιτεκτονική, µε σπιτάκια που µοιάζουν µε µικρά φρούρια και
αµέσως µετά προσπερνάµε τον γραφικό οικισµό του ΛΙΜΕΝΙ στη Μεσσηνιακή Μάνη µε τον
ιστορικό πύργο του Μαυροµιχάλη, για να καταλήξουµε στο ΝΕΟ ΟΙΤΥΛΟ για γεύµα
προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, µε ενδιάµεση στάση στην πόλη του
ΓΥΘΕΙΟΥ, χρόνος ελεύθερος, εορταστικό δείπνο και διασκέδαση, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ηµέρα αφιερωµένη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ µε τα παλαιά
αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφηµο ΚΑΣΤΡΟ.
Παραµονή, επίσκεψη, γεύµα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας το απόγευµα,
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ στάση, µε το πολύ σπουδαίο
Μουσείο Ελιάς και συνεχίζουµε για την πόλη του ΝΑΥΠΛΙΟΥ, όπου θα έχουµε και
γεύµα προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ µε ενδιάµεση στάση, άφιξη το βράδυ.
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ :
• Εκδροµές περιηγήσεις, µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• Διαµονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΟΑSIS 3*, στη Σκάλα Λακωνίας.
• Τρία πρωινά & τρία δείπνα ( εορταστικά τα δείπνα 24 & 31/12/18 )
• Αρχηγός - συνοδός.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαµονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΛΑΤΗ

4ΗΜΕΡΗ

23 ΕΩΣ 26/12/18 & 30/12/18 ΕΩΣ 2/1/19

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, περιοχή Λαµίας ηµίωρη στάση και συνεχίζουµε τια
την πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, για να γνωρίσουµε το µεγαλύτερο ίσως θεµατικό πάρκο της
Ελλάδας, ‘’ ΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ’’, ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που µπορεί να ταξιδέψει
µικρούς και µεγάλους σε έναν κόσµο παραµυθένιο, µαγικό. Το απόγευµα θα τακτοποιηθούµε στο
ξενοδοχείο µας στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Ξεκούραση χρόνος ελεύθερος, δείπνο , διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χωριά των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ και ΠΕΡΤΟΥΛΙ
µε το οµώνυµο χιονοδροµικό κέντρο. Εδώ η φύση µε τις χιονισµένες κορυφές έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο, << ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ >> µε σπάνια οµορφιά, µας « φιλοξενούν » και έχουµε τη δυνατότητα
να απολαύσουµε προαιρετικά και ένα ξεχωριστό γεύµα σε ταβερνάκι της περιοχής. Επιστροφή
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, χρόνος ελεύθερος, περίπατοι γνωριµίας στην πόλη, εορταστικό δείπνο, διαν/
ση,
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στους << Ιερούς Βράχους >> των ΜΕΤΕΩΡΩΝ. Επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΛΑΑΜ και συνεχίζουµε για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ, όπου θα έχουµε επίσκεψη και
γεύµα προαιρετικά. Επιστροφή το απόγευµα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό ξεκινάµε για µια ακόµη σηµαντική επίσκεψη στη ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
Μια πολύ όµορφη διαδροµή µέσα από τα όµορφα χωριουδάκια, µας οδηγεί στο νότιο τµήµα της
λίµνης µε το οµώνυµο φράγµα, ενώ λίγο αργότερα θα γευµατίσουµε προαιρετικά στις
ανατολικές όχθες της, στην πλαζ Λαµπερού. Συνεχίζουµε για ΑΘΗΝΑ, µέσω ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ –
ΛΑΜΙΑΣ, µικρή στάση σε καφέ της περιοχής, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενα πούλµαν.
• Διαµονή, ( 3 ) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο KOSTA FAMMISI 3* στην
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
• Ηµιδιατροφή (3 πρωινά & 3 δείπνα) εορταστικά τα δείπνα 24 & 31/12.
• Αρχηγός – συνοδός.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαµονής.

