
ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

ΑΙΔΗΨΟΣ 
   3 ημέρες   

19 – 21 Ιουνίου 2020 
27 – 29 Ιουνίου 2020 
03 – 05 Ιουλίου 2020 

 
1η μέρα  : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΩΡΕΟΙ - ΑΙΔΗΨΟΣ (320χλμ.) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30 για Εύβοια. Δια μέσου Λάρισας (στάση για καφέ) άφιξη στην 
Γλύφα από όπου θα πάρουμε το F/B για τον Αγιόκαμπο της Εύβοιας. Φτάνοντας στο δεύτερο μεγαλύτερο 
νησί της Ελλάδας, θα επισκεφτούμε την Ιστιαία. Το μεγάλο εμπορικό και οικονομικό κέντρο της βόρειας 
Εύβοιας. Μετά από μια σύντομη στάση για καφέ και βόλτα, θα πάμε στον πανέμορφο παραθαλάσσιο 
οικισμό Ωρεοί, όπου και θα έχουμε χρόνο προαιρετικά για φαγητό. Αναχώρηση και άφιξη στην Αιδηψό, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το απόγευμα είναι ελεύθερο για να γνωρίσετε την 
πανέμορφη κωμόπολη, γνωστή παγκοσμίως για τα ιαματικά λουτρά της. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ - ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΛΙΜΝΗ  (160χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις Ροβιές. Πρόκειται για ένα 
μεταβυζαντινό μοναστήρι σε επιβλητικό τοπίο, που ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον όσιο Δαυίδ και 
ανακαινίστηκε το 1877. Το μοναστήρι έχει μέσα κι έξω βρύσες με κρυστάλλινο νερό. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο 
μοναστήρι φυλάσσεται το σκήνωμα του αγίου, το οποίο το έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της 
Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους εκδρομείς για προσκύνημα και 
γεύμα. Κατά την επιστροφή στο ξενοδοχείο, θα κάνουμε μια στάση στο παραδοσιακό ψαροχώρι, Λίμνη 
όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
3ημέρα : ΑΙΔΗΨΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (320χλμ.) 

 Πρωινό και αναχώρηση μέσω Αγιόκαμπου, απ’ όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για την Γλύφα. Άφιξη 
και αναχώρηση για Βόλο. Ελεύθερος χρόνος στα ξακουστά ουζερί της όμορφης παραλίας της πόλης για 
γεύμα εξ ιδίων. Μετά το γεύμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη στην πόλη μας. 

 
Τιμή συμμετοχής : 

Hotel KASTRI 2*, Αιδηψός   105€ με πρωινό 

Hotel SAGINI 3*, Αιδηψός  115€ με πρωινό 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας  Τις 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  
 Διατροφή. Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα  Συνοδό του γραφείου μας  Τα 
εισιτήρια του F/B Γλύφα - Αγιόκαμπο – Γλύφα   
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται 

στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρο διαμονής 



ΘΑΣΟΣ 
   3 ημέρες   

19 – 21 Ιουνίου 2020 
27 – 29 Ιουνίου 2020 
03 – 05 Ιουλίου 2020 

 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΑΣΟΣ (230 χλμ) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση για Κεραμωτή απ΄όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο για το βορειότερο νησί του Αιγαίου την όμορφη Θάσο. Άφιξη στο καταπράσινο νησί, και 
ξεκινάμε να το γνωρίσουμε από τον Λιμένα, την πρωτεύουσα του νησιού. Θα δούμε τα ερείπια του 
ναού του Ποσειδώνα, του ιερού του Διονύσου και της Αγοράς, το αρχαίο θέατρο, στο οποίο ακόμα και 
σήμερα δίνονται παραστάσεις, την Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας 
το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα : ΘΑΣΟΣ (70 χλμ.) 

Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τις υπόλοιπες ομορφιές του νησιού. Θα ξεκινήσουμε από το 
Μοναστήρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ του προστάτη του νησιού, τις Αλυκές με τα αρχαία ορυχεία 
μαρμάρου Συνεχίζουμε για την Παναγιά με τα σπίτια που διατηρούν τον παραδοσιακό Μακεδονικό 
ρυθμό και την αξιόλογη εκκλησία της Παναγίας. Θα γευματίσουμε εξ’ ιδίων όπου βολέψει το 
πρόγραμμα μας και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βραδάκι  θα κάνουμε 
μια βόλτα στα Λιμενάρια την όμορφη κωμόπολη στα νοτιοδυτικά του νησιού με καταπληκτικές 
καφετέριες, μπαρ, μαγαζιά και πάγκους με σουβενίρ. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα : ΘΑΣΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (230 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τον Λιμένα. Χρόνος για  προαιρετικό γεύμα ή να χαλαρώσετε κάνοντας τα 
ψώνια σας μέχρι την ώρα αναχώρησης του πλοίου. Επιβίβαση στο πλοίο για Κεραμωτή. Στάση στη 
Καβάλα για βόλτα και καφέ. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  
 

Τιμή συμμετοχής : 
 

Hotel THALASSIES 3*, Λιμενάρια   125€ με πρωινό 

Hotel THALASSIES 3*, Λιμενάρια  135€με πρωινό (3–5 Ιουλίου) 

Hotel ALEA 4* sup Σκάλα πρίνου   185€ με πρωινό 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  

Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις 2 διανυκτερεύσεις.Πρωινό Τις περιηγήσεις 

και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής 

επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ 
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  

Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 
Φόρο διαμονής.  



                                                                                    

ΑΑΜΜΦΦΙΙΛΛΟΟΧΧΙΙΑΑ  
ΕΕκκεείί  πποουυ  γγεεννννιιέέττααιι  οο  ΑΑμμββρραακκιικκόόςς  ααππλλώώννεεττααιι  ηη  πποολλιιττεείίαα  ττοουυ  ιισσττοορριικκοούύ  ΚΚρρααββαασσααρράά  

27 – 29 Ιουνίου 2020 
03 – 05 Ιουλίου 2020  

ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΚΚΡΡΕΕΜΜΑΑΣΣΤΤΩΩΝΝ  ––  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΕΕΝΝΑΑ  --  

ΚΚΟΟΡΡΩΩΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ((  ττοο  οομμοορρφφόόττεερροο  ψψααρροοχχώώρριι  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  πποουυ  ««εεππιιππλλέέεειι»»  σσττοο  ννεερρόό  ))  
  

                                                                                  33  ηημμέέρρεεςς                                  ννέέοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  

        
11ηη  ηημμέέρραα  ::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ––  ΠΠΡΡΕΕΒΒΕΕΖΖΑΑ  ––  ΒΒΟΟΝΝΙΙΤΤΣΣΑΑ  --  ΑΑΜΜΦΦΙΙΛΛΟΟΧΧΙΙΑΑ  ((  338811  χχλλμμ))                                                                  

  ΑΑννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  ττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς  σσττιιςς  0088::0000  δδιιαα  μμέέσσοουυ  ΓΓρρεεββεεννώώνν  ((σσττάάσσηη  γγιιαα  κκααφφέέ))  --  ΙΙωωααννννίίννωωνν  

φφττάάννοουυμμεε  σσττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΠΠρρέέββεεζζααςς..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  μμιιαα  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ππόόλληη  κκααιι  γγεεύύμμαα  εεξξ  

ιιδδίίωωνν..  ΣΣυυννεεχχίίζζοουυμμεε  γγιιαα  ττηη  ΒΒόόννιιττσσαα,,  μμεε  τταα  γγρρααφφιικκάά  σσοοκκάάκκιιαα  ττηηςς  πποουυ  κκααττααλλήήγγοουυνν  σσττοο  υυππέέρροοχχοο  

ββεεννεεττσσιιάάννιικκοο  κκάάσσττρροο  ττηηςς..  ΣΣυυννεεχχίίζζοουυμμεε  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑμμφφιιλλοοχχίίαα,,    όόπποουυ  κκααιι  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη  

κκααιι  ξξεεκκοούύρραασσηη..  ΤΤοο  ββρράάδδυυ  ββόόλλτταα  σσττηηνν  όόμμοορρφφηη  ππααρρααλλίίαα  ττηηςς..  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..  

  22ηη  ηημμέέρραα  ::  ΑΑΜΜΦΦΙΙΛΛΟΟΧΧΙΙΑΑ  ––  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΚΚΡΡΕΕΜΜΑΑΣΣΤΤΩΩΝΝ  ((118800  χχλλμμ))  

  ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  μμιιαα  δδιιααδδρροομμήή  ααππεείίρροουυ  φφυυσσιικκοούύ  κκάάλλλλοουυςς..  ΘΘαα  ππεερράάσσοουυμμεε  ααππόό  όόμμοορρφφαα  

γγρρααφφιικκάά  χχωωρριιάά  μμέέχχρριι  νναα  φφττάάσσοουυμμεε  σσττηη  λλίίμμννηη  ΚΚρρεεμμαασσττώώνν,,  έένναα  ππρρααγγμμααττιικκάά    ααξξιιοοθθααύύμμαασσττοο  ττοοππίίοο  μμεε  ττοο  

γγααλλάάζζιιοο  ττηηςς  λλίίμμννηηςς  νναα  σσυυμμππλληηρρώώννεειι  ααρρμμοοννιικκάά  τταα  οολλοοππρράάσσιινναα  ββοουυννάά  πποουυ  ττηηνν  ππεερριιββάάλλλλοουυνν..  ΗΗ  θθέέαα  ττηηςς  

ΛΛίίμμννηηςς  ΚΚρρεεμμαασσττώώνν  ήή  ΛΛίίμμννηη  ««ΠΠααύύλλοουυ  ΜΜππαακκοογγιιάάννννηη»»  έέρρχχεεττααιι  ααννααππάάννττεεχχαα  κκααιι  μμααςς  εεννττυυππωωσσιιάάζζεειι    

άάλλλλοοττεε  μμεε  ττηηνν  ααππεερρααννττοοσσύύννηη  ττηηςς  κκιι  άάλλλλοοττεε  μμεε  ττοο  μμαακκρρόόσσττεεννοο  σσχχήήμμαα  ττηηςς,,  εεννώώ  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  εείίννααιι  κκααιι  

τταα    μμιικκρράά  ννηησσάάκκιιαα  πποουυ  ξξεεππρροοββάάλλλλοουυνν  δδεειιλλάά  ααππόό  τταα  ννεερράά  ττηηςς..  ΕΕκκεείί,,  θθαα  δδοούύμμεε  ττηη  σσύύγγχχρροοννηη  γγέέφφυυρραα  ττηηςς  

ΤΤααττάάρρννααςς  πποουυ  δδιιαασσχχίίζζοοννττααςς  ττηηνν  κκάάπποοιιοοςς  θθαα  ννιιώώσσεειι  ππωωςς  ααιιωωρρεείίττααιι  ππάάννωω  ααππόό  ττηη  λλίίμμννηη..  ΠΠάάννωω  ααππόό  ττοο  

δδρρόόμμοο  σσττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  γγέέφφυυρρααςς  δδεεσσππόόζζεειι  έέννααςς  γγιιγγάάννττιιοοςς  σσττααυυρρόόςς  σσττηηνν  ""ΤΤρρύύππαα  ττηηςς  ΤΤααττάάρρννααςς"",,  μμιιαα  

άάββυυσσσσοοςς  πποουυ  έέγγιιννεε  οο  ττάάφφοοςς  γγιιαα  ααππρροοσσδδιιόόρριισσττοο  ααρριιθθμμόό  θθυυμμάάττωωνν  ττοουυ  εεμμφφυυλλίίοουυ  πποολλέέμμοουυ..  ΧΧρρόόννοοςς  

εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  νναα  ααπποολλααύύσσοουυμμεε  ττοο  ττοοππίίοο  κκααιι  νναα  γγεευυμμααττίίσσοουυμμεε  εεξξ’’  ιιδδίίωωνν  μμεε  ττιιςς  ααυυθθεεννττιικκέέςς  γγεεύύσσεειιςς  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς..  ΕΕππιισσττρρέέφφοουυμμεε  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΕΕλλεεύύθθεερροοςς  χχρρόόννοοςς..  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..                  

33ηη  ηημμέέρραα::    ΑΑΜΜΦΦΙΙΛΛΟΟΧΧΙΙΑΑ  --  ΚΚΟΟΡΡΩΩΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  ––  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΕΕΝΝΑΑ  --  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ((444400  χχλλμμ))  

  ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  κκάάννοοννττααςς  ττοο  γγύύρροο  ττοουυ  ΑΑμμββρραακκιικκοούύ  φφθθάάννοουυμμεε  σσττοο  οομμοορρφφόόττεερροο  ψψααρροοχχώώρριι  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  

πποουυ  εεππιιππλλέέεειι  σσττοο  ννεερρόό..  ΤΤοο  ννηησσάάκκιι  ΚΚοορρωωννηησσίίαα,,  μμέέσσαα  σσττοονν  ΑΑμμββρραακκιικκόό..  ΤΤοο  ππλλοούύσσιιοο  σσεε  ββλλάάσσττηησσηη  

ππεερριιββάάλλλλοονν,,  οοιι  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  ψψααρρόόββααρρκκεεςς  ((ππρριιάάρριιαα)),,  οοιι  κκααττάάφφυυττεεςς  ννηησσίίδδεεςς,,  ττοο  φφυυσσιικκόό  ααννάάγγλλυυφφοο  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς,,  κκααιι  ττοο  ήήππιιοο  κκλλίίμμαα  δδηημμιιοουυρργγοούύνν  μμιιαα  ιιδδιιααίίττεερρηη  ααίίσσθθηησσηη..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  γγννωωρριιμμίίαα  μμεε  ττοο  

ννηησσάάκκιι  ττωωνν  116677  κκααττοοίίκκωωνν,,  κκααιι  γγεεύύμμαα  εεξξ’’  ιιδδίίωωνν..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ττηηνν  δδιιααδδρροομμήή  μμααςς  θθαα  σσττααμμααττήήσσοουυμμεε  σστταα  

ΓΓιιάάννννεενναα  γγιιαα  κκααφφέέ  κκααιι  ξξεεκκοούύρραασσηη,,  κκααιι  κκάάννοοννττααςς  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  σσττάάσσεειιςς  εεππιισσττρρέέφφοουυμμεε  σσττηη  ππόόλληη  μμααςς..  

                  

ΤΤιιμμήή  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ::  

HHootteell  AAMMVVRRAAKKIIAA  22**    111155€€  μμεε  ππρρωωιιννόό  

  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::ΤΤιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..ΤΤιιςς  22  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς    

ΠΠρρωωιιννόόΠΠεερριιηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..ΣΣυυννοοδδόό  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..ΑΑσσφφάάλλεειιαα  

αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς  ..ΦΦΠΠΑΑ..  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::  ΕΕιισσόόδδοουυςς  μμοουυσσεείίωωνν  κκααιι  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν,,  εεππιιππλλέέοονν  γγεεύύμμαατταα,,  πποοττάά,,  

φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα  κκααιι  όόττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  ωωςς  ππρροοααιιρρεεττιικκόό  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΦΦόόρροο  δδιιααμμοοννήήςς..  

  



ΑΝΤΙΚΥΡΑ 
Αράχωβα – Λιβαδειά  - Αμφίκλεια     

3 ημέρες   

27 – 29 Ιουνίου 2020 
03 – 05 Ιουλίου 2020 

 
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΥΡΑ (400χλμ.) 

Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 08:00. Μέσω Λεπτοκαριάς, Αλαμάνας, Μπράλλου και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις για καφέ και ξεκούραση φθάνουμε στην πρωτεύουσα του νομού Βοιωτίας την πόλη της 
Λειβαδιάς χτισμένη στους πρόποδες του Ελικώνα, σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Γεύμα εξ ιδίων. 
Το απόγευμα αναχώρηση για την παραλιακή πόλη της αρχαίας Φωκίδας η οποία αποτελεί ένα ασφαλές λιμάνι 
στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κόλπου την Αντίκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.  
Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ - ΔΙΣΤΟΜΟ – (120χλμ) 

 Πρωινό. Πρώτος μας σταθμός η Μονή Οσίου Λουκά, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
μεσοβυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής και περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το γραφικό ορεινό χωριό της Αράχωβας 
χτισμένο στους πρόποδες του Παρνασσού σε υψόμετρο 950 μ. Όμορφα πέτρινα σπίτια, στενοί δρόμοι και πηγές 
ολόγυρα είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης. Στο κέντρο της πόλης ο βράχος της Ώρας τυλιγμένος 
στον κισσό και το νεοκλασικό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου, είναι αληθινά στολίδια της Αράχωβας. Στάση για 
καφέ στην περιοχή. Επόμενος σταθμός μας οι Δελφοί το σημείο που οι αρχαίοι αποκαλούσαν «Ομφαλό της 
Γης» και δεν είχαν άδικο. Θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό  μουσείο των Δελφών. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Ιτέα, παραλιακή κωμόπολη του νομού Φωκίδας και κεντρικό λιμάνι του. Από την παραλία της κοιτώντας 
προς τη θάλασσα μπορεί κανείς να διακρίνει το Γαλαξίδι, ακόμα και την Πελοπόννησο. Γεύμα εξ ιδίων στην 
περιοχή. Περνώντας από το ιστορικό και μαρτυρικό χωριό Δίστομο, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην 
Αντίκυρα. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα : ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - Ν. ΠΟΡΟΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (420 χλμ.) 

 Πρωινό. Αναχώρηση για  την κωμόπολη της Αμφίκλειας  που θεωρείται διατηρητέος οικισμός με τα πανέμορφα 
παραδοσιακά καλντερίμια τις μεγαλοπρεπέστατες εκκλησίες, απείρου κάλλους βρύσες και τις υπέροχες 
πλατείες. Μια εικόνα μοναδική αν προσθέσουμε τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Στάση για καφέ. 
Ακολουθώντας το δρόμο της επιστροφής κάνοντας στάση για φαγητό στη Ν. Αγχίαλο και καφέ στους Ν. Πόρους  
φθάνουμε το βράδυ Θεσσαλονίκη. 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel ANTIKIRA BEACH 2*, Αντίκυρα  125€ με πρωινό  
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΑΝΤΙΚΙRΑ BEACH. 

Πρωινό Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου μας Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης. ΦΠΑ.  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Επιπλέον γεύματα, φιλοδωρήματα, εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρο Διαμονής. 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7#.CE.9C.CE.B5.CF.83.CE.BF.CE.B2.CF.85.CE.B6.CE.B1.CE.BD.CF.84.CE.B9.CE.BD.CE.AE_.CF.80.CE.B5.CF.81.CE.AF.CE.BF.CE.B4.CE.BF.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82


ΠΠΡΡΕΕΒΒΕΕΖΖΑΑ  
    ΛΛεευυκκάάδδαα  ––  ΠΠάάρργγαα  ––  ΣΣύύββοοτταα  

  33  ηημμέέρρεεςς      

1122  ––  1144  ΙΙοουυννίίοουυ  22002200  

2277  ––  2299  ΙΙοουυννίίοουυ  22002200  

0033  ––  0055  ΙΙοουυλλίίοουυ  22002200  
  

11ηη    ηημμέέρραα::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  --  ΑΑΡΡΤΤΑΑ  --  ΠΠΑΑΡΡΓΓΑΑ  --    ΠΠΡΡΕΕΒΒΕΕΖΖΑΑ  ((444400  χχλλμμ))                                        

ΑΑννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  ττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς  σσττιιςς  0088::0000..  ΔΔιιαα  μμέέσσωω  ΓΓρρεεββεεννώώνν  ((σσττάάσσηη  γγιιαα  κκααφφέέ))  --  ΙΙωωααννννίίννωωνν  

φφττάάννοουυμμεε  σσττοο  ππεερρίίφφηημμοο  γγεεφφύύρριι  ττηηςς  ΆΆρρττααςς,,  γγννωωσσττόό  γγιιαα  ττηηνν  σσππάάννιιαα  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττοουυ  κκααιι  ττοονν  θθρρύύλλοο  ττοουυ  

ππρρωωττοομμάάσσττοορραα..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηηνν  ΠΠρρέέββεεζζαα..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  μμιιαα  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  

ππόόλληη,,  γγεεύύμμαα  εεξξ  ιιδδίίωωνν  κκααιι  κκααττααλλήήγγοουυμμεε  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς,,  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΠΠρρέέββεεζζααςς..  

ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ξξεεκκοούύρραασσηη..  ΤΤοο  ββρράάδδυυ  θθαα  ππεερρππααττήήσσοουυμμεε  κκααιι  θθαα  ααπποολλααύύσσοουυμμεε  ττοο  πποοττόό  μμααςς  σσττηηνν  

ππααρρααλλίίαα,,  σστταα  σσττεεννάά  κκααιι  ττιιςς  ααννηηφφοορριιέέςς  ττηηςς  ππααννέέμμοορρφφηηςς  ΠΠάάρργγααςς..  ΕΕππιισσττρροοφφήή  σσττηηνν  ΠΠρρέέββεεζζαα..  

ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..  
  

  22ηη  ηημμέέρραα::  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  ––  ΝΝΥΥΔΔΡΡΙΙ  //  κκρροουυααζζιιέέρραα  ΠΠΡΡΙΙΓΓΚΚΗΗΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΑΑ  ––  ΙΙΘΘΑΑΚΚΗΗ  --  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑ  ((110000  χχλλμμ))  

ΑΑννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττηη  ΛΛεευυκκάάδδαα  κκααιι  γγιιαα  ττοο  κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκοο  ΝΝυυδδρρίί,,  ααππ’’  όόπποουυ  θθαα  ππάάρροουυμμεε  ττοο  κκααρράάββιι  γγιιαα  ττηηνν  

ππρροοααιιρρεεττιικκήή  κκρροουυααζζιιέέρραα  μμααςς  σσττοο  ΣΣκκοορρππιιόό,,  ττοο  ννηησσίί  ττοουυ  ΩΩννάάσσηη,,  σσττηη  σσππηηλλιιάά  ττοουυ  ΠΠααππααννιικκοολλήή  κκααιι  σσττηη  

ΜΜααδδοουυρρήή  ττοο  ννηησσίί  ττοουυ  ΒΒααλλααωωρρίίττηη  ((  ΠΠρριιγγκκηηπποοννήήσσιιαα))  κκααιι  εεφφόόσσοονν  ττοο  εεππιιττρρέέπποουυνν  οοιι  κκααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ηη  

κκρροουυααζζιιέέρραα  μμααςς  θθαα  γγίίννεειι  μμεεγγααλλύύττεερρηη  κκααιι  θθαα  εεππιισσκκεεφφθθοούύμμεε  κκααιι  ττοο  ΦΦιισσκκάάρρδδοο  ττηηςς  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς..  

ΕΕππιισσττρροοφφήή  σσττοο  ΝΝυυδδρρίί..  ΕΕλλεεύύθθεερροοςς  χχρρόόννοοςς  γγιιαα  μμιιαα  ββόόλλτταα  σσττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΛΛεευυκκάάδδααςς  κκααιι  εεππιισσττρροοφφήή  σσττοο  

ξξεεννοοδδοοχχεείίοο..  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..  
  

  33ηη  ηημμέέρραα  ::  ΠΠΡΡΕΕΒΒΕΕΖΖΑΑ  --  ΣΣΥΥΒΒΟΟΤΤΑΑ  --  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΑΑ  --  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ((444400  χχλλμμ))  

  ΗΗ  ηημμέέρραα  ττηηςς  εεππιισσττρροοφφήήςς,,  μμααςς  δδίίννεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  κκοομμμμάάττιιαα  ττηηςς  ΘΘεεσσππρρωωττιικκήήςς    γγηηςς..  

ΠΠρρώώττοοςς  σσττααθθμμόόςς  τταα  ΣΣύύββοοτταα  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ππόόλλοο  έέλλξξηηςς  γγιιαα  εεππιισσκκέέππττεεςς  ααππόό  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο  γγιιαα  ττηηνν  

φφυυσσιικκήή  ττοουυςς  ππρροοίίκκαα,,  κκααιι  ττιιςς  όόμμοορρφφεεςς  αακκρροογγιιααλλιιέέςς  μμεε  τταα  κκααττααγγάάλλαανναα  ννεερράά..  ΧΧρρόόννοοςς  ααρρκκεεττόόςς  γγιιαα  νναα  

γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττηηνν  ππόόλληη  κκααιι  νναα  εευυχχααρριισσττηηθθοούύμμεε  ττοο  κκααφφεεδδάάκκιι  μμααςς..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ττηη  δδιιααδδρροομμήή  μμααςς  

κκααττααλλήήγγοουυμμεε  σστταα  θθρρυυλλιικκάά  ΙΙωωάάννννιινναα..  ΣΣτταα  σσκκιιεερράά  ππλλααττάάννιιαα  ττοουυ  ΜΜόόλλοουυ  μμπποορροούύμμεε  νναα  γγεευυμμααττίίσσοουυμμεε  ((εεξξ  

ιιδδίίωωνν))  ήή  νναα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ππρροοααιιρρεεττιικκάά  ττοο  ννηησσάάκκιι  ττηηςς  ΚΚυυρράά  ΦΦρροοσσύύννηηςς..  ΚΚάάννοοννττααςς  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  

σσττάάσσεειιςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηη  ππόόλληη  μμααςς..  
  

ΤΤιιμμήή  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ::  

HHootteell  KKAALLAAMMIITTSSII    33**,,  ΚΚααλλααμμίίττσσιι        111155€€  χχωωρρίίςς  ππρρωωιιννόό  

          HHootteell  KKAALLAAMMIITTSSII    33**,,  ΚΚααλλααμμίίττσσιι      112255€€  χχωωρρίίςς  ππρρωωιιννόό  ((33––55  ΙΙοουυλλίίοουυ))  

HHootteell  ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝΑΑ  33**,,  ΠΠρρέέββεεζζαα      114455€€  μμεε  ππρρωωιιννόό    

  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::    ΤΤιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς  ΤΤιιςς  22  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  

εεππιιλλεεγγμμέέννοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοοΔΔιιααττρροοφφήήΤΤιιςς  ππεερριιηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..    ΣΣυυννοοδδόό  

ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..    ΑΑσσφφάάλλεειιαα  αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς..  ΦΦΠΠΑΑ..    
  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::  ΕΕιισσόόδδοουυςς  μμοουυσσεείίωωνν  κκααιι  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν,,  εεππιιππλλέέοονν  γγεεύύμμαατταα,,  πποοττάά,,  

φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα  κκααιι  όόττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  ωωςς  ππρροοααιιρρεεττιικκόό  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΦΦόόρροο  ΔΔιιααμμοοννήήςς..  

  

  



                      

ΚΕΡΚΥΡΑ 
   3 ημέρες   

19 – 21 Ιουνίου 2020  
27 – 29 Ιουνίου 2020 
03 – 05 Ιουλίου 2020 

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΝΟΝΙ  ( 370 χλμ.) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30 για Ηγουμενίτσα. Δια μέσου Γρεβενών (στάση για καφέ), 
Μετσόβου, Ιωαννίνων, φθάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη στο όμορφο νησί 
των Φαιάκων. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στην όμορφη πόλη της Κέρκυρας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στο Κανόνι στη νότια άκρη του ακρωτηρίου της 
Παλαιόπολης. Η περιοχή του Κανονιού είναι μια από τις γραφικότερες της Ελλάδος με θέα τα δυο 
νησάκια τη Μονή Βλαχερνών και το Ποντικονήσι, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας. 
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ (περιήγηση) - ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (100χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για το Αχίλλειο, το παλάτι που έχτισε το 1890-91 η αυτοκράτειρα της Αυστρίας 
Ελισάβετ. Επίσκεψη στο Αχίλλειο και αναχώρηση για την πόλη της Κέρκυρας όπου θα δούμε το 
Βρετανικό Παλάτι, το Ναό – Μητρόπολη του Αγίου Σπυρίδωνα και το Δημαρχείο. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το ωραιότερο κομμάτι της Κέρκυρας την Παλαιοκαστρίτσα. Κατά τη διαδρομή περνάμε 
από περιοχές πνιγμένες στο πράσινο για να φτάσουμε στο καλύτερο και πιο τουριστικό σημείο της 
Κέρκυρας με γραφικούς όρμους, απότομους βράχους και έναν καταγάλανο κόλπο. Επίσκεψη στη 
Μονή Θεοτόκου που ιδρύθηκε το 1225, το τωρινό κτίσμα είναι του 18ου-19ου αι. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (370χλμ.)  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Επιβίβαση στο F/B για Ηγουμενίτσα και από εκεί στάση για 
βόλτα και καφέ στα όμορφα Ιωάννινα. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη δια μέσου Γρεβενών. Άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη το βράδυ. 
                          

           Τιμή συμμετοχής : 

 Hotel OASIS 3*, Πέραμα  135€με πρωινό 

 Hotel OASIS 3*, Πέραμα  145€με πρωινό (3 – 5 Ιουλίου) 

 
  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου μας  Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο  Πρωινό  Τα εισιτήρια 
του F/B για Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων, νυχτερινών κέντρων.  
Φόρο διαμονής.         
 

 

 



ΑΙΓΙΝΑ  
   

27 – 29 Ιουνίου 2020 
03 – 05 Ιουλίου 2020 

3 ημέρες   
 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ (520 χλμ).  

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07:30. Μέσω Λάρισας, Λαμίας και με ενδιάμεσες 
στάσεις καθοδόν, άφιξη  στο  λιμάνι  του Πειραιά.  Επιβίβαση  στο πλοίο  και  απόπλους.  Άφιξη  στην  
Αίγινα  και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας 
προτείνουμε βόλτα στην Αγία Μαρίνα. Προαιρετικά δείπνο, στις γραφικές παραθαλάσσιες 
ταβέρνες της περιοχής. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα : ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

 Πρωινό και ξεκινάμε για την Αφαία, μέσα στο πευκόδασος και σε περίοπτη θέση θα συναντήσουμε την 
Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά, από τα νεότερα μοναστήρια της Αίγινας το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη πνευμα
τική άνθιση και αποτελεί καταφύγιο πολλών προσκυνητών .Επόμενη στάση ο ναός της Αφαίας από τα 
πιο εντυπωσιακά κτίσματα της ύστερης αρχαϊκής εποχής.  Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι  
του Αγίου Νεκταρίου κτισμένο γύρω στο 1904 - 1910, από τον Επίσκοπο Πενταπόλεως Νεκτάριο οπού  
το 1961 ανακηρύχθηκε Άγιος. Το Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου είναι γυναικεία Μονή και σε 
αυτό ζουν 14 μοναχές.  Συνεχίζουμε για το Ψαροχώρι της Πέρδικας. Η Πέρδικα είναι ένας παλιός  
παραδοσιακός οικισμός κτισμένος γύρω από το λιμάνι. Η μια πλευρά της είναι όλη ένα πλακόστρωτο  
υπερυψωμένο μπαλκόνι πάνω από την θάλασσα. Στη σειρά στον πεζόδρομο υπάρχουν ταβέρνες,  
πασίγνωστες για τα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά τους, ουζερί, μπαρ και καφετέριες. Ο πεζόδρομος 
συνεχίζεται με παγκάκια ανάμεσα σε φοίνικες, όπου μπορεί κανείς να ρεμβάσει και να απολαύσει το  
ηλιοβασίλεμα βλέποντας τον ήλιο να χάνεται. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ).  

Πρωινό, ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στην Αίγινα. Επιβίβαση στο πλοίο για Πειραιά από όπου θα  
πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας, άφιξη το βράδυ 
στη Θεσσαλονίκη. 
 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

Hotel GALINI 2*/KATERINA 2*, Αγία Μαρίνα  139€ με πρωινό 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  Πειραιάς- 

Αίγινα με επιστροφή σε σαλόνια.  Δύο διανυκτερεύσεις  Πρωινό Συνοδό του γραφείου μας 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ 
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται  ως προαιρετικό, εξ ιδίων , προτεινόμενο. Φόρο διαμονής.  



ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  
ΠΠάάρργγαα  --  ΣΣύύββοοτταα        

33  ηημμέέρρεεςς      

1199  ––  2211  ΙΙοουυννίίοουυ  22002200  

2277  ––  2299  ΙΙοουυννίίοουυ  22002200  

0033  ––  0055  ΙΙοουυλλίίοουυ  22002200  
                                                      

11ηη  ηημμέέρραα  ::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ––  ΑΑΡΡΤΤΑΑ  ––  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  ((446600  χχλλμμ))                                                                  

ΑΑννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  τταα  γγρρααφφεείίαα  μμααςς  σσττιιςς    0088::0000..  ΔΔιιαα  μμέέσσωω  ΓΓρρεεββεεννώώνν  ((σσττάάσσηη  γγιιαα  κκααφφέέ))  --  ΙΙωωααννννίίννωωνν  φφττάάννοουυμμεε  

σσττοο  ππεερρίίφφηημμοο  γγεεφφύύρριι  ττηηςς  ΆΆρρττααςς,,  γγννωωσσττόό  γγιιαα  ττηη  σσππάάννιιαα  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττοουυ  κκααιι  ττοο  θθρρύύλλοο  ττοουυ  ππρρωωττοομμάάσσττοορραα..  

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηηνν  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΛΛεευυκκάάδδοοςς  όόπποουυ  θθαα  έέχχοουυμμεε  χχρρόόννοο  γγιιαα  κκααφφέέ  κκααιι  ββόόλλτταα..  ΕΕππόόμμεεννηη  

σσττάάσσηη  γγιιαα  γγεεύύμμαα  σστταα  ΣΣύύββοοτταα  ΛΛεευυκκάάδδααςς..  ΆΆφφιιξξηη  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς  ..ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη  σστταα  δδωωμμάάττιιαα..  ΞΞεεκκοούύρραασσηη..  

ΤΤοο  ααππόόγγεευυμμαα  θθαα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΛΛεευυκκάάδδααςς..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  μμιιαα  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ππόόλληη..    

ΔΔιιαανν//σσηη..  
    

22ηη  ηημμέέρραα::  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  ––  ΝΝΥΥΔΔΡΡΙΙ  //  κκρροουυααζζιιέέρραα  ΠΠΡΡΙΙΓΓΚΚΗΗΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΑΑ  ––  ΙΙΘΘΑΑΚΚΗΗ  --  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑ    

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττοο  κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκοο  ΝΝυυδδρρίί,,  ααππ’’  όόπποουυ  θθαα  ππάάρροουυμμεε  ττοο  κκααρράάββιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοααιιρρεεττιικκήή  

κκρροουυααζζιιέέρραα  μμααςς  σσττοο  ΣΣκκοορρππιιόό,,  ττοο  ννηησσίί  ττοουυ  ΩΩννάάσσηη,,  σσττηη  σσππηηλλιιάά  ττοουυ  ΠΠααππααννιικκοολλήή  κκααιι  σσττηη  ΜΜααδδοουυρρήή  ττοο  ννηησσίί  ττοουυ  

ΒΒααλλααωωρρίίττηη  ((  ΠΠρριιγγκκηηπποοννήήσσιιαα))  κκααιι  εεφφόόσσοονν  ττοο  εεππιιττρρέέπποουυνν  οοιι  κκααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ηη  κκρροουυααζζιιέέρραα  μμααςς  θθαα  γγίίννεειι  

μμεεγγααλλύύττεερρηη  κκααιι  θθαα  εεππιισσκκεεφφθθοούύμμεε  κκααιι  ττοο  ΦΦιισσκκάάρρδδοο  ττηηςς  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς..  ΕΕππιισσττρροοφφήή  σσττοο  ΝΝυυδδρρίί..  ΚΚααττεευυθθυυννόόμμαασσττεε  

σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΕΕλλεεύύθθεερροοςς  χχρρόόννοοςς  κκααιι    ββόόλλτταα  σσττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΛΛεευυκκάάδδααςς..  ΔΔιιαανν//σσηη..  

  

  33ηη  ηημμέέρραα  ::  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  ––  ΠΠΑΑΡΡΓΓΑΑ  --  ΣΣΥΥΒΒΟΟΤΤΑΑ  --  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ((444400  χχλλμμ))  

    ΠΠρρωωιιννόό..  ΗΗ  ηημμέέρραα  ττηηςς  εεππιισσττρροοφφήήςς,,  μμααςς  δδίίννεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  κκοομμμμάάττιιαα  ττηηςς  ΘΘεεσσππρρωωττιικκήήςς    

γγηηςς..  ΠΠρρώώττοοςς  σσττααθθμμόόςς  ηη  ΠΠάάρργγαα,,  κκααττααππρράάσσιιννηη  μμεε  ττοο  ββεεννεεττσσιιάάννιικκοο  κκάάσσττρροο  ττηηςς  κκααιι  ττοο  ννηησσάάκκιι  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς..  

ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  ββόόλλτταα  κκααιι  κκααφφέέ..  ΕΕππόόμμεεννηη  σσττάάσσηη  σστταα  ΣΣύύββοοτταα  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ππόόλλοο  έέλλξξηηςς  γγιιαα  

εεππιισσκκέέππττεεςς  ααππ  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο  γγιιαα  ττηηνν  φφυυσσιικκήή  ττοουυςς  ππρροοίίκκαα,,  ττιιςς  όόμμοορρφφεεςς  αακκρροογγιιααλλιιέέςς  μμεε  τταα  κκααττααγγάάλλαανναα  ννεερράά..  

ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  φφααγγηηττόό..  ΑΑννααχχωωρροούύμμεε  γγιιαα  ττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  κκάάννοοννττααςς  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  σσττάάσσεειιςς  σσττηη  

δδιιααδδρροομμήή,,  φφττάάννοουυμμεε  σσττηηνν  ππόόλληη  μμααςς..  

      

ΤΤιιμμήή  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ::  
  

HHootteell  ΤΤeessssoorroo  33**ssuupp  ΝΝιικκιιάάνναα    113355€€  ηημμιιδδιιααττρροοφφήή  

HHootteell  LLeeffkkaass  33**  ΛΛεευυκκάάδδαα      112255€€  ππρρωωιιννόό  

********************  

HHootteell  ΤΤeessssoorroo  33**ssuupp  ΝΝιικκιιάάνναα    116655€€  ηημμιιδδιιααττρροοφφήή  ((33  --55  ΙΙοουυλλίίοουυ))    

HHootteell  LLeeffkkaass  33**  ΛΛεευυκκάάδδαα      115555€€  ππρρωωιιννόό  ((33  --55  ΙΙοουυλλίίοουυ))  

  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::    ΤΤιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς  ΤΤιιςς  22  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  

εεππιιλλεεγγμμέέννοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοοΔΔιιααττρροοφφήήΤΤιιςς  ππεερριιηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..    ΣΣυυννοοδδόό  

ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..    ΑΑσσφφάάλλεειιαα  αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς..  ΦΦΠΠΑΑ..    
  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::  ΕΕιισσόόδδοουυςς  μμοουυσσεείίωωνν  κκααιι  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν,,  εεππιιππλλέέοονν  γγεεύύμμαατταα,,  πποοττάά,,  

φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα  κκααιι  όόττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  ωωςς  ππρροοααιιρρεεττιικκόό  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΦΦόόρροο  ΔΔιιααμμοοννήήςς..  

  
  



              

ΝΝΑΑΥΥΠΠΛΛΙΙΟΟ  --  ΤΤΟΟΛΛΟΟ  
  ΎΎδδρραα  ––  ΣΣππέέττσσεεςς  ––  ΠΠόόρροοςς    --  ΕΕππίίδδααυυρροοςς    

    44  ηημμέέρρεεςς      

2266  ––  2299  ΙΙοουυννίίοουυ  22002200  

0022  ––  0055  ΙΙοουυλλίίοουυ  22002200  
  

    11ηη  μμέέρραα  ::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ––  ΕΕΠΠΙΙΔΔΑΑΥΥΡΡΟΟΣΣ  --  ΤΤΟΟΛΛΟΟ  ((668800  χχλλμμ))  

    ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  σσττιιςς  0077..0000  ααππόό  ττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς..  ΜΜεε  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  σσττάάσσεειιςς  θθαα  

φφττάάσσοουυμμεε  σσττοο  ννοομμόό  ΑΑρργγοολλίίδδααςς,,  ττοο  ννοομμόό  μμεε  ττοουυςς  ππλλοούύσσιιοουυςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  θθηησσααυυρροούύςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  τταα  

κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκαα  θθέέρρεεττρραα..  ΘΘαα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ττοο  μμοουυσσεείίοο  κκααιι  ττοο  ααρρχχααίίοο  ππεερρίίφφηημμοο  θθέέααττρροο  ττηηςς  ΕΕππιιδδααύύρροουυ  

πποουυ  μμααγγεεύύεειι  ττοουυςς  θθεεααττέέςς  ττοουυ  ττόόσσοο  γγιιαα  ττηηνν  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  αακκοουυσσττιικκήή  ττοουυ..    

ΕΕππόόμμεεννοοςς  σσττααθθμμόόςς  μμααςς  ττοο  γγρρααφφιικκόό  ΤΤοολλόό  όόπποουυ  κκααιι  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη..  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..      

  

22ηη  μμέέρραα  ::  ΥΥΔΔΡΡΑΑ  ––  ΣΣΠΠΕΕΤΤΣΣΕΕΣΣ  --  ΝΝΑΑΥΥΠΠΛΛΙΙΟΟ  ((4400  χχλλμμ))  

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  νναα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ππρροοααιιρρεεττιικκάά  μμεε  ττοοππιικκόό  κκααρράάββιι  τταα  δδυυοο  ππααννέέμμοορρφφαα  

ννηησσιιάά  ΎΎδδρραα  κκααιι  ΣΣππέέττσσεεςς..  ΠΠρρώώττοοςς  μμααςς  σσττααθθμμόόςς  ηη  ΎΎδδρραα  μμεε  ττηηνν  ιισσττοορριικκήή  ττηηςς  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή..    

ΘΘαα  εεππιισσκκεεφφθθοούύμμεε  ττοο  ααξξιιόόλλοογγοο  ννααυυττιικκόό  μμοουυσσεείίοο  ττοουυ  ννηησσιιοούύ..  ΕΕλλεεύύθθεερροοςς  χχρρόόννοοςς..  ΟΟ  εεππόόμμεεννοοςς  μμααςς  

σσττααθθμμόόςς,,  εείίννααιι  οοιι  ΣΣππέέττσσεεςς..  ΕΕδδώώ  θθαα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ττοο  σσππίίττιι  ––  μμοουυσσεείίοο  ττηηςς  ΜΜπποουυμμπποουυλλίίννααςς  κκααιι  ττοο  ννααόό  

ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ..  ΤΤοο  ααππόόγγεευυμμαα  εεππιισσττρρέέφφοουυμμεε  σσττοο  ΝΝααύύππλλιιοο..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς..  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..    

  

33ηη  μμέέρραα  ::  ΝΝΑΑΥΥΠΠΛΛΙΙΟΟ  --  ΕΕΡΡΜΜΙΙΟΟΝΝΗΗ  ––  ΓΓΑΑΛΛΑΑΤΤΑΑΣΣ  ––  ΠΠΟΟΡΡΟΟΣΣ    ((225500  χχλλμμ))  

  ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχωωρροούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  ννοομμοούύ  ΑΑρργγοολλίίδδααςς  ττοο  ΝΝααύύππλλιιοο,,  σσκκέέττηη  ζζωωγγρρααφφιιάά,,  

λλεεςς  κκιι  έέχχεειι    ββγγεειι  ααππόό  τταα  ππααρρααμμύύθθιιαα..  ΠΠάάρραα  πποολλλλάά  κκααιι  εεννδδιιααφφέέρροονντταα  τταα  ααξξιιοοθθέέαατταα  ττηηςς  ππόόλληηςς  μμιιααςς  κκααιι  ττοο  

ΝΝααύύππλλιιοο  υυππήήρρξξεε  ηη  ππρρώώττηη  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ννεεόόττεερρηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  ΗΗ  γγοοηηττεείίαα  ττηηςς  ξξεεδδιιππλλώώννεεττααιι  σσεε  κκάάθθεε  

ββήήμμαα..  ΘΘαα  ππεερριιηηγγηηθθοούύμμεε  σσττηηνν  ππόόλληη,,  σσττοο  ΠΠααλλααμμήήδδιι  κκααιι  σσττηη  φφυυλλαακκήή  ττοουυ  ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη,,  όόππωωςς  κκααιι  σσττοονν  

ΝΝααόό  ττοουυ  ΆΆγγιιοουυ  ΣΣππυυρρίίδδωωνναα  όόπποουυ  ττοο  11883311  δδοολλοοφφοοννήήθθηηκκεε  οο  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς..  ΚΚααιι  ααφφοούύ  ξξεεκκοουυρραασσττοούύμμεε  

ππίίννοοννττααςς  ττοονν  κκααφφέέ  μμααςς  θθαα  σσυυννεεχχίίσσοουυμμεε  γγιιαα  ττοονν  ΠΠόόρροο,,  ααφφοούύ  ππεερράάσσοουυμμεε  ααππόό  ΕΕρρμμιιόόννηη  άάφφιιξξηη  σσττοο  

ΓΓααλλααττάά  κκααιι  εεππιιββίίββαασσηη  σσττοο  κκααρράάββιι  γγιιαα  ττοονν  κκααττααππρράάσσιιννοο  ΠΠόόρροο,,  χχρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  ββόόλλτταα  σσττοο  

όόμμοορρφφοο  ννηησσίί..  ΕΕππιισσττρρέέφφοουυμμεε  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..  

  

44ηη  μμέέρραα  ::  ΝΝΑΑΥΥΠΠΛΛΙΙΟΟ  --  ΜΜΥΥΚΚΗΗΝΝΕΕΣΣ  ––  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ((668800  χχλλμμ))  

ΠΠρρωωιιννόό..  ΤΤεελλεευυττααίίαα  μμέέρραα  ττηηςς  εεκκδδρροομμήήςς  μμααςς..  ΌΌμμωωςς  οοιι  εεκκππλλήήξξεειιςς  μμααςς  δδεενν  έέχχοουυνν  ττεελλεειιώώσσεειι..  ΠΠρρώώττοοςς  

μμααςς  σσττααθθμμόόςς  οοιι  ΜΜυυκκήήννεεςς,,  όόπποουυ  θθαα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ττοο  ααννάάκκττοορροο  ττοουυ  ΑΑγγααμμέέμμννοονναα  κκααιι  έένναανν  ααππόό  ττοουυςς  

σσπποουυδδααιιόόττεερροουυςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  ττηηςς  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ..  ΑΑννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττοονν  ΙΙσσθθμμόό,,  ηη  δδιιώώρρυυγγαα  

πποουυ  χχωωρρίίζζεειι  ττηηνν  ΠΠεελλοοππόόννννηησσοο  ααππόό  ττηηνν  ΣΣττεερρεεάά  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΘΘαα  κκάάννοουυμμεε  σσττάάσσηη  γγιιαα  νναα  ππιιοούύμμεε  ττοονν  κκααφφέέ  

μμααςς..  ΤΤοο  ττααξξίίδδιι  ττηηςς  εεππιισσττρροοφφήήςς  μμααςς  ααρρχχίίζζεειι  μμεε  δδιιάάφφοορρεεςς  σσττάάσσεειιςς  γγιιαα  κκααφφέέ  κκααιι  γγεεύύμμαα  εεξξ  ιιδδίίωωνν..  ΦΦττάάννοουυμμεε  

σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ττοο  ββρράάδδυυ..  

    

ΤΤιιμμήή  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ::    

                HHootteell  EEPPIIDDAAVVRRIIAA  33**,,  ΤΤοολλόό      116655€€  μμεε  ππρρωωιιννόό  
  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ::  ΤΤιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς    ΤΤηηνν  δδιιααμμοοννήή  σσεε  εεππιιλλεεγγμμέέννοο  

ξξεεννοοδδοοχχεείίοο    ΠΠρρωωιιννόό  ΤΤιιςς  ππεερριιηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα    ΣΣυυννοοδδόό  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς    

  ΑΑσσφφάάλλεειιαα  αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς    ΦΦΠΠΑΑ  

  ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ::    ΕΕππιιππλλέέοονν  γγεεύύμμαατταα,,  πποοττάά,,  φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα  κκααιι  όόττιι  δδεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι  ρρηηττάά  σσττιιςς    

ππααρροοχχέέςς      ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..  ΦΦόόρροο  δδιιααμμοοννήήςς..  
  

                                                        
  



ΛΗΜΝΟΣ 
   4 ημέρες   

28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2020 
05 – 08 Ιουλίου 2020 

 
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΡΙΝΑ(περιήγηση)  (150χλµ.)  
Συγκέντρωση στο γραφείο µας στις 07.00 και αναχώρηση για Καβάλα. Άφιξη στο λιµάνι της Καβάλας και 
επιβίβαση στο πλοίο για το πανέμορφο νησί της Λήµνου. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια και 
το απόγευμα ξεκινάμε τη σύντομη γνωριμία με την πόλη της Μύρινας, την πρωτεύουσα της Λήμνου, με την 
πλούσια ιστορία. Θα δούμε το Κάστρο που «στεφανώνει» την γραφική νησιωτική πολιτεία. Θεωρείται το 
μεγαλύτερο του Αιγαίου. Είναι πραγματική απόλαυση η βόλτα στις δύο της γειτονιές, τον Ρωµαίικο Γιαλό, µε τα 
παλιά κτήρια των εύπορων Ληµνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο (ή Λιµάνι, ή Ν. Μάδυτος). Θα έχουμε τη 
δυνατότητα να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, να γνωρίσουμε το παλιό λιµάνι µε το Λήµνιο ‘Big 
Ben’, και να εντοπίσουμε το ρώσικο οχυρό της Ντάπιας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση.  
 
2η ηµέρα: ΚΟΝΤΙΑ – Ν. ΚΟΥΤΑΛΗ - ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ 
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή µας εκδροµή από νοτιοανατολικά. Πρώτη μας στάση το γραφικό 
λιµανάκι της Νέας Κούταλης, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Προποντίδας (τόπο του γνωστού αθλητή  
Κουταλιανού). Εδώ υπάρχει το μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και η έκθεση Σπογγαλιείας. Συνεχίζουμε με μια 
στάση στο χωριό Κοντιάς, όπου θα θαυµάσουµε τους περίφημους ανεμόμυλους και τον παραδοσιακό οικισµό, 
ο οποίος φιλοξενεί την πινακοθήκη της Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης. Στη συνέχεια, μας περιμένει µια από 
τις καταπληκτικές παραλίες της περιοχής ο πλατύς γιαλός, που είναι μια από της ομορφότερες παραλίες της 
Λήμνου. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο στη θάλασσα και για φαγητό προαιρετικά. Επιστροφή στη Μύρινα και 
ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στη πρωτεύουσα του νησιού. Διανυκτέρευση.  
 
3η ηµέρα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΗΜΝΟΣ -  ΚΑΒΙΡΕΙΟ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ - ΠΟΛΙΟΧΝΗ - ΜΟΥΔΡΟΣ 
Πρωινό. Σήµερα εξερευνούµε το νησί, εστιάζοντας στο ιστορικό µέρος. Κατά τη διαδροµή µας προς το χωριό 
Βάρος θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε έναν απολιθωµένο κορµό δένδρου ο οποίος ανήκει στο απολιθωµένο 
δάσος του νησιού και το οποίο έχει ηλικία 20 εκατ. χρόνων. Σύντομη στάση σ΄ένα από τα µεγαλύτερα και 
σπουδαιότερα χωριά της Λήµνου, το Κοντοπούλι, όπου πέρασε τα χρόνια της εξορίας του ο ποιητής Γιάννης 
Ρίτσος. Τα παραδοσιακά χτισµένα πέτρινα σπίτια, οι περιποιηµένες αυλές και τα µποστάνια, θα µας 
εκπλήξουν µε τη λεπτοµέρεια της αρχιτεκτονικής τους. Επόµενος σταθµός µας, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός 
χώρος της Λήµνου, το Καβείριο. Ένας λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφά Καβείρια Μυστήρια 
κατά την ελληνική αρχαιότητα. Συνεχίζουµε για την Πολιόχνη, ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όχι µόνο για 
τη Λήµνο, αλλά και για όλο το χώρο του Αιγαίου. Δεν µπορεί παρά ο Μούδρος, η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη 
της Λήµνου µετά τη Μύρινα, να µην αποτελέσει έναν από τους σταθµούς του ταξιδιού µας. Ελεύθερος χρόνος 
για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ελεύθερο απόγευμα. Προαιρετική διασκέδαση. 
Διαν/ση.  
 
5η ηµέρα: ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (150χλµ.)  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα επιβίβασης. Απόπλους για Καβάλα και επιστροφή για 
Θεσσαλονίκη. 
 

Τιμή συμμετοχής : 

Hotel DIAMAΝTIDES 3*, Μύρινα  215€ με πρωινό 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : -Τη μεταφορά µε πούλµαν του γραφείου µας -Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα -

Διαµονή σ΄επιλεγμένο ξενοδοχείο -Πρωινό -Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονοµική θέση -Συνοδό του γραφείου 
µας .ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρο διαμονής 
 



                                              

    ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  
29 Ιουνίου -  2 Ιουλίου 2020  

44  ηημμέέρρεεςς  

  
11ηη    ηημμέέρραα  ::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ--  ΛΛΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ  --  ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  ((554400  χχλλμμ))  

    ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  σσττιιςς  0088..0000  ααππόό  ττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς  γγιιαα  ΛΛααύύρριιοο  ,,  ααππ’’  όόπποουυ  θθαα  ππάάρροουυμμεε  ττοο  ππλλοοίίοο  

γγιιαα  ττηηνν  ΚΚύύθθννοο,,  ττόόπποοςς  γγλλυυκκόόςς  κκααιι  ήήρρεεμμοοςς,,  ααννάάμμεεσσαα  σσττηη  ΤΤζζιιαα  κκααιι  ττηη  ΣΣέέρριιφφοο..  ΜΜααςς  υυπποοδδέέχχεεττααιι  οο  όόμμοορρφφοοςς  

κκόόλλπποοςς  ττοουυ  φφιιλλόόξξεεννοουυ  ΜΜέέρριιχχαα,,  ττοο  ββαασσιικκόό  λλιιμμάάννιι  ττοουυ  ννηησσιιοούύ..  ΣΣυυννεεχχίίζζοουυμμεε  γγιιαα  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς  πποουυ  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σστταα    ΛΛοουυττρράά  ––  εεππίίννεειιοο  ττηηςς  χχώώρρααςς  ττοουυ  ννηησσιιοούύ,,  ππααρρααθθεερριισσττιικκόό  κκέέννττρροο  μμεε  πποολλύύ  κκααλλήή  υυπποοδδοομμήή..  

ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο,,  χχρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς..  ΔΔιιαανν//σσηη..    

22ηη  ηημμέέρραα  ::    ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ξξεεκκιιννάάμμεε  γγιιαα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττοο  ννηησσίί  πποουυ  μμααςς  φφιιλλοοξξεεννεείί..  ΣΣττηη  χχώώρραα--ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  ννηησσιιοούύ  μμεε  

ττηηνν  έέννττοοννηη  κκυυκκλλααδδίίττιικκηη  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή,,  μμεε  τταα  κκααλλννττεερρίίμμιιαα,,  τταα  σσττεεάάδδιιαα  ((σσττοοέέςς))  τταα  ππέέττρριινναα  σσππίίττιιαα  κκααιι  τταα  

ππααρράάθθυυρραα  μμεε  τταα  γγλλυυκκάά  κκυυκκλλααδδίίττιικκαα  χχρρώώμμαατταα,,  θθαα  ππεερριιππλλααννηηθθοούύμμεε  σστταα  γγρρααφφιικκάά  ππλλαακκόόσσττρρωωτταα  δδρροομμάάκκιιαα  

ττηηςς,,  μμεε  τταα  κκααλλόόγγοουυσστταα  μμααγγααζζάάκκιιαα,,  θθαα  θθααυυμμάάσσοουυμμεε  ττοονν  ννααόό  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΣΣάάββββαα  μμεε  ττηηνν  υυππέέρρθθυυρρηη  εεππιιγγρρααφφήή  

ττοουυ  11661133,,  ττοο  πποολλύύ  ππααλλιιόό  μμεεγγάάλληηςς  οομμοορρφφιιάάςς  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς  κκααιι  ιισσττοορριικκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  μμοονναασσττήήρριι  

ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  ττοουυ  ΝΝίίκκοουυςς    όόπποουυ  ττοο  ΔΔεεκκααππεεννττααύύγγοουυσσττοο  γγίίννεεττααιι  έένναα  ααππόό  τταα  ττρρίίαα  μμεεγγάάλλαα  ππααννηηγγύύρριιαα  ττοουυ  

ννηησσιιοούύ..  ΘΘαα  ππιιοούύμμεε  ττοονν    κκααφφέέ  μμααςς  κκααιι  θθαα  ααιισσθθααννθθοούύμμεε  όόττιι  ββρριισσκκόόμμαασσττεε  σσεε  άάλλλλεεςς  εεπποοχχέέςς,,  ππιιοο  ααννθθρρώώππιιννεεςς  

κκααιι  ττρρυυφφεερρέέςς..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  μμααςς  ππεερριιμμέέννοουυνν  τταα  κκρρυυσσττάάλλλλιινναα  ννεερράά  σσεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  πποολλλλέέςς  ππααρρααλλίίεεςς  ττοουυ  

ννηησσιιοούύ..  ΘΘαα  κκάάννοουυμμεε  ττοο  μμππάάννιιοο  μμααςς,,  γγεεύύμμαα  εεξξ  ιιδδίίωωνν  κκααιι  εεππιισσττρροοφφήή  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΔΔιιαανν//σσηη..    

33ηη  ηημμέέρραα  ::  ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  

ΠΠρρωωιιννόό..  ΗΗ  22ηη  ββαασσιικκήή  δδιιααδδρροομμήή  ττοουυ  ννηησσιιοούύ  θθαα  οολλοοκκλληηρρώώσσεειι  ττηη  γγννωωρριιμμίίαα  μμααςς  μμ’’  ααυυττόό..  ΤΤοο  χχωωρριιόό  ττωωνν  

ΔΔρρυυόόππωωνν  πποουυ  οοιι  ννττόόππιιοοιι  ττοο  οοννοομμάάζζοουυνν  ΣΣύύλλλλαανναα  ήή  χχωωρριιόό    ήή  ααππέέννααννττιι  γγεειιττοοννιιάά  ττοουυ,,  οο  ΓΓααλλααττάάςς  εείίννααιι  γγεεμμάάττοοςς  

μμεε  ππααννέέμμοορρφφεεςς  εεκκκκλληησσιιέέςς,,  όόππωωςς  ηη  εεππιιββλληηττιικκήή  ΑΑγγίίαα  ΆΆνννναα  κκααιι  οο  εεξξααιιρρεεττιικκόόςς  ΆΆγγιιοοςς  ΜΜηηννάάςς,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  

υυππάάρρχχεειι  ξξυυλλόόγγλλυυππττοο  ττέέμμππλλοο  μμεεγγάάλληηςς  ααξξίίααςς  κκααιι  δδεεσσπποοττιικκόόςς  θθρρόόννοοςς  σσππάάννιιααςς  λλααϊϊκκήήςς  ττέέχχννηηςς..  ΣΣττηη  ΔΔρρυυόόππιιδδαα  

θθαα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ττοο  λλααοογγρρααφφιικκόό  μμοουυσσεείίοο  μμεε  φφοορρεεσσιιέέςς,,  ααννττιικκεείίμμεενναα  κκααιι  εερργγααλλεείίαα  ττηηςς  ααυυθθεεννττιικκήήςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  

κκααττοοίίκκωωνν  σστταα  ππααλλιιάά  χχρρόόννιιαα  κκααιι  ττοο  μμιικκρρόό  ββυυζζααννττιιννόό  μμοουυσσεείίοο  πποουυ  σσττεεγγάάζζεεττααιι  σσττηηνν  εεκκκκλληησσίίαα  ττοουυ  ΑΑϊϊ  ΓΓιιωωρργγήή..  

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηηνν  ΠΠααννααγγιιάά  ττηηςς  ΚΚααννάάλλααςς  μμεε  ττοο  μμοοννααδδιικκόό  ππεευυκκοοδδάάσσοοςς  ττοουυ  ννηησσιιοούύ  όόπποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  

ηη  οομμώώννυυμμηη  εεκκκκλληησσίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  φφυυλλάάσσσσεεττααιι  ηη  θθααυυμμααττοουυρργγήή  εειικκόόνναα  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς,,  θθααυυμμάάσσιιοο  δδεείίγγμμαα  

μμεεττααββυυζζααννττιιννήήςς  ττέέχχννηηςς..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ππρροοςς  ννόόττοο  θθαα  φφττάάσσοουυμμεε  σσττοονν  όόρρμμοο  ττοουυ  ΑΑγγ..  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  σσττοο  ννοοττιιόόττεερροο  

άάκκρροο  ττοουυ  ννηησσιιοούύ..  ΚΚααττάά  μμήήκκοοςς  ττηηςς  δδιιααδδρροομμήήςς  δδεεξξιιάά  κκααιι  ααρριισσττεερράά  ττοουυ  δδρρόόμμοουυ  ππλλήήθθοοςς  μμιικκρρώώνν  κκααιι  μμεεγγάάλλωωνν  

ππααρρααλλιιώώνν  μμεε  ψψιιλλήή  άάμμμμοο  κκααιι  ππεενντταακκάάθθααρραα  ννεερράά..  ΜΜππάάννιιοο  κκααιι  γγεεύύμμαα  εεξξ  ιιδδίίωωνν  κκααιι  εεππιισσττρροοφφήή  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  

μμααςς..  ΤΤοο  ββρράάδδυυ  θθαα  δδιιαασσκκεεδδάάσσοουυμμεε  ππρροοααιιρρεεττιικκάά..  ΔΔιιαανν//σσηη..    

44ηη    ηημμέέρραα  ::  ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  ––  ΛΛΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ  --  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  

ΠΠρρωωιιννόό..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  ώώρραα  ααννααχχώώρρηησσηηςς  ττοουυ  ππλλοοίίοουυ..  ΕΕππιιββιιββααζζόόμμαασσττεε  σσττοο  ππλλοοίίοο  γγιιαα  ΛΛααύύρριιοο..  

ΑΑπποοββίίββαασσηη  σσττοο  ΛΛααύύρριιοο  κκααιι  μμεε  δδιιάάφφοορρεεςς  σσττάάσσεειιςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ττοο  ββρράάδδυυ..    

  

ΤΤιιμμήή  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς::    

                    HHootteell  KKYYTTHHNNOOSS  BBAAYY  33**    222299€€  ππρρωωιιννόό  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::    ΤΤιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς  ΤΤιιςς  33  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  

εεππιιλλεεγγμμέέννοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοοΠΠρρωωιιννόό  ΤΤαα  εειισσιιττήήρριιαα    ΛΛααύύρριιοο  --  ΚΚύύθθννοο    --  ΛΛααύύρριιοο  ΤΤιιςς  ππεερριιηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..    ΣΣυυννοοδδόό  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..    ΑΑσσφφάάλλεειιαα  αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς..  ΦΦΠΠΑΑ..    
  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::  ΕΕιισσόόδδοουυςς  μμοουυσσεείίωωνν  κκααιι  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν,,  εεππιιππλλέέοονν  γγεεύύμμαατταα,,  πποοττάά,,  

φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα  κκααιι  όόττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  ωωςς  ππρροοααιιρρεεττιικκόό  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΦΦόόρροο  ΔΔιιααμμοοννήήςς..  

  

  

  



ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
4 ημέρες   

02 – 05 Ιουλίου 2020 
 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (570 χλμ. ) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.00 και αναχώρηση. Κάνοντας καθ’ οδόν στάση για γεύμα εξ’ ιδίων 
και περνώντας την καλωδιωτή γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, άφιξη στην Κυλλήνη και επιβίβαση στο πλοίο. 
Άφιξη στην Ζάκυνθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διαν/ση.  
 
2η μέρα  : ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΛΑΓΑΝΑΣ – ΜΠΟΧΑΛΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στην πόλη. Επίσκεψη και προσκύνημα στον Ι. Ναό του πολιούχου 
και προστάτη του νησιού Αγίου Διονυσίου. Στη πλατεία της πόλης όπου δεσπόζει το άγαλμα του  εθνικού 
ποιητή Διονύσιου Σολωμού βρίσκεται ο ιστορικός ναός του Αγ. Νικολάου (ενετικό κτίσμα του 1561μ.Χ.).Θα 
δούμε το βυζαντινό μουσείο και το περίφημο μαυσωλείο – μουσείο των Σολωμού – Κάλβου. Αναχώρηση  
για Λαγανά (περιοχή προστασίας της χελώνας caretta–carreta) μια από της πιο τουριστικές περιοχές του 
νησιού με πανέμορφη παραλία και εκατοντάδες εμπορικά μαγαζιά, εστιατόρια και καφετέριες. Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για μπάνιο (για όσους το επιθυμούν), και γεύμα εξ’ ιδίων, και αν το θέλουμε θα 
επισκεφτούμε προαιρετικά με βάρκες την περιοχή που γενούν οι θαλάσσιες χελώνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ξεκούραση και αναχώρηση για μια βραδινή βόλτα στο λόφο του Στράνη, όπου έγραψε ο Δ. 
Σολωμός τον Εθνικό μας Ύμνο  και τη Μπόχαλη το μπαλκόνι της Ζακύνθου. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ – ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ - ΝΑΥΑΓΙΟ - ΒΟΛΙΜΕΣ  - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ – ΑΛΥΚΕΣ 
Πρωινό. Σήμερα θα περιηγηθούμε στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού. Στο χωριό Μαχαιράδο, όπου 
θα δούμε το ναό της Αγ. Μαύρας, οι καμπάνες του οποίου ακούγονται σε όλο το νησί. Στην Αναφωνήτρια 
θα δούμε το μοναστήρι όπου μόνασε ο Αγ. Διονύσιος. Θα θαυμάσουμε από ψηλά το ναυάγιο-σήμα 
κατατεθέν του νησιού-και θα φθάσουμε στον Αγ. Νικόλαο απ ’όπου προαιρετικά μπορούμε να κάνουμε 
βαρκάδα στις πανέμορφες Γαλάζιες Σπηλιές. Θα γευματίσουμε εξ ’ιδίων και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα κάνουμε τη βόλτα μας στο Αργάσι, μια από τις πιο τουριστικές 
περιοχές του νησιού. Διαν/ση. 

 
4η μέρα :  ΖΑΚΥΝΘΟ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (570 χμ.)  
Πρωινό και αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη. Άφιξη και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη δια 
μέσου Πάτρας, Ρίου – Αντιρρίου, στάση για γεύμα καθοδόν εξ ’ιδίων.  Άφιξη στην Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel DIANA 4*, κέντρο πόλης  239€ με πρωινό 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις διανυκτερεύσεις σε 

επιλεγμένο ξενοδοχείοΠρωινό Τα εισιτήρια  Κυλλήνη - Ζάκυνθος – Κυλλήνη Τις περιηγήσεις 

που αναφέρονται στο πρόγραμμα.  Συνοδό του γραφείου μας Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά, 
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα. Φόρο Διαμονής. 

   

 



ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
4 ημέρες   

02 – 05 Ιουλίου 2020 
 

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΕΥΚΑΔΑ -  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (430 χλµ.)  
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 07:00 αναχώρηση. Κανοντας τις απαραίτητες στάσεις, 
φτάνουµε στη Λευκάδα και από το Νυδρί επιβίβαζόµαστε στο πλοίο για Κεφαλονιά. Αποβίβαση στο 
βορειοανατολικό τµήµα του νησιού στο γραφικό Φισκάρδο όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο. Ξεκινάµε 
για να γνωρίσουµε τη δυτική πλευρά του νησιού. Θα θαυµάσουµε τη χερσόνησο της Άσσου µε τα 
παραδοσιακά σπίτια, µια εικόνα που σαγηνεύει. Λίγο πιο κάτω θα συναντήσουµε τη ξακουστή παραλία 
του Μύρτου που θα µας συγκλονίσει µε την απαράµιλη οµορφιά της. Μετά από µια φανταστκή 
διαδροµή, άφιξη στο ξενοδοχείο τακτοποίηση και ξεκούραση. ∆ιανυκτέρευση.  
 
2η ηµέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (140χλµ.)   

Πρωινό. Κάνοντας µια πανέµορφη διαδροµή µέσα από τον Αίνο –το βουνό µε την πλούσια µαύρη 
Πεύκη - φτάνουµε στο µοναστήρι του Αγίου Γερασίµου, προστάτη του νησιού. Το λείψανο του 
φυλάσσεται στο µοναστήρι σε ασηµένια λάρνακα. Επόµενος σταθµός µας το σπήλαιο ∆ρογγαράτη, ένα 
ζωντανό σπήλαιο, καθώς συνεχίζεται η δηµιουργία του. Η αίθουσα στολισµένη µε σταλακτίτες και 
σταλαγµίτες έχει θαυµάσια ακουστική και είναι διαµορφωµένη µε ειδική εξέδρα για συναυλίες. Τα 
αξιοθέατα όµως του νησιού συνεχίζονται. Επόµενος σταθµός µας το βαραθρώδες λιµνοσπήλαιο της 
Μελισσάνης, από τα πιο εντυπωσιακά της Ελλάδας, ζωντανή διαφήµιση της Κεφαλλονιάς. Θα 
κατευθυνθούµε προς την γραφική  Σάµη και θα γευµατίσουµε εξ΄ιδίων. Επιστρόφη στο ξενοδοχείο µας, 
για ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ βόλτα στην πόλη του Αργοστολίου. ∆ιανυκτέρευση. 
 3η ηµέρα: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ  

Πρωινό και παίρνοντας το καραβάκι που λειτουργεί συνεχώς σαν συγκοινωνία που συνδέει το 
Αργοστόλι µε το Ληξούρι, φτάνουµε στο γραφικό Ληξούρι, την 2η µεγαλύτερη πόλη του νησιού. Χρόνος 
ελεύθερος για γνωριµία µε την πόλη και για να απολαύσουµε έναν καφέ στην πλατεία της. Παίρνοντας 
πάλι το καραβάκι, επιστρέφουµε στο Αργοστόλι, και αφού γνωρίσουµε τις Καταβόθρες (σπάνιο 
γεωλογικό φαινόµενο), επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ µια βόλτα στο Αργοστόλι θα 
συµπληρώσει την µέρα µας. Διανυκτέρευση. 
 4η ηµέρα: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (580 χλµ.).  

Πρωινό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου του 12ου αι.,που υπήρξε η 
πρωτεύουσα της Κεφαλλονιάς µεχρι το 1757. Χρόνος για να απολαυσουµε την υπέροχη θέα, και ν’ 
απαθανατίσουµε το τοπίο. Επιβίβαση στο πλοίο και η επιστροφή µας αρχίζει. Με ενδιάµεσες στάσεις, 
άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel IONIS 2*, Περατάτα  195€ με πρωινό 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο 

ξενοδοχείοΠρωινό Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια  Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Συνοδό του γραφείου μας Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά, 
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα. Φόρο Διαμονής. 

 



ΤΗΝΟΣ 
  4 ημέρες κάθε Παρασκευή βράδυ  

12 – 15 Ιουνίου 2020  
19 – 22 Ιουνίου 2020 
 26 – 29 Ιουνίου 2020 
 03 – 06 Ιουλίου 2020 

  

1η  μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ (520χλμ) 

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 22.00. Περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο, 
Αλαμάνα και με καθoδον στάσεις συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας.  
2η  μέρα : ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ 

Άφιξη νωρίς το πρωί στη Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο. Άφιξη στο νησί 
νωρίς το μεσημέρι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος για ξεκούραση και για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη Χώρα.   
3η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ 

Προσκύνημα στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τήνου. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο 
ναό της Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα ξεκινήσουμε το γύρο 
του νησιού. Όπου θα επισκεφτούμε και θα προσκυνήσουμε το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή 
Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούμε το ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα της και την έκθεση χειροποίητων 
εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα όμορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, 
Υστέρνια, άφιξη στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούμε το σπίτι και το εργαστήριο 
του περίφημου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το μουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. 
Στάση για καφέ στην γραφική πλατεία και συνεχίζουμε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. Επιστροφή 
και το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στην γραφική Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της. 
4η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ) 

Πρωινό και στη συνέχεια περιήγηση στο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας. Θα δούμε το ναό της 
Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το Σκευοφυλάκιο,  το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων 
και τη σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στην όμορφη Χώρα και το μεσημέρι μεταφορά στο 
λιμάνι της Τήνου και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και περνώντας από 
Καμένα Βούρλα, Αλαμάνα, Βόλο, Λεπτοκαρυά, και με καθοδόν στάσεις για καφέ και ξεκούραση, 
φθάνουμε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. 

 Το λεωφορείο συνοδεύει τους εκδρομείς και στο νησί της Τήνου  
 

Τιμή συμμετοχής για       4 ημέρες /2 νύκτες :  
Δωμάτια NIKH  145€ - 

Δωμάτια PALLADA / FLORA / SOULA 149€ - 

  Hotel LEANDROS 2* 155€ ΠΡΩΙΝΟ 

Hotel LITO 2* / OASIS 2*/ VENUS 159€ ΠΡΩΙΝΟ 

Hotel AGERI 3* / ΒΥΖΑΝΤΙ 2* 165€ ΠΡΩΙΝΟ 

 

ΠΑΙΔΙ 3 – 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο έχει έκπτωση  – 30% ,  
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα – 

Τήνος – Ραφήνα σε σαλόνια. Τις 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Τα 2 πρωινά 
στα ξενοδοχεία (εκτός από το δωμάτια ΝΙΚΙ, PALLADA, SOULA, FLORA  που δεν περιλαμβάνουν 

πρωινά).Το γύρο του νησιού.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ .  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται 

στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρο διαμονής. 
 



ΤΗΝΟΣ 
4 ημέρες  

αναχώρηση Τετάρτη πρωί – επιστροφή Σάββατο 

01 – 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
 

1η  μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ(520χλμ) 

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07.30. Mε καθοδόν στάσεις φθάνουμε το μεσημέρι στη 
Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη χώρα του νησιού. 
2η  μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ 

Προσκύνημα στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τήνου. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό 
της Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα ξεκινήσουμε τον γύρο του 
νησιού. Όπου θα επισκεφτούμε και θα προσκυνήσουμε το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή 
Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούμε το ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα της και την έκθεση χειροποίητων 
εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα όμορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια, 
άφιξη στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούμε το σπίτι και το εργαστήριο του περίφημου 
γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το μουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην 
γραφική πλατεία και συνεχίζουμε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. Επιστροφή και το απόγευμα ελεύθερος 
χρόνος στην γραφική Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της. 
3η  μέρα :  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ 

Πρωινό. Η ημέρα στη διάθεση σας για να απολαύσετε το μπάνιο σας σε κάποια από τις  καταγάλανες 
παραλίες του νησιού,  ή μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιο από τα γειτονικά νησιά όπως Μύκονος – Σύρο-
Άνδρος. 
4η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(520χλμ) 
Πρωινό και στη συνέχεια περιήγηση στο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας. Θα δούμε το ναό της Εύρεσης, το 
Μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων και τη σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος 
ελεύθερος στην όμορφη Χώρα και στη συνέχεια μεταφορά στο λιμάνι και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και με στάσεις καθοδόν, άφιξη αργά  το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. 
 

 Το λεωφορείο συνοδεύει τους εκδρομείς και στο νησί της Τήνου  
 

Τιμή συμμετοχής για       4 ημέρες /3 νύκτες :  
Δωμάτια NIKH  149€ - 

Δωμάτια PALLADA / FLORA / SOULA 155€ - 

Hotel LEANDROS 2* 159€ ΠΡΩΙΝΟ 

Hotel LITO 2* / AGERI 2*/ VENUS 169€ ΠΡΩΙΝΟ 

 

ΠΑΙΔΙ 3 – 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο έχει έκπτωση  – 30% ,  
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα – 

Τήνος – Ραφήνα σε σαλόνια. Τις 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Τα 3 πρωινά στα 
ξενοδοχεία (εκτός από το δωμάτια ΝΙΚΙ, PALLADA, SOULA, FLORA  που δεν περιλαμβάνουν 

πρωινά).Το γύρο του νησιού.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής 
ευθύνης, ΦΠΑ .  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ως προαιρετικό. Φόρο διαμονής. 
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