69

6

ημέρες / 4 διαν/σεις

ΠΑΡΟΣ

Το διαμάντι τωνΚυκλάδων

Πρόγραμμα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση με λεωφορείο και συνοδό του γραφείου μας για Ραφήνα. Άφιξη στο
λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο με την καθοδήγηση του συνοδού, απόπλους για Πάρο και άφιξη στο πανέμορφο νησί, στο λιμάνι της
Παροικιάς.
Στην Πάρο μπορείτε να μετακινηθείτε πολύ εύκολα με τα τοπικά μέσα μεταφοράς.
Το ΚΤΕΛ αναχωρεί από την Παροικιά, τη Νάουσα, από Δρυός, Αλυκή με τακτικά δρομολόγια για όλες τις παραλίες και τα αξιοθέατα
του νησιού.
Πιάτσα Ταξί υπάρχει στη Νάουσσα και στην Παροικιά, ενώ κατόπιν παραγγελίας από οποιοδήποτε σημείο του νησιού.
Έχετε επίσης δυνατότητα ενοικίασης αυτοκίνητου.
Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός μας θα σας περιμένει στο λιμάνι της Ραφήνας για να φροντίσει την επιβίβασή σας στο
λεωφορείο και την επιστροφή στην πόλη μας

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

6

12 ΙΟΥΛΙΟΥ &
23, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

4

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΝ. (αναχώρηση 21.30)
Ειδικές τιμές για παρέες 8 ατόμων και πάνω

19, 26, ΙΟΥΛΙΟΥ &
2, 9, 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ξενοδοχεία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

CAVOS / Νάουσα

-

235

-

-

265

-

-

GLAROS / Νάουσα

-

239

219

-

275

259

-

HIPPOCAMPUS / Νάουσα

Πρωινό

249

225

219

289

269

259

ARKAS INN / Παραλία Λογαράς

-

259

239

-

295

275

-

Πρωινό

265

245

239

309

289

285

(Επιβ.
Ημιδιατροφή
15ε / γεύμα)

269

249

-

315

309

-

Πρωινό

329

309

299

399

375

359

Ημιδιατροφή

409

389

375

479

465

449

HIGHMILL /

Παροικιά

Πρωινό
ASTERAS PARADISE / 5χλμ από Νάουσα
NARGES 4*

/ Παραλία Αλυκή

PORTO PAROS 4* / Νάουσα

Rent a car - Τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες
Κατηγορία

Πιθανός τύπος αυτοκινήτου

12/7 & 23,30/ 8

19,26 /7 & 2,9,16/ 8

Α

1000cc

225

259

Β

1200cc

259

289

Απεριόριστα χλμ

Δρομολόγια Πλοίων αναχώρηση κάθε Παρασκευή βράδυ

ΡΑΦΗΝΑ - ΠΑΡΟΣ 07:15 - 10:55

ΠΑΡΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ 14:00 -20:40

Φοιτητική Έκπτωση : 15ε στις παρακάτω τιμές

5&6

ημέρες

ΑΝΔΡΟΣ

Ένα νησί κόσμημα!

Πολιτισμός, αρχοντιά, γραφικά σοκάκια, ευωδιαστοί κήποι. Και μια ανατολή ηλίου που δεν την ξεχνάς ποτέ. Η Άνδρος έχει τον τρόπο
να σε ξαφνιάζει και να σε μαγεύει κάθε στιγμή... Άφθονες πηγές, πλατάνια, ποταμάκια... Μικροί καταρράκτες που δεν θα συναντήσεις
σε κανένα άλλο νησί των Κυκλάδων. Η Άνδρος των νερών είναι ένας Παράδεισος που αξίζει να ανακαλύψεις... Μαγικές παραλίες,
άλλες πολύβουες κι άλλες μοναχικές. Μα όλες πανέμορφες και μοναδικές. Με πεντακάθαρα και καταγάλανα νερά, μόλις δύο ώρες
μακριά από το άγχος της Αθήνας... Πέτρινα πυργόσπιτα φορτωμένα βουκαμβίλιες. Νεοκλασσικά που δεν χορταίνεις να τα βλέπεις.
Η Άνδρος του Αιγαιοπελαγίτικου χρώματος και του νεοκλασσικού πολιτισμού έχει τη δική της μαγεία κάθε εποχή του χρόνου..

Πρόγραμμα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07:30 και αναχώρηση με λεωφορείο και συνοδό του γραφείου μας για Ραφήνα. Άφιξη στο
λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο με την καθοδήγηση του συνοδού. Απόπλους για Άνδρο και άφιξη στο πανέμορφο νησί.
Στην Άνδρο μπορείτε να μετακινηθείτε πολύ εύκολα με τα τοπικά μέσα μεταφοράς και με τακτικά δρομολόγια για όλες τις παραλίες
και τα αξιοθέατα του νησιού.
Την ημέρα της επιστροφής, ο συνοδός μας θα σας περιμένει στο λιμάνι της Ραφήνας για να φροντίσει την επιβίβασή σας στο
λεωφορείο και την επιστροφή στην πόλη μας.
Μερικά μόλις από τα αξιοθέατα του νησιού που αξίζει να επισκεφθείτε : Σπήλαιο Αλαδινού, από τα κορυφαία αξιοθέατα! Το Κάστρο
της χώρας, η ρεματιά της Πυθάρας ή όπως αποκαλείται σύμφωνα με την παράδοση “Νεραϊδότοπος”, το χωριό Αποίκια στο οποίο
βρίσκεται η πηγή του μεταλλικού νερού “ Σάριζα”. Ο Πύργος του Αγίου Πέτρου, το πάνω Κάστρο ή Κάστρο της Φανερωμένης, η
Ζαγορά, μια από τις καλύτερα σωζόμενες πόλεις της γεωμετρικής περιόδου στην Ελλάδα και τόσα άλλα όμορφα τοπία.
H Άνδρος έχει πολλές και εξαιρετικής ποιότητας παραλίες, που ικανοποιούν όλα τα γούστα. Παραλίες για οικογένειες, πλήρως
οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες, αλλά και παραλίες απομονωμένες. Παραλίες με κρύα (έως κρυστάλλινα) νερά και άλλες,
αρκετά πιο ζεστές. Παραλίες με πλούσια άμμο, αλλά και βότσαλα και βράχια για όσους λατρεύουν το ψάρεμα. Εναλλακτικά μπορείτε
να ασχοληθείτε με δραστηριότητες όπως : πεζοπορία, 4x4 off road, windsurfing, scuba diving.

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

5&6ΗΜΕΡΕΣ
Ξενοδοχεία

Διατροφή

5 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
(Αναχώρηση 07.30)

6 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
(Αναχώρηση 07.30)

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή σε δίκλινο

22/6 - 5/7
& από 21/9

6/7 - 20/9

24/6 - 7/7
& από 23/9

8/7 - 22/9

VASSILIKI STUDIOS / Χώρα

Πρωινό

225

255

255

265

PIGHI SARIZA / Αποίκια

Πρωινό

235

265

265

275

ANDROS HOLIDAY / Γαύριο

Πρωινό

245

309

275

359

PARADISE ART HOTEL / Χώρα

Πρωινό

249

359

289

389

CHRYSSI AKTI / Μπατσί

Πρωινό

259

299

299

349

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι κατά άτομο. Επιβάρυνση μονοκλίνου + 25%.
Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 30% για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο γονέων

71

- Μπαίνουμε στο λεωφορείο και
αναχωρούμε για το λιμάνι του
Βόλου
- Ο team leader σας δίνει τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια (προσοχή
μην τα χάσετε) και κάθε
απαραίτητη πληροφορία
- Λιμάνι Βόλου, επιβίβαση στο
πλοίο και άφιξη στην Αλόννησο
- Πράγματα στο δωμάτιο και οι
διακοπές αρχίζουν!
- Την τελευταία ημέρα να είστε
στο λιμάνι τουλάχιστον 30 λεπτά
πριν την αναχώρηση του πλοίου
- Στη άφιξη στο Βόλο σας
περιμένει ο team leader για την
επιστροφή στην πόλη μας.

4,5 & 6

ημέρες

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγα να σκέφτεσαι...πολλά να θυμάσαι

ΛΙΓΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ….ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ!
Καλωσορίσατε στην Αλόννησο. Ψάρεμα, πεζοπορία, επίσκεψη στο νησί του μεγαλύτερου θαλάσσιου πάρκου της Ευρώπης, καγιάκ,
κανό, καταδύσεις και προπάντων χαλάρωση είναι… η νέα σου καθημερινότητα! Η ιδιαίτερη γεωγραφία του προορισμού φαίνεται από
τη δυνατότητα που σας δίνεται για να εξερευνήσετε την Αλόννησο μαζί με τα νησάκια που την «περιτριγυρίζουν», δημιουργώντας
ένα μοναδικό οικοσύστημα, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων. Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως το
νησί αποτελεί έναν από τους τελευταίους οικολογικούς παραδείσους. Ο τόπος είναι προικισμένος με πλούσια χλωρίδα και πανίδα
και προσφέρεται για ποικίλες δραστηριότητες. Τα γραφικά χωριουδάκια ασκούν τη δική τους γοητεία. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
που «δένει» αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον και τους χαμογελαστούς και πάντα φιλόξενους κατοίκους. Ορισμένα από τα πλέον
αξιόλογα σημεία είναι η Παλιά Αλόννησος, το Πατητήρι, ο Ρουσούμ Γιαλός, η Βότση, η Στενή Βάλα και τα Καλαμάκια.
«Και δύο μήνες να μείνετε εδώ, κάθε μέρα θα κολυμπάτε σε άλλη παραλία!»
Τυρκουάζ αποχρώσεις, οργανωμένες ή παρθένες παραλίες και μέρη που προφέρονται για εξερεύνηση, χαλάρωση και…
φωτογράφιση. Ο Άγιος Δημήτριος ,το Κοκκινόκαστρο, ο Λεφτός Γιαλός, ο Μεγάλος Μουρτιάς ,η Μηλιά και η Χρυσή Μηλιά
αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οργανωμένων παραλιών. Η νοτιοανατολική ακτή είναι γεμάτη από παραλίες, όλες
πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Κίτρινη άμμος, πολύχρωμες πέτρες, απότομοι ωχροκίτρινοι βράχοι ή κοκκινωποί γκρεμοί είναι αυτά
που θα συναντήσετε στις διάφορες παραλίες. Οι περισσότερες είναι κρυμμένες σε κόλπους περιτριγυρισμένους από πευκοδάση
και ελαιώνες. Η βορειοδυτική ακτή είναι βραχώδης και σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστη από ξηράς καθώς οι κρημνώδεις βράχοι
καταλήγουν απότομα κάτω στη θάλασσα. Στο βόρειο κομμάτι της ακτής υπάρχουν μικρές παραλίες, στις οποίες όμως μπορείτε να
φτάσετε μόνο με καραβάκι. Στο νότιο μέρος της ακτής υπάρχει πρόσβαση σε μερικές παραλίες οδικώς ή περπατώντας. Ορισμένες
μικρές παραλίες βρίσκονται στον όμορφο κόλπο της Μεγάλης Άμμου.

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

4,5&6ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις με λεωφορείο για το λιμάνι του Βόλου

15/8

20, 24/7 &
2, 11, 17, 21, 23 /8

3,12,16/7

7,28/7 & 6, 18/8

Ξενοδοχείo / Περιοχή

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

LEVANTES 2* / Πατητήρι

Πρωινό

215

199

225

205

235

215

275

195

GORGONA 2* / Πατητήρι

-

235

205

255

235

275

235

315

225

YALIS HOTEL 4* / Βότση

Πρωινό

275

185

335

255

385

245

395

245

NEREIDES 3* / Πατητήρι

Πρωινό

355

255

265

265

435

310

485

345

Αν δεν επιθυμείτε την μεταφορά με το λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου..
αφαιρέστε 20ε ανά άτομο από κάθε τιμή στον τιμοκατάλογο και σας περιμένουμε στο λιμάνι του Βόλου στις 07.15
Δρομολόγια πλοίων Blue Star Ferries από Βόλο

Αλόννησος - Βόλος: 12:35 - 16:15
& Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο 13:00 - 17:55

Βόλος - Αλόννησος: 07:45 - 12:40
Πόλη

Σημέιο συγκέντρωσης

Ώρα αναχώρησης

Θεσσαλονίκη
Κατερίνη
Λάρισα

Μητροπόλεως & Βενιζέλου
ΚΤΕΛ Κατερίνης
Νέος Νιαβής (My market)

03:45
04:45
05:45

4,5 & 6

- Μπαίνουμε στο λεωφορείο και αναχωρούμε για
το λιμάνι του Βόλου
- Ο team leader σας δίνει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
(προσοχή μην τα χάσετε) και κάθε απαραίτητη
πληροφορία
- Λιμάνι Βόλου, επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη
στη Σκόπελο
- Πράγματα στο δωμάτιο και οι διακοπές αρχίζουν!
- Την τελευταία ημέρα να είστε στο λιμάνι
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του
πλοίου
- Στη άφιξη στο Βόλο σας περιμένει ο team leader
για την επιστροφή στην πόλη μας.

ημέρες

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Δάσος μέσα στη θάλασσα...

Στη Σκόπελο…οι διακοπές είναι οικονομικές! Το νησί προσφέρει ευρεία γκάμα υπηρεσιών φιλοξενίας, από σπιτικούς ξενώνες
έως 5στερα ξενοδοχεία και σπα. Διαθέτει, επίσης, ολοκληρωμένες υποδομές, όπως κέντρα υγείας, ταχυδρομεία, τράπεζες, ATM,
καταστήματα, σούπερ μάρκετ, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία, εργαστήρια χειροτεχνίας, γκαλερί κ.α.
Εδώ θα βρείτε κάποια εστιατόρια εφάμιλλης ποιότητας με κορυφαία εστιατόρια της πρωτεύουσας, αν και πολλοί επισκέπτες
προτιμούν τα παραθαλάσσια ταβερνάκια στη Σκόπελο, το Λουτράκι, τον Αγνώντα και τον Πάνορμο για να γευτούν τις αυθεντικές
παραδοσιακές γεύσεις, με έμφαση στα φρέσκα θαλασσινά. Ίδιον χαρακτηριστικό του νησιού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, είναι
τα τσιπουράδικα και τα ουζερί, στα οποία μπορεί να βρει κανείς θεσσαλικές ποικιλίες ούζου και τσίπουρου, οι οποίες συνοδεύονται
με εκλεκτές ποικιλίες από θαλασσινά και λαχανικά της εποχής.
Στη νυχτερινή διασκέδαση χωρούν όλα τα γούστα: cocktail bars και νυχτερινά κέντρα, τζαζ και ρεμπέτικα, ελληνικό χιπ-χοπ και
νησιώτικα. Παράδοση του νησιού, ωστόσο, είναι η ρεμπέτικη μουσική, καθώς από αυτόν τον τόπο κατάγονται φημισμένοι ρεμπέτες.
Λόγω της μικρής ακτοπλοϊκής κίνησης και της απουσίας βιομηχανικών μονάδων, η Σκόπελος διαθέτει από τα πλέον καθαρά και
διαυγή νερά της Ελλάδας. Χάρη στη γεωλογική μορφολογία του νησιού, συναντά κανείς ταυτόχρονα παραλίες με χρυσή άμμο, όπως
ο Στάφυλος, με λεπτό χαλίκι, όπως η Καστάνη και η Μηλιά, και με βότσαλο, όπως ο Πάνορμος. Η συνύπαρξη των κρυστάλλινων
νερών και της πλούσιας βλάστησης έχει χαρίσει στη Σκόπελο τον τίτλο του «πράσινου και μπλε» νησιού. Το συνολικό μήκος των
παραλιών της ξεπερνά τα 100 χλμ, με πολλές από αυτές να προσεγγίζονται μόνο δια θαλάσσης. Οι πολυάριθμοι κολπίσκοι, οι
σπηλιές και οι ανοιχτές στο πέλαγος παραλίες αποτελούν πόλο έλξης για κολυμβητές, δύτες και ιστιοπλόους από όλο τον κόσμο.
Χάρη σε ένα ευτυχές γεωλογικό «ατύχημα», διαθέτει τόσο αμμώδεις ακτές όσο και ακτές με βότσαλα. Το σχήμα του νησιού -που
κατά καιρούς έχει παρομοιαστεί με σαξόφωνο, πέλεκυ και μπούμερανγκ- και η αλληλεπίδρασή του με τις συνήθεις παλίρροιες, τα
ρεύματα και τους ανέμους, έχουν συμβάλλει στη δημιουργία μιας εντυπωσιακής και συχνά απρόσιτης ακτογραμμής. Στη βόρεια
πλευρά του νησιού συναντά κανείς ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες: Περιβολιού, Αποθαμένης, Αϊ-Γιάννης, Σπηλιά. Η
άγρια ομορφιά του τοπίου, η απουσία ανθρώπινης παρέμβασης ή οικιστικής ανάπτυξης προσφέρουν στους επισκέπτες μοναδικές
ευκαιρίες για περιπατητικές εκδρομές, κολύμπι και καταδύσεις. Η μορφολογία της νότιας ακτογραμμής του νησιού είναι εντελώς
διαφορετική: απέραντες παραλίες, πεύκα που βουτούν στη θάλασσα, μαγευτικό δειλινό, οργανωμένες παραλίες με υποδομές για
οικογενειακές και κοσμικές διακοπές. Τα 100 χλμ ακτών που περιστοιχίζουν τη Σκόπελο, από τις απέραντες παραλίες της Μηλιάς και
της Καστάνης, έως τους «ιδιωτικούς» όρμους στο Χόβολο και τον Πάνορμο, περιμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα. Ακόμη και
στις πιο πολυσύχναστες παραλίες τον Αύγουστο, το τοπίο παραμένει παρθένο όπως ήταν πριν από έναν αιώνα.

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

4,5&6ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις με λεωφορείο για το λιμάνι του Βόλου

15/8

3/7 & 21, 23 /8

12, 16, 20, 24 /7 &
2, 11, 17 /8

7, 28 /7 & 6, 18 /8

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

/ Χώρα

-

175

165

185

149

195

159

269

255

MANTOS ROOMS

/ Νέο Κλήμα

-

185

175

195

155

205

169

279

269

ARIADNE HOTEL

/ Στάφυλος

Πρωινό

225

189

225

175

249

195

289

275

Πρωινό

235

195

245

195

269

205

319

299

Πρωινό

245

205

255

205

279

215

325

305

Πρωινό

255

215

269

215

285

229

335

309

Πρωινό

265

225

285

229

305

239

345

315

Ξενοδοχείo / Περιοχή

LEMONIS ROOMS

APERITTON HOTEL

/ Χώρα

AMALIA HOTEL / Χώρα
BIG BLUE HOTEL

/ Χώρα

RIGAS HOTEL / Χώρα

Αν δεν επιθυμείτε την μεταφορά με το λεωφορείο στο λιμάνι του Βόλου..
αφαιρέστε 20ε ανά άτομο από κάθε τιμή στον τιμοκατάλογο και σας περιμένουμε στο λιμάνι του Βόλου στις 07.15
Δρομολόγια πλοίων Blue Star Ferries από Βόλο

Σκόπελος - Βόλος: 11:50 - 16:15
& Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο 13:45 - 17:55

Βόλος - Σκόπελος: 07:45 - 11:55
Πόλη

Σημέιο συγκέντρωσης

Ώρα αναχώρησης

Θεσσαλονίκη
Κατερίνη
Λάρισα

Μητροπόλεως & Βενιζέλου
ΚΤΕΛ Κατερίνης
Νέος Νιαβής (My market)

03:45
04:45
05:45

73
Ύδρα

Ναύπλιο

6

ημέρες

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Το Τολό, ένα πρώην ψαροχώρι θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του καθώς και τη θέα που σας δίνει το λιμάνι του με τις
ψαρόβαρκες και τα εκδρομικά σκάφη που ατενίζουν δύο μικρά νησάκια, το Κορωνήσι και τη Ρόμβη. Η εικόνα στα μάτια σας είναι
γραφική, ρομαντική και ταυτόχρονα ειδυλλιακή.
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΤΟΛΟ

Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 05:30. Περνώντας από Τέμπη, Λάρισα, Λαμία, Θήβα, Ισθμό της Κορίνθου και κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στις Μυκήνες. Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες» αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά
βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Ήταν το βασίλειο του φημισμένου Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου της Τρωικής εκστρατείας, και μία από
τις μεγαλύτερες πόλεις – κράτη της Πελοποννήσου. Τα Μυκηναϊκά τείχη αποτελούνται από τεράστιους ογκόλιθους που προστάτευαν
την πόλη από οποιαδήποτε επίθεση και αποτελούν πρότυπο αρχιτεκτονικής ακόμα και σήμερα. Από τις ανασκαφές έχουν έρθει
στην επιφάνεια πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο χρυσά (αντιπροσωπευτικό δείγμα το «προσωπείο του Αγαμέμνονα»), τα οποία
φιλοξενούνται στο μουσείο του αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Θα δούμε την επιβλητική
πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς τάφους των Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την περιοχή του Τολού.
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ

Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο
πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια ναυτική παράδοση και με
την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη,
17ος αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός
μας μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε
το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ.
Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)

Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα
επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των
Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των Γάλλων φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που
υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από
την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φθάνουν στην κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο
1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, κατά
τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα
της Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με
τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό
Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της
Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα,
κτισμένο από την εποχή των Ενετών. Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα
στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς
αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς
Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Το
βράδυ θα ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Πρωινό και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην όμορφη Μονεμβασιά, τη βυζαντινή Μαλβάζια. Θα επισκεφθούμε την
Μητρόπολη του Χριστού, την εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτεσσας και θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα γραφικά
δρομάκια που παραπέμπουν στην εποχή του Μεσαίωνα. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή μας για μπάνιο, καφέ ή γεύμα. Επιστροφή
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης, «παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το
αποκαλούν οι κάτοικοί του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην κορυφή του βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία. Επίσης, μπορούμε να θαυμάσουμε την Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και
διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, κτισμένη στους πρόποδες των
ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα συνεχίσουμε για
το Λουτράκι. Ύστερα από μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την
πόλη μας.
Αναχ.

Ξενοδοχείo / Περιοχή

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή παιδιού

Τιμή Moνοκλ.

30/7
& 6, 21 /8

PITSAKIS CLUB 3* / Τολό

Ημιδιατροφή

199

95

255

Μονεμβασιά

Ναύπακτος

6

ημέρες

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωμένη σε έναν τόπο. Προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς, καθένας με τα δικά του
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρόθυμοι να σας υποδεχθούν όλη τη διάρκεια του χρόνου: Μεσσηνία, Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη,
Πόρτο Χέλι, Καλάβρυτα, Ναύπλιο. Επισκεφθείτε την πατρίδα της ωραίας Ελένης και του γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών
αγώνων, της ιερής ελιάς και της αρχαίας Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη και πολιτισμός – με φόντο έναν από τους ωραιότερους
προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας: την Πελοπόννησο.
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ

Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό τις Μυκήνες. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Αναχωρούμε
στη συνέχεια για την Αρχαία Επίδαυρο και να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Ιστορική πόλη του νομού Αργολίδας, κτισμένη στους
πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. Η στρατηγική
της θέση, αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο της, συνετέλεσαν, ώστε η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη, με τους κατοίκους της
να ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία. Επόμενη στάση για καφέ στο Άργος και άφιξη στο Ναύπλιο. Περιήγηση στην γραφική
πόλη, πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο βράχο του Παλαμιδίου
με την πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο και
διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ

Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο
πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια ναυτική παράδοση και με
την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη,
17ος αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός
μας μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε
το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ.
Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ

Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη πόλη της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από
το μεσαιωνικό φρούριο που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού
μήκους 400 μέτρων με τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτίρια και τις δομές στο
κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από τις
οδούς είναι στενές και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή
τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην πόλη ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό
καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία με το παλαιό κανόνι και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για να απολαύσουμε την μοναδική θέα, την ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το Γύθειο, γραφικό
λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο χρώμα και καταλήγουμε στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ δείπνο & διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ

Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε την
επίσκεψή μας στον Δυρό και τα περίφημα σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία ωραιότερα λιμναία σπήλαια της γης.
Καταλήγουμε στην θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο
Ταίναρο και επάνω. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και ψώνια. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ

Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την αρχαία Ολυμπία και τον αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουμε για τον Πύργο, την
πρωτεύουσα του νομού Ηλείας, για να καταλήξουμε στην Πάτρα. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε για το όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε
στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και το μουσείο. Ξενάγηση και στη συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Μέσω
Λάρισας, Τεμπών με στάσεις καθ’ οδόν για καφέ και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Αναχ.

14, 21, 28 /7
& 4, 11, 18, 25 /8

Ξενοδοχείo / Περιοχή

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή Moνοκλ.

PITSAKIS CLUB 3* / Τολό
MANIATIS 3* / Σπάρτη

Πρωινό & 4 δείπνα

265

135

370

ASTIR 4* / Πάτρα

