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7η μέρα ΡΟΔΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ LINDOS BY BOAT)
Μπορείτε να συμμετέχετε σε μία θαλάσσια ημερήσια κρουαζιέρα στη 
Λίνδο, διασχίζοντας έτσι τις ανατολικές ακτές του νησιού, με θέα τις 
πιο όμορφες και διάσημες παραλίες του νησιού (Καλιθέα, Φαληράκι, 
Αφάντου, Αρχάγγελος, Χαράκι, Βλυχά). Απολαύστε ην κρουαζιέρα 
με δροσιστικά cocktails ή αναψυκτικά, δροσιστείτε στις πεντακάθαρες 
παραλίες που θα σταματήσουμε και ζήστε μια αξέχαστη ημέρα στα 
γραφικά σοκάκια της Λίνδου. Επιστροφή το απόγευμα στην πόλη.

8η μέρα ΡΟΔΟΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Προετοιμασία για αναχώρηση. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση:
Στην εξαήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιούνται οι 5η και 6η ημέρα.

1η μέρα ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΟΔΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Ρόδο, το 
μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και το τρίτο πολυπληθέστερο 
ελληνικό νησί. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με το νησί του Ήλιου.

2η μέρα ΡΟΔΟΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Μπορείτε να συμμετέχετε στην ξενάγησή μας. Θα δούμε τον Πύργο 
των Ιπποτών, το αρχαιολογικό μουσείο, το αρχαίο στάδιο του 
Διαγόρα, το Ενυδρείο, το πάρκο Ροδίνι και πληθώρα από αξιόλογα 
ενδιαφέροντα της μεσαιωνικής πόλης. Ελεύθεροι για μπάνιο.

3η μέρα ΡΟΔΟΣ (ΚΑΜΕΙΡΟΣ, ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ & ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
Μπορείτε να συμμετέχετε σε εκδρομή στη δυτική πλευρά 
του νησιού. Θα επισκεφθούμε την Κάμιρο, την «Πομπηία της 
Ρόδου» και το γραφικό μοναστήρι στη Φιλέρημο. Αμέσως μετά 
θα καταλήξουμε στη μοναδική για την ομορφιά της Κοιλάδα 
των Πεταλούδων, στην οποία ζευγαρώνουν κάθε καλοκαίρι 
πανέμορφες και σπάνιες πεταλούδες. Επιστροφή στην πόλη, 
ελεύθεροι για μπάνιο.

4η μέρα ΡΟΔΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΤΣΑΜΠΙΚΑ & ΛΙΝΔΟ)
Ημέρα ελεύθερη στη διάθεση των εκδρομέων για μπάνια, 
περιηγήσεις και εκδρομές.

5η μέρα ΡΟΔΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΚΩ, 
ΣΥΜΗ Η ΤΗΛΟ)
Σήμερα σας προτείνουμε μία θαλάσσια εκδρομή στην όμορφη Κω - 
το νησί του Ιπποκράτη - ή στο γραφικό νησί της Σύμης. Θα υπάρχει 
χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στο μοναστήρι του Αρχάγγελου 
Μιχαήλ Πανορμίτη, όπως και στα αιγαιοπελαγίτικα γραφικά σοκάκια 
της. Εναλλακτική πρόταση είναι η γνωριμία με την γνωστή-άγνωστη 
Τήλο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ρόδο.

6η μέρα  ΡΟΔΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΔΑ)
Για σήμερα σας προτείνουμε εκδρομή στη Μαρμαρίδα. 
Ταξιδεύοντας με το υπερσύγχρονο δελφίνι, θα έχετε την ευκαιρία 
να θαυμάσετε τα διάφορα νησάκια της Δωδεκανήσου. Άφιξη στη 
Μαρμαρίδα και ελεύθερος χρόνος στις παραλίες και στην αγορά 
της. Το βράδυ, επιστροφή στη Ρόδο (χρειάζεται διαβατήριο ή 
ταυτότητα νέου τύπου).

5,6&8 ΗΜΕΡΕΣ

ΙΠΠΟΤΙΚΗ	ΡΟΔΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΛΙΝΔΟΣ - ΦΑΛΗΡΑΚΙ - ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ - ΚΑΜΕΙΡΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Τιμές πακέτων fly & drive στον ένθετο τιμοκατάλογο

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια • Διαμονή στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας • Διατροφή (σύμφωνα με την επιλογή σας) • Τοπικές 
μετακινήσεις - εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό 
• Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών 
χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Είναι ένα εξαιρετικό πεντάστερο, πολυτελές 
ξενοδοχείο που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και 
δίπλα στη θάλασσα. Πλήρως ανακαινισμένο και με όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις θα απολαύσετε τις διακοπές σας, 
ενώ θα βρίσκεστε πολύ κοντά σε όλα τα αξιοθέατα της 
πόλης και του νησιού της Ρόδου. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, πιστολάκι μαλλιών, δεύτερο τηλέφωνο 
στο μπάνιο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, 
δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο ή mini bar. Διαθέτει 
εξωτερικές πισίνες, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, 
πάρκινγκ.

mitsis grand hotel 5★

Οι πελάτες μας μπορούν να δειπνούν στα 14 θεματικά εστιατόρια & 
μπαρ που διαθέτει το ξενοδοχείο (κινέζικο, μεξικάνικο, ιταλικό κτλ.)
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To ξενοδοχείο Semiramis βρίσκεται 70 μέτρα από 
την πανέμορφη παράλια της πόλης της Ρόδου. 
Κλιματιζόμενα δωμάτια, με μπαλκόνι, τα περισσότερα 
με  θέα στην πανέμορφη πόλη της Ρόδου και στη 
θάλασσα, πλήρως  ανακαινισμένα. Όλα τα δωμάτια 
παρέχουν στον επισκέπτη τους, δορυφορική  
τηλεόραση, τηλέφωνο, WiFi internet, ψυγείο, 
σεσουάρ και βραστήρα. 

smartline semiramis 
CitY hotel 4★ 

Το ξενοδοχείο Diana Boutique είναι ένα μικρό 
μοντέρνο ξενοδοχείο πόλης, που βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης της Ρόδου και είναι γνωστό ως ένα 
από τα πιο δημοφιλή ξενοδοχεία του νησιού. Είναι 
περιτριγυρισμένο από κάθε είδους καταστήματα, 
υπηρεσίες πόλης και διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, 
καθώς και την όμορφη παραλία, η οποία είναι λίγα 
λεπτά μακριά. 
Τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι μοντέρνα 
δωμάτια, πρόσφατα ανακαινισμένα και εξοπλισμένα 
με κλιματιστικά, δωρεάν ασύρματο internet, 
δορυφορικές led τηλεοράσεις, μίνι μπαρ (κατόπιν 
αιτήματος) ή ψυγείο και ειναι ειδικά διακοσμημένα 
με κομψότητα και σχεδιασμένα με την αριστοκρατική 
επένδυση τοίχων «Stucco Veneziano».

diana BoUtiQUe
hotel 4★ 

Αυτό το κατάλυμα απέχει 2 λεπτά με τα 
πόδια από την παραλία. Το 4 αστέρων 
Mitsis Petit Palais Beach Hotel βρίσκεται 
στην πόλη της Ρόδου, μόλις 150μ. μακριά 
από τη βοτσαλωτή παραλία. Τα δωμάτια 
του ξενοδοχείου διαθέτουν μίνι ψυγείο, 
δορυφορική τηλεόραση με μουσικό κανάλι, 
αυτόνομο κλιματισμό και μπαλκόνι ή 
βεράντα.

mitsis Petit Palais 
BeaCh hotel 4★ 
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Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της  
πόλης, 200 μέτρα από την Μεσαιωνική 
πόλη και 800 μέτρα από την παραλία. 
Τα 82 δωμάτια υψηλής αισθητικής είναι 
εξοπλισμένα με τηλεόραση, ψυγείο, 
σεσουάρ, κλιματισμό, mini bar. Διαθέτει 
εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο.

Αυτό το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο βρίσκεται 
σε απόσταση 250μ. από την παραλία Καθαρά, 
κοντά στο Φαληράκι. Τα 150 δωμάτια είναι 
εξοπλισμένα με τηλέφωνο, δορυφορική 
τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, κλιματισμό. 
Διαθέτει εξωτερική πισίνα, παιδική χαρά, 
pool bar, μπαρ, γήπεδο volley, aerobics, 
aqua aerobics, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ.

Το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο  
βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην πόλη 
της Ρόδου, σε απόσταση 400μ. από την 
παραλία. Τα 45 μοντέρνα δωμάτια διαθέτουν 
όλα με τηλέφωνο, μουσική, τηλεόραση, 
ψυγείο, σεσουάρ, κλιματισμό.

amPhitrYon BoUtiQUe 
hotel 4★ plus 

sUnConneCt evita 
4★ plus 

BUtterFlY hotel 
3★ plus 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΡΟΔΟΣ
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Το Olympic Palace Hotel 5 αστέρων βρίσκεται σε μια 
προνομιακή τοποθεσία στην Ιξιά, λίγα μόλις μέτρα από 
την παραλία και σε απόσταση περίπου 5χλμ. από την 
πόλη της Ρόδου και 12χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο 
της Ρόδου.
Τα ευρύχωρα δωμάτια διαθέτουν κομψό ντιζάιν, 
κρεβάτια queen size και μεγάλα μπαλκόνια με θέα 
στο Αιγαίο Πέλαγος ή τα βουνά. Όλα τα δωμάτια 
προσφέρουν πολλές ανέσεις, όπως κλιματισμό, μίνι 
μπαρ και τηλεόραση LCD.

olYmPiC PalaCe
hotel 5★ 

 Το Sun Beach Resort Complex βρίσκεται επάνω 
στην παραλία της Ιαλυσού, σε απόσταση μόλις 
10 λεπτών οδικώς από την πόλη της Ρόδου 
και το αεροδρόμιο του νησιού. Τα μοντέρνα 
δωμάτιά του διαθέτουν κεντρικό κλιματισμό και 
θέρμανση (με 24ωρη λειτουργία από τον Ιούνιο 
έως το Σεπτέμβριο), δορυφορική τηλεόραση με 
μουσικά κανάλια και πρόσβαση στο internet. 
Όλα περιλαμβάνουν επιπλωμένο ιδιωτικό 
μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στην ύπαιθρο, τον 
κήπο ή τη θάλασσα. Έχουν επίσης επιφάνεια 
εργασίας, μίνι ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών 
και παράθυρα με ηχομόνωση. Διατίθενται 
θυρίδες ασφαλείας με επιπλέον χρέωση. 

sUn BeaCh
resort 4★

Το ξενοδοχείο Evita Beach βρίσκετε 180 μ. από 
την παραλία και απέχει 10 λεπτά με τα πόδια από 
το κέντρο του Φαληρακίου. Έχει ανακαινιστεί 
πλήρως το 2016. Διαθέτει 72 δωμάτια, όλα με 
A/C, Μπαλκόνι, T/V, ψυγείο και όλες τις ανέσεις. 
Πισίνα ενηλίκων και παιδική, wifi. 

evita BeaCh hotel
3★ plus 
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Τιμές πακέτων fly & drive στον ένθετο τιμοκατάλογο

KYKΛΑΔΕΣ

4,5,6&8 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΣΤΗ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ	ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Η Σαντορίνη (ή Θήρα) βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο των Κυκλάδων και είναι στην 
ουσία ένα σύμπλεγμα νησιών που αποτελείται από τα νησιά της Θήρας, της Θηρασιάς 
(ή Θηρασίας), του Ασπρονησίου, της Παλαιάς και της Νέας Καμένης. Η Σαντορίνη είναι 
το μόνο σύμπλεγμα νησιών στο οποίο οι οικισμοί δεν έχουν κτιστεί στο επίπεδο της 
θάλασσας, αλλά στις άκρες των εσωτερικών τοιχωμάτων της Καλντέρας. Είναι, επίσης, 
ένα από τα ελάχιστα σημεία στον κόσμο όπου διατηρούνται αρχιτεκτονικά σύνολα 
υπόσκαφων σπιτιών στο ηφαιστειογενές έδαφος.

ΤΑ Κ
ΑΛΥΤΕΡΑ

ΤΟΥ	ΝΗΣΙΟΥ

ηλιοβασίλεμα
Χιλιοϋμνημένο, πολυσυζητημένο, περιλαμβάνεται 

κάθε χρόνο στις λίστες με τα τοπ 10 των καλύτερων 
ηλιοβασιλεμάτων του κόσμου. Θαυμάστε το από το 
Κάστρο της Οίας, τα Φηρά, το Φηροστεφάνι και το 

Ημεροβίγλι.

γαστρονομία
Η ξακουστή κουζίνα της Σαντορίνης περιλαμβάνει 
λαχταριστή φάβα, αφράτους ντοματοκεφτέδες, 
κολοκυθοκεφτέδες, πικάντικη μελιτζανοσαλάτα, 
ντοματάκια λιαστά, τηγανιτές λευκές μελιτζάνες, 

θαλασσινά,βισάντο και μαραθόσπορο.

ΠρΟΤέΙΝΟμέΝέΣ έΚΔρΟμέΣ
«ηφαίστειο-Ζεστά Νερά-Θηρασιά» με το ADONIS BOAT 09.30-17.00 | 30€/άτομο
Περιλαμβάνει: Μεταφορά από & προς το ξενοδοχείο στο λιμάνι Αθηνίος 
- Ξενάγηση στο Ηφαίστειο, Ζεστά νερά και Θηρασιά - Τοπικός ξεναγός
«ηφαίστειο-Ζεστά Νερά-Γεύμα με ηλιοβασίλεμα» με το AFRODITE BOAT | 70€/άτομο
Περιλαμβάνει: Μεταφορά από & προς το ξενοδοχείο στο λιμάνι Αθηνίος - Ξενάγηση στο 
Ηφαίστειο, Ζεστά νερά και Θηρασιά, Γεύμα στο πλοίο το ηλιοβάσιλεμα - Τοπικός ξεναγός
«Γύρος Νησιού» 15.00 - επιστροφή μετά το ηλιοβασίλεμα | 35€/άτομο
Περιλαμβάνει: Παραλαβή από το ξενοδοχείο και παράδοση αντιστοίχως - Ξενάγηση στην Βυζαντινή Εκκλησία Παναγία 
Επισκοπής (Έξω γωνιά) - Ξενάγηση στο χωριό Πύργος - Ξενάγηση στην Οία (ηλιοβασίλεμα) - Τοπικός ξεναγός

amarYllis πeρισσα 2★

drossos πeρισσα 4★

Porto Perissa πeρισσα  3★

santo miramare
περιβολοσ  4★

Το ξενοδοχείο  βρίσκεται στην Περίσσα, 
150μ. από την περίφημη παραλία με τη 
μαύρη άμμο. Τα 28 δωμάτια διαθέτουν 
τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγείο.

To ανακαινισμένο ξενοδοχείο   Drossos 
βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην 
Περίσσα, 200μ. από την παραλία με τη 
μαύρη άμμο, και διαθέτει εξωτερική 
πισίνα. Τα δωμάτια είναι πλήρως 
εξοπλισμένα.

Βρίσκεται στην Περίσσα, 50μ. από την παραλία, 
διαθέτει πισίνα, υδρομασάζ και παιδική πισίνα. 
Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, στεγνωτήρα 
μαλλιών και θυρίδα ασφαλείας.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται μπροστά στη 
κοσμοπολίτικη παραλία του Περιβόλου. Τα 
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, 
προϊόντα περιποίησης, ψυγείο. Διαθέτει 
εξωτερικές πισίνες, μπιλιάρδο, σάουνα, 
γυμναστήριο, μασάζ, ιδιωτική παραλία.
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levante BeaCh ΚαΜαρι  3★ narkissos ΚαΜαρι  2★

Βρίσκεται στο Καμάρι, 60μ. από την παραλία. Διαθέτει πισίνα 
και μπαρ. Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με δορυφορική 
τηλεόραση, ψυγείο, κλιματισμό και στεγνωτήρα μαλλιών.

Το ξενοδοχείο απέχει μόλις 50μ. από την 
παραλία με τη μαύρη άμμο στο Καμάρι. Τα 
33 δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, 
ψυγείο, τηλεόραση. Διαθέτει πάρκινγκ.

aegean Plaza ΚαΜαρι 4★

To παραδοσιακό κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής 
ξενοδοχείο βρίσκεται στο Καμάρι, 50μ. από την 
παραλία, διαθέτει μπαρ και πισίνα. Τα δωμάτια 
είναι άνετα, καλαίσθητα και πλήρως εξοπλισμένα.

karamela stUdios ΚαΜαρι alia ΚαΜαρι 2★

Βρίσκεται μόλις 50μ. από την παραλία στο 
Καμάρι. Τα δωμάτια είναι χτισμένα σε απλό 
κυκλαδίτικο στιλ και εξοπλισμένα με κλιματισμό 
και τηλεόραση.

Βρίσκεται στο Καμάρι, 250μ. μακριά από 
τη μαύρη αμμώδη παραλία, διαθέτει 
πισίνα. Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, 
μίνι ψυγείο, κλιματισμό και στεγνωτήρα 
μαλλιών. Tα στούτιο διαθέτουν επίσης και 
μικρή κουζίνα.

alexandra ΚαΜαρι  2★

Το ξενοδοχείο απέχει μόλις 80μ. από 
την παραλία με τη μαύρη άμμο στο 
Καμάρι. Τα 59 δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγείο, 
τηλεόραση. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, 
πάρκινγκ.

okeanis BeaCh ΜοΝολιΘοσ 4★ daedalus φηρα  4★

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο των 
Φηρών. Τα δωμάτια είναι άνετα, ευρύχωρα 
και πλήρως εξοπλισμένα με δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγείο, θυρίδα 
ασφαλείας. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, 
σάουνα, υδρομασάζ.

Το ανακαινισμένο Okeanis Beach βρίσκεται 
στην παραλία του Μονολίθου, διαθέτει ιδιωτική 
παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, μεγάλη 
πισίνα για ενήλικες με jaccuzi και επίσης μία 
πισίνα για μικρά παιδιά. Τα δωμάτια είναι πλήρως 
εξοπλισμένα και κάποια προσφέρουν θέα στην 
θάλασσα. 
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

el greCo resort φηρα  4★ majestiC hotel φηρα  5★

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, λίγα λεπτά από το κέντρο των Φηρών. 
Τα 150 δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, θυρίδα 
ασφαλείας, κλιματισμός, ψυγείο. Διαθέτει 5 εξωτερικές πισίνες & μια εσωτερική, 
γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και σπα, μασάζ, υδρομασάζ, πάρκινγκ.

aQUariUs hotel φηρα 3★

Το Aquarius βρίσκεται στα Φηρά, σε απόσταση 300μ. από 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας και το Μέγαρο Γκύζη. Όλα 
τα δωμάτια περιλαμβάνουν ντουλάπα, ψυγείο, τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο με ντους.

santorini PalaCe φηρα  4★ sPlendoUr resort φηροστεφαΝι 5★

Το ξενοδοχείο βρίσκεται 15 λεπτά με τα πόδια 
από τα Φηρά. Τα δωμάτια και οι σουίτες είναι 
εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα 
ασφαλείας, κλιματισμό, ψυγείο και ιδιωτικό 
μπλακόνι. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, μασάζ.

new haroUla φηρα  2★

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο των Φηρών. 
Τα 45 δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση, 
κλιματισμό, ψυγείο. Διαθέτει εξωτερική πισίνα.

aigli villa φηρα CaldeRa BuTTeRFlY VIllas φηρα

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Kαλντέρα, 
1.5χλμ. από τα Φηρά. Τα 8 στούντιο 
είναι εξοπλισμένα με μικρή κουζίνα, 
τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, 
κλιματισμός, ψυγείο. Διαθέτει εξωτερική 
πισίνα, πάρκινγκ.

Aigli Villa βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία 
στο κέντρο των Φηρών και προσφέρει  
κλιματιζόμενες δωμάτια με θέα στο Αιγαίο 
Πέλαγος και στον κήπο. Επίσης παρέχει δωρεάν 
Wi-Fi σε όλους τους χώρους.  Όλα τα δωμάτια 
στο Aigli διαθέτουν αίθριο με έπιπλα εξωτερικού 
χώρου, τηλεόραση και μίνι ψυγείο. 

Bρίσκεται πάνω στους εντυπωσιακούς βράχους της Σαντορίνης και 
προσφέρει δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος ή το 
ηφαίστειο. Απέχει 400μ. από το κέντρο των Φηρών και λίγα μόλις μέτρα 
από την Καλντέρα. Διαθέτει Beauty Hall, πισίνα, μπαρ και εστιατόριο.

Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στα Φηρά, σε κοντινή απόσταση 
με τα πόδια από την υπέροχη Καλντέρα και τα εστιατόρια. 
Διαθέτει πισίνα, μπαρ και γυμναστήριο με υδρομασάζ και 
σάουνα. Τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα. 
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

xenones Filotera ηΜεροβιγλι gizis ηΜεροβιγλι

Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κέντρο των 
Φηρών. Διαθέτει πισίνα, μπάρ και υδρομασάζ. 
Όλες οι μονάδες είναι πλήρως εξοπλισμένες με 
καθιστικό, μικρή κουζίνα, μπάνιο και μπαλκόνι.

Bρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία 
στο βράχο του Ημεροβιγλίου και διαθέτει 
πισίνα με θέα στην Καλντέρα. Τα δωμάτια 
και οι σουίτες είναι πλήρως εξοπλισμένα 
και περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπαλκόνι. 

ilioPerato ηΜεροβιγλι

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στις παρυφές στο 
Ημεροβίγλι, προσφέροντας υπέροχη θέα στην 
καλντέρα. Τα δωμάτια του είναι όλα εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας 
και κλιματισμό. Διαθέτει εξωτερική πισίνα.

goUlielmos αΚρωτηρι

Βρίσκεται επάνω σε βράχο, σε απόσταση 500μ. 
από την παραλία της Καλντέρας και το χωριό 
Ακρωτήρι. Τα δωμάτια του περιλαμβάνουν 
τηλεόραση, μίνι ψυγείο και κλιματισμό. Τα 
περισσότερα έχουν θέα στην Kαλντέρα. 

Caldera view resort αΚρωτηρι 3★ sTaR HOTel αΚρωτηρι  3★

Το Resort Caldera View βρίσκεται ανάμεσα σε 
δύο παραδοσιακούς οικισμούς στο Μεγαλοχώρι - 
Ακρωτήρι, σε μια ήσυχη τοποθεσία 70μ. από τα βράχια 
της Καλντέρας. Τα δωμάτια του διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση, ψυγείο, δωρεάν wi-fi, στεγνωτήρα 
μαλλιών, ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους. 

	

CliFF side sUites φηροστεφαΝι  4★ canaves	oia	&	spa OIa  5★

Το ανακαινισμένο Cliff Side Suites προσφέρει θέα στο πιο διάσημο 
ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου. Διαθέτει εγκαταστάσεις 4 αστέρων, μόλις 
500μ. από το κέντρο των Φηρών. Συνδυάζοντας παραδοσιακή, 
τοπική αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις, η ιδιοκτησία προσφέρει 
δωμάτια με θέα στη θάλασσα και σουίτες με πέτρινα χτιστά κρεβάτια 
και καναπέδες.

Bρίσκεται στην Οία, στην πλαγιά ενός λόφου με θέα στην 
Καλντέρα. Διαθέτει πολυτελείς, ευρύχωρες σουίτες και 
δωμάτια με όμορφη διακόσμηση με έπιπλα αντίκες και 
έργα τέχνης.

Οι εγκαταστάσεις  περιλαμβάνουν 2 εξωτερικές πισίνες, 
σνακ μπαρ δίπλα στην πισίνα και υδρομασάζ. Η παραλία της 
Περίσσας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων. 
Όλα τα δωμάτια έχουν  επιπλωμένο ιδιωτικό μπαλκόνι με 
θέα στη θάλασσα. 
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gorgona aPartments
Μικρά ζεστά διαμερίσματα κοντά στη θάλασσα 
με πισίνα, σε απόσταση 30 χλμ από το Μπαλί 
Ρεθύμνου. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi Internet, μίνι ψυγείο, 
ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, ηλεκτρικό βραστήρα, 
μπαλκόνι / βεράντα, 2 μονά κρεβάτια. 

zantina hotel 2★

Μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο βολική τοποθεσία, 
κοντά στο κέντρο το Ρεθύμνου. Τα δωμάτια του 
διαθέτουν κλιματιστικό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ντουζιέρα, μίνι-ψυγείο, μπαλκόνι. Μικρή κουζίνα στα 
στούντιο και διαμερίσματα.

Creta star  4★

Bomo rethYmno BeaCh  4★ Bomo amnissos residenCe 3★ Bomo krini BeaCh  3★

Bomo goUves BaY 4★

Ένα άνετο ξενοδοχείο σε κοντινή αποσταση απο τη θάλασσα 
και το θέρετρο των Γουβών. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, Wi-Fi με επιπλέον χρέωση, μίνι ψυγείο, 
δορυφορική τηλεόραση,  ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, 
επιπλωμένο μπαλκόνι / βεράντα. 

attali village 3★ talea BeaCh hotel 3★

Το Talea Beach βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο τoυ 
Ρεθύμνου και 45 λεπτά απο το αεροδρόμιο Νίκος 
Καζαντζάκης. Τα δωμάτια του είναι εξοπλισμένα με 
τηλεόραση, μίνι ψυγείο, τηλέφωνο, ιδιωτικό μπάνιο 
με μπανιέρα ή ντουζιέρα,  κλιματισμό και μπαλκόνι. 

To ξενοδοχείο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο 
του 2018 στην περιοχή του Σταυρωμένου, ακριβώς 
μπροστά στη θάλασσα. Τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, μπάνιο 
(μπανιέρα/ ντουζιέρα), σεσουάρ, βεράντα. Διπλό κρεβάτι ή 
2 μονά κρεβάτια. 

Το Atali Village βρίσκεται  πολύ κοντά στην Παραλία 
Πρέβελης και  τα δωμάτια του διαθέτουν  κλιματισμό, 
τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, κεντρική θέρμανση και 
στερεοφωνικό σύστημα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και ντους.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ

Ένα ξενοδοχείο με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με 
παρτέρια, μικρά κτίρια και bungalows. Αποτελείται 
από ένα κεντρικό κτίριο και κτίρια  με bungalows  5 
ορόφων. Βρίσκεται στην βόρεια ακτή του νησιού, στoν 
Πηγιανό κάμπο, 8,5 χλμ. από την πόλη του Ρεθύμνου. 

Μικρό ξενοδοχείο δίπλα σε αμμουδερή παραλία και 
χτισμένο με παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού, 
με εύκολη  πρόσβαση στην πόλη του Ρεθύμνου.  Το 
ξενοδοχείο αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο δύο 
ορόφων και bungalows. 

Το ξενοδοχείο ανήκει στην αλυσίδα ξενοδοχείων 
Aegean Star Hotels, χτισμένο δίπλα στην πανέμορφη 
παραλία της Σκαλέτας, 12 χλμ. ανατολικά του 
Ρεθύμνου. Το ξενοδοχείο περιβάλλεται από 
πανέμορφους κήπους, οι οποίοι καταλήγουν στην 
καταπληκτική αμμώδη παραλία του μήκους 400μέτρα.



12 | SUMMER IN GREECE 2018

ΞΕ
ΝΟ

ΔΟ
ΧΕ
ΙΑ

ΧΑΝΙΑ

ChrisPY world 4★ eleFtheria hotel αγ. ΜαριΝα  3★

Χτισμένο κοντά στη θάλασσα, το ξενοδοχείο 
βρίσκεται σε μία από τις πιο γραφικές περιοχές 
της Κρήτης. Διαθέτει κομψά δωμάτια με μπαλκόνι 
που βλέπουν στον κήπο, τη θάλασσα ή τις 3 
πισίνες. Τα Χανιά βρίσκονται σε απόσταση 25 
μόνο λεπτών και ο πολυσύχναστος Πλατανιάς 
απέχει λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο. Υπάρχει 
τακτική συγκοινωνία με λεωφορείο, το οποίο 
κάνει στάση ακριβώς έξω από το Chrispy World.

Xτισμένο πάνω σε ένα λόφο προσφέροντας 
εκπληκτική θέα στη θάλασσα, παρέχει εύκολη 
πρόσβαση στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, μόλις 
8 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει πισίνα,σάουνα και γυμναστήριο. Όλες οι 
μονάδες έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι που προσφέρει 
εκπληκτική θέα στη θάλασσα ή τους κήπους. Tο 
Eleftheria Hotel προσφέρει μια μεγάλη εξωτερική 
πισίνα.

PegasUs hotel σταλοσ 3★

Tο Pegasus Hotel προσφέρει καταλύματα με δωρεάν Wi-Fi 
και μεγάλη πισίνα που περιβάλλεται από υπέροχο κήπο. 
Απέχει 150μ. από την παραλία Σταλός και 8χλμ. από τη 
γραφική πόλη των Χανίων. Τα δωμάτια του Pegasus έχουν 
υπέροχη θέα, μεγάλες βεράντες, πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα, δορυφορική τηλεόρασηκαι κλιματισμό. 

halePa hotel XaNIa  3★ galini sea view hotel αγ. ΜαριΝα 5★

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο συνδυάζει την γοητεία 
και το χαρακτήρα του χθες με τις ανέσεις και την τεχνολογία 
του σήμερα. Όλα τα δωμάτια  διαθέτουν ιδιαίτερο μπάνιο, 
σεσουάρ μαλλιών, πρίζα  ξυριστικής μηχανής (110/220), 
τηλέφωνο, δωρεάν πρόσβαση για ιντερνετ, μουσική, 
κεντρική θέρμανση/κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
mini-bar, που μαζί με την υψηλών προδιαγραφών παροχή 
υπηρεσιών εξασφαλίζουν μια άνετη και ευχάριστη διαμονή.  

Σε απόσταση 150μ. από την αμμώδη παραλία της Αγίας 
Μαρίνας, το Galini Sea View προσφέρει όμορφα καταλύματα 
5 αστέρων, εξωτερική και εσωτερική πισίνα. Διαθέτει 2 
μπαρ και ένα εστιατόριο με πανοραμική θέα στο Κρητικό 
Πέλαγος. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια ανοίγουν σε επιπλωμένο 
μπαλκόνι, ορισμένα με θέα στη θάλασσα. Το σύγχρονο 
μπάνιο περιλαμβάνει παντόφλες, μπουρνούζια και δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης.

doma hotel XaNIa  4★

Το Δώμα, ένα ξενοδοχείο αλλιώτικο από τ’ άλλα, μας 
ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Πάνω στη θάλασσα και πρώην 
προξενείο, το ανακαινισμένο νεοκλασικό αντανακλά με 
μοναδικό στυλ την ξεχωριστή κληρονομιά του.  Παρέχεται 
κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, ανεμιστήρας οροφής, 
τηλέφωνο και στεγνωτήρες μαλλιών.  Τα περισσότερα 
δωμάτια έχουν τηλεόραση και ψυγείο ενώ υπαρχει δωρεάν 
internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

ΤΟp	HoTeL σταλοσ 2★ oasis hotel XaNIa 2★

Το Top Hotel είναι χτισμένο πάνω στο λόφο Ψαθί, στο 
χωριό Σταλός, προσφέροντας θέα στο Κρητικό Πέλαγος, 
τα Λευκά Όρη και το γύρω τοπίο. Απέχει 10 λεπτά με το 
αυτοκίνητο από την πόλη των Χανίων και 10χλμ. από το 
λιμάνι. Το κατάλυμα με την οικογενειακή ατμόσφαιρα παρέχει 
ασφάλεια, καθαριότητα και άρτια εξοπλισμένα δωμάτια με 
κλιματισμό, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηχοσύστημα, θυρίδα 
ασφαλείας και βραστήρα.

Το Oasis Guesthouse βρίσκεται σε απόσταση 1,5χλμ. από 
το χωριό Περιβόλια και 2,5χλμ. από το κέντρο των Χανίων. 
Διαθέτει πισίνα με ηλιόλουστη βεράντα και σνακ μπαρ. Τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια του Oasis ανοίγουν σε μπαλκόνι ή 
αίθριο με θέα στο βουνό, τον κήπο ή την πισίνα. Κάθε μονάδα 
είναι παραδοσιακά διακοσμημένη με ξύλινα ή σφυρήλατα 
σιδερένια κρεβάτια και περιλαμβάνει ψυγείο, τηλεόραση και 
ραδιόφωνο. Το ιδιωτικό μπάνιο έχει ντους ή μπανιέρα.
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aPhea village hotel ΚολυΜπαρι  3★ Creta dream roYal σταλοσ  5★

Το Aphea Village είναι ένα καλόγουστο, ήσυχο, 
με πανοραμική θέα συγκρότημα, με πλήρως 
εξοπλισμένα διαμερίσματα.  Το καθένα διαθέτει 
ανεξάρτητη είσοδο, κουζίνα, καθιστικό και 
ξεχωριστά υπνοδωμάτια με τηλεόραση, 
χρηματοκιβώτιο, ντουζ ή μπανιέρα, στεγνωτήρα 
μαλλιών και μπαλκόνι ή εξώστη. Το συγκρότημα 
βρίσκεται στο ψαροχώρι - Κολυμπάρι, 400μ 
από την παραλία και 23χλμ. από τα Χανιά, σε μια 
περιοχή με πολλά αξιοθέατα.

Χτισμένο στην είσοδο της μαγευτικής παραλίας 
του Σταλού, 6 χλμ από την παραμυθένια πόλη 
των Χανίων, το Cretan Dream Royal διαθέτει 
όλα τα χαρακτηριστικά που θα του χαρίσουν 
μια παντοτινή θέση στην καρδιά σας.  Στις 
επιπλωμένες σουίτες θα νιώσετε σαν στο σπίτι 
σας, καθώς προσφέρουν μικρή κουζίνα και 
δορυφορική τηλεόραση. Όλες περιλαμβάνουν 
μεγάλα παράθυρα και βεράντες με θέα στον κήπο 
ή τη θάλασσα. 

atrion resort hotel αγ. ΜαριΝα 3★

Creta Palm hotel σταλοσ 4★ sirios village hotel k.δαρατσο 4★veroniCa hotel XaNIa  3★

Cretotels elotia k.δαρατσο 3★ Porto Platanias BeaCh πλαταΝιασ 5★

Bρίσκεται στα γραφικά Χανιά και προσφέρει αίθουσα 
πρωινού στον τελευταίο όροφο, εξωτερική πισίνα 
και σνακ μπαρ. Η πολυσύχναστη Χρυσή Ακτή απέχει 
μόλις 150 μέτρα. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, ψυγείο, 
μπαλκόνι, ιδιωτικό μπάνιο με ντους και θέα στον κήπο, 
το βουνό ή το Κρητικό Πέλαγος. Διατίθεται επίσης θυρίδα 
ασφαλείας με επιπλέον χρέωση. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΧΑΝΙΑ

Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει studios και διαμερίσματα, μια 
μεγάλη πισίνα, παιδική χαρά και αρκετές άλλες εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Με ιδανική τοποθεσία - μόλις 200 μέτρα από την 
αμμώδη παραλία των Αγίων Αποστόλων και 4χλμ δυτικά της 
πόλης των Χανίων και του ενετικού λιμανιού. Τα δωμάτια 
περιλαμβάνουν άρτια εξοπλισμένη κουζίνα, κλιματισμός, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ασύρματη πρόσβαση στο internet 
(με χρέωση), και ομπρέλες στο χώρο της πισίνας.

Ένα μοντέρνο ξενοδοχείο με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, 
ιδανικό για οικογένειες και για όσους αναζητούν ήρεμες 
διακοπές. Βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, 7 χλμ από την 
πόλη των Χανίων, 19χλμ από το λιμάνι της Σούδας και 24χλμ 
από το αεροδρόμιο των Χανίων.  Διαθέτει άνετα δωμάτια και 
σουίτες με πανοραμική θέα προς τον κήπο και τις πισίνες και 
μερικά με θέα στη θάλασσα, εξοπλισμένα με δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό και πρόσβαση στο internet.

Το Sirios Village Hotel & Bungalows βρίσκεται σε 
απόσταση 4χλμ. από το κέντρο των Χανίων. Διαθέτει 
μεγάλη πισίνα και γήπεδο τένις. Περιβάλλεται από 
καταπράσινους κήπους. Προσφέρει καταλύματα με 
μπαλκόνι και απέχει 300μ. από την παραλία. Τα δωμάτια 
και διαμερίσματα του είναι φωτεινά και εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και 
στεγνωτήρα μαλλιών. 

Το Atrion Resort Hotel & Apts βρίσκεται μόλις 50 μέτρα από 
το παραλιακό,  κοσμοπολίτικο θέρετρο της Αγίας Μαρίνας με 
την ατελείωτη αμμώδη παραλία, βραβευμένη με  τη γαλάζια 
σημαία, τα αμέτρητα εστιατόρια και την έντονη νυχτερινή ζωή 
που σε παρασύρει. Το ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια πλήρως 
ανακαινισμένα και ανακατασκευασμένα. Εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, θυρίδες, ψυγείο, ιδιωτικό μπάνιο, ασύρματη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, τηλέφωνο. 

Ένα θέρετρο που σχεδιάστηκε για κορυφαία απόλαυση 
και αναψυχή, σε μια από τις πιο κοσμοπολίτικες περιοχές 
της Κρήτης, στον Πλατανιά, 9 χλμ. από την πόλη και 20 
χλμ. από το αεροδρόμιο των Χανίων. Tα δωμάτια είναι 
άρτια εξοπλισμένα, με ευρύχωρο μπάνιο με μπανιέρα, 
αυτόνομο A/C, δορυφορική τηλεόραση, μουσικά 
κανάλια, πρόσβαση στο ίντερνετ, μίνι μπαρ (κατόπιν 
ζήτησης), χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι ή βεράντα.
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galatis hotel  NaOYσα 3★

Κτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
το Karma Porto Paros βρίσκεται 500μ. μακριά από την 
παραλία Κολυμπήθρες και περιλαμβάνει υδάτινο πάρκο, 
εστιατόριο και à la carte ταβέρνα. Προσφέρει καλαίσθητα 
καταλύματα με τηλεόραση, μόλις 4χλμ. από τη Νάουσα.

karma Porto Paros NaOYσα 4★

Κτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
το Karma Porto Paros βρίσκεται 500μ. μακριά από 
την παραλία Κολυμπήθρες και περιλαμβάνει υδάτινο 
πάρκο, εστιατόριο και à la carte ταβέρνα. Προσφέρει 
καλαίσθητα καταλύματα με τηλεόραση, μόλις 4χλμ. από 
τη Νάουσα.

holidaY sUn akTH πOYNTaσ  4★

To  Holiday Sun Hotel βρίσκεται στην ακτή της Πούντας, 
ενώ διαθέτει πισίνα και κέντρο θαλάσσιων σπορ, 
όπου μπορείτε να κάνετε καταδύσεις και windsurfing. 
Tα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, μπαλκόνι 
ή βεράντα, τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο, 
στεγνωτήρας μαλλιών, απλώστρα ρούχων. 

eLiZaBeTH	sTUDios	&	apaRTMenTs παροιΚια 2★ manto hotel NaOυσα 2★

Το ξενοδοχείο Manto βρίσκεται μόλις 8 λεπτά με 
τα πόδια από το γραφικό λιμάνι της Νάουσσας και 
λίγα λεπτά από τις καλύτερες παραλίες του νησιού. 
Διαθέτει όμορφα δωμάτια, κάθε ένα με το δικό του 
μπάνιο, μπαλκόνι, κλιματισμό, ψυγείο, τηλέφωνο και 
τηλεόραση. 

nikolas hotel παροιΚια 2★

Το ξενοδοχείο απέχει λίγα μόνο βήματα από την 
παραλία Αγία Άννα και λιγότερο από 1χλμ. από το 
λιμάνι της Παροικιάς. Τα 43 δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, 
τηλέφωνο, τηλεόραση, κλιματισμός, στεγνωτήρας 
μαλλιών.

asterias hotel παροιΚια 2★

Το ξενοδοχείο απέχει μόλις 50μ. από την αμμώδη 
παραλία Λιβάδια και 400μ. από την Παροικιά. Τα 38 
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ψυγείο, τηλέφωνο, 
δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμός, στεγνωτήρας 
μαλλιών. Διαθέτει εξωτερική πισίνα.

asteras Paradise NaOYσα 3★ ΗΙGH	MiLL	HoTeL παροιΚια 3★

Το High Mill Hotel παρέχει πισίνα και αίθουσα 
πρωινού. Βρίσκεται μόλις 150μ. από τη θάλασσα. 
Διαθέτει κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι 
και θέα. Καθένα περιλαμβάνει τηλεόραση με 
δορυφορικά κανάλια και ασύρματο internet.

Το Elizabeth απέχει μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία 
Χρυσή Ακτή στην Πάρο. Είναι χτισμένο και διακοσμημένο 
σε παραδοσιακό στυλ και διαθέτει πισίνα. Τα στούντιο του 
Elizabeth είναι όμορφα διακοσμημένα με λευκά ξύλινα 
έπιπλα και απαλά χρώματα και διαθέτουν κλιματισμό μια 
μικρή κουζίνα με εστίες, ψυγείο και καφετιέρα.

Το όμορφο Asteras Paradise απέχει 5χλμ. από τη 
Νάουσα και προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με 
μπαλκόνι και μεγάλη πισίνα με ηλιόλουστη βεράντα 
και σνακ μπαρ. Η παραλία Γλυφάδες βρίσκεται 1χλμ. 
μακριά.  Το δωμάτια του διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο, 
τηλέφωνο, κλισματισμός, στεγνωτήρα μαλλιών.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΣΑΜΟΣ

aria hotel πολη 2★

Το Aria Hotel είναι ένα προσεγμένο ξενοδοχείο 
στο κέντρο της πόλης της Σάμου, κοντά στο 
λιμάνι και στην παραλία Γάγκου. Τα δωμάτια του 
είναι ευρύχωρα, φωτεινά, έχουν άνετα μονά 
κρεβάτια, μπάνιο ή ντουζιέρα, στεγνωτήρα 
μαλλιών, τηλεόραση, τηλέφωνο και επιπλωμένο 
μπαλκονάκι. 

	

dorYssa BaY resort πυΘαγορειο

Το Doryssa Seaside Resort, απέχει 2 λεπτά απο 
τη θάλασσα και βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό 
Πυθαγόρειο. Όλα τα δωμάτια του διαθέτουν 
ντους, τηλέροαση, τηλέφωνο, κλιματισμό, 
στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι, ιδιωτικό μπάνιο, 
ψυγείο. 

saMos	BaY	ΗΟΤΕL πολη 3★

To Samos Bay Hotel βρίσκεται στην όμορφη 
παραλία της Γάγκου και αποτελεί μια εξαιρετική 
βάση, προσφέροντας μια χαλαρωτική και φιλική 
ατμόσφαιρα. Παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο internet 
και διαμονή με ημιδιατροφή. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό και ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα 
ή στη γύρω περιοχή.

hYdrele BeaCh ποTOkakI 4★

MYKaLi	ΗΟΤΕL πυΘαγορειο 3★

Το Hydrele Beach προσφέρει μεγάλο χώρο πισίνας με 
pool bar, φιλική 24ωρη ρεσεψιόν, lounge με τηλεόραση, 
πιάνο μπαρ και ένα μίνι κλαμπ. Τα δωμάτια του διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλέοραση, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, 
μπαλκόνι, ψυγείο, ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους.

Το Mykali Hotel βρίσκεται στο Πυθαγόρειο. Προσφέρει 
υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο διαθέτει παιδική χαρά και 
ηλιόλουστη βεράντα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
τα γεύματά τους στο εστιατόριο ή ένα ποτό στο μπαρ.

samos CitY BaΘυ 2★

MaRiTsa	ΗΟΤΕL πυΘαγορειο 3★

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της 
πρωτεύουσας του νησιού, το Βαθύ. Όλα τα δωμάτια 
διαθέτουν μπαλκόνι, κλιματισμό, ατομικό λουτρό, 
τηλεόραση, wi-fi internet, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών. 

Βρίσκεται μόλις 70μ. μακριά από την αμμώδη παραλία στο 
Πυθαγόρειο και προσφέρει πισίνα και ευρωπαϊκό πρωινό. Τα 
δωμάτια διαθέτουν επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Όλα παρέχουν ιδιωτικό μπάνιο με ντουζιέρα.

viRGinia	ΗΟΤΕL πολη 3★

samos sUn πυΘαγορειο 3★

Με όμορφη βεράντα στον τελευταίο όροφο με εκπληκτική 
θέα στον κόλπο της Σάμου, το Virginia Hotel προσφέρει 
άνετα καταλύματα με δωρεάν μπουφέ πρωινού. Διαθέτει  
εξωτερική πισίνα, εστιατόριο, μπαρ. Όλα τα δωμάτια 
διαθέτουν μπαλκόνι, μπάνιο, τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγείο. 

Το Samos Sun απέχει μόλις 1,5χλμ. από το Πυθαγόρειο. Είναι 
χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ενώ 
περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Η πισίνα του είναι η 
μεγαλύτερη στο νησί, διαθέτει θαλασσινό νερό και ένα μπαρ.

ino	viLLaGe	ΗΟΤΕL ΚαλαΜι 3★

GLicoRisa	ΗΟΤΕL πυΘαγορειο 3★

Το Ino Village Hotel βρίσκεται σε απόσταση μόλις 450μ. από 
τη διάσημη παραλία Γάγκου. Προσφέρει πισίνα, εστιατόριο 
και κομψά, κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι. Τα δωμάτια 
του είναι εξοπλισμένα με μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών και 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης της εταιρείας Mastic Spa. 

Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε ένα λόφο και έχει θέα στις 
ακτές της Τουρκίας και στον φυσικό κόλπο της Γλυκόριζας. 
Υπάρχει ιδιωτική παραλία δίπλα στα πεύκα. Διαθέτει φωτεινά,  
κλιματιζόμενα δωμάτια, όλα με πανοραμική θέα στη θάλασσα. 
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Chios Chandris 4★ golden sand Καρφασ 4★

Το Chios Chandris προσφέρει θέα στο λιμάνι του 
νησιού, καθώς και δωμάτια, στούντιο και σουίτες 
με κομψή διακόσμηση και μπαλκόνι. Απέχει μόλις 
300μ. από την παραλία και διαθέτει πισίνα με 
ηλιόλουστη βεράντα.

Το Golden Sand Hotel βρίσκεται στην αμμώδη 
παραλία του Καρφά και προσφέρει κλιματιζόμενα 
δωμάτια με μπαλκόνι. Περιλαμβάνει μια 
ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, εστιατόριο, 
ταβέρνα και 2 μπαρ.

morning star kaMποσ 3★

Το Morning Star απέχει μόλις 150μ. από την 
παραλία Κοντάρι. Διαθέτει κήπο και εξωτερική 
πισίνα με ηλιόλουστη βεράντα και ξαπλώστρες και 
προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι.

erYtha BeaCh Καρφασ 4★

Το Erytha Hotel & Resort βρίσκεται ακριβώς 
επάνω στην αμμώδη παραλία του Καρφά στη 
Χίο. Προσφέρει 2 εξωτερικές πισίνες, παιδική 
πισίνα και ιδιωτική παραλία με ομπρέλες και 
ξαπλώστρες. 

kYveli  βροΝταδοσ 4★

Το Kyveli Hotel Apartments βρίσκεται κοντά στην 
παραλία Δασκαλόπετρα. Διαθέτει πισίνα και προσφέρει 
αυτόνομα καταλύματα με μπαλκόνι και θέα στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Τα κλιματιζόμενα στούντιο και διαμερίσματα 
περιβάλλονται από καταπράσινους κήπους.

sUnrise hotel αγια ερΜιοΝη 3★

Το Sunrise Hotel βρίσκεται στο παραθαλάσσιο 
χωριό της Αγίας Ερμιόνης και προσφέρει δωμάτια 
με δωρεάν Wi-Fi και ιδιωτικό μπαλκόνι. Επίσης 
παρέχει πισίνα και σνακ μπαρ δίπλα στην πισίνα, 
ενώ σερβίρει καθημερινά και μπουφέ πρωινού.

stroUBis stUdios Μεγασ λιΜΝιωΝασ

Το Stroubis Studios 1 απέχει μόλις 60μ. από την 
παραλία του Μέγα Λιμνιώνα και διαθέτει πισίνα με 
ηλιόλουστη βεράντα. Προσφέρει κλιματιζόμενα 
καταλύματα με δωρεάν Wi-Fi και ιδιωτικό 
μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.
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κάλλους, στον μυχό του όρμου. Ελεύθεροι για μπάνιο. Η 
περιοχή έγινε γνωστή, για τις εντυπωσιακές σπηλιές της και 
υπήρξε κέντρο διεθνούς χιπισμού τη δεκαετία 1960-1970. 
Επιστροφή στο Ηράκλειο.

4η μέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Λασίθι. Επίσκεψη 
της πόλης της Σητείας, πατρίδα του ποιητή του «Ερωτόκριτου» 
Βιτσέντζου Κορνάρου. Συνεχίζουμε για Φοινικόδασος 
(Βάι), μπάνιο και ξεκινάμε για την Ιεράπετρα. Στάση στην 
όμορφη αυτή πολιτεία του Λιβυκού που συνδυάζει το 
ορεινό με το παραθαλάσσιο τοπίο. Η Ιεράπετρα και τα χωριά 
της προσφέρουν απλόχερα όμορφες στιγμές στη φύση. 
Επιστροφή στο Ηράκλειο.

5η μέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΛΟΥΝΤΑ - 
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τον Αγ. Νικόλαο το 
ομορφότερο μέρος της Κρήτης. H λίμνη σε σχήμα χοανοειδές, 
στο κέντρο της πόλης, γνωστή στους Μεσαιωνικούς χρόνους 
ως Μανδράκι (κλειστό λιμάνι). Σήμερα ενώνεται με τη 
θάλασσα με διώρυγα. Τα δύο τμήματα της πόλης συνδέονται 
με γέφυρα. Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν καφέ-εστιατόρια με 
όμορφη θέα. Συνεχίζουμε για Ελούντα ελεύθεροι για μπάνιο 
και στην Σπιναλόγκα (εισιτήρια εξ ιδίων). Πρωινό χρόνος 
ελεύθερος στην όμορφη πόλη για καφέ φαγητό και ψώνια. 
Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και 
πτήση για Θεσσαλονίκη.

1η μέρα ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ) 
- ΡΕΘΥΜΝΟ - ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για 
Χανιά. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην όμορφη 
πόλη περνώντας από την συνοικία Χαλεπά όπου βρίσκεται 
το παλάτι του πρίγκιπα Γεωργίου το σπίτι του Ελ. Βενιζέλου 
και καταλήγουμε στο κέντρο της πόλης, που είναι χτισμένη 
στα ερείπια της αρχαίας Κυδωνίας. Επίσης θα δούμε το 
Βενετσιάνικο λιμάνι που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη 
κίνηση, τον Βενετσιάνικο Φάρο, το φρούριο Φιρκά και τον 
Μητροπολιτικό ναό της Παναγίας που είναι αφιερωμένος 
στα Εισόδια της Θεοτόκου. Επίσκεψη στους τάφους του 
Ελευθέριου και Σοφοκλή Βενιζέλου στον λόφο του Προφήτη 
Ηλία Συνεχίζουμε για το Ρέθυμνο, πρωτεύουσα του ομώνυμου 
νομού. Η πόλη του Ρεθύμνου παλαιά και σύγχρονη μαγεύει τον 
επισκέπτη με το ξεχωριστό χρώμα και την πλούσια πολιτιστική 
παράδοση. Η παλαιά πόλη χτισμένη γύρω από το εντυπωσιακό 
κάστρο Φορτέτζα, διατηρεί την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και 
την αρχοντική όψη της, με την βενετσιάνικη ρυμοτομία, 
τις εκκλησίες δίπλα σε μιναρέδες, τα τοξωτά περάσματα, 
τα βενετσιάνικα αρχοντικά, τις τούρκικες βρύσες, τα στενά 
δρομάκια, τα θολωτά ισόγεια και τα παλαιά σπίτια μα τα βαριά 
ξύλινα πορτοπαράθυρα. Καρδιά της παλαιάς πόλης, είναι 
το γραφικό βενετσιάνικο λιμάνι και ο φάρος στην άκρη του 
μικρού λιμενοβραχίονα. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για το ιστορικό Αρκάδι και προσκύνημα στη Μονή Αρκαδίου. 
Το σημαντικότερο μέρος της Μονής Αρκαδίου είναι ο κεντρικός 
δίκλιτος ναός, το Καθολικόν, που είναι αφιερωμένος στη 

Μεταμόρφωση του Σωτήρος (το ένα κλίτος), και στους Αγίους 
Κωνσταντίνο και Ελένη (το έτερο κλίτος). Άφιξη στο Ηράκλειο, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η μέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜOΥΣΕΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Mετά το πρωινό μας επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο 
και στην συνέχεια αρχίζει η περιήγηση της πόλης. Αρχικά, 
θα δούμε τα τείχη, από τα σπουδαιότερα μνημεία της 
Ενετοκρατίας. Ακολουθεί η επίσκεψη στο ναό του Αγίου Τίτου, 
τη Λότζια κοντά στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Συνεχίζουμε 
για την Χερσόνησο, ελεύθεροι για μπάνιο καφέ ή φαγητό στα 
όμορφα παραδοσιακά καφενεία. Επιστροφή στο Ηράκλειο.

3η μέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΝΩΣΟΣ - ΓΟΡΤΥΝΑ - ΜΟΝΗ 
ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τα Ανάκτορα της Κνωσού. Η 
Κνωσός ήταν το κέντρο του μινωικού πολιτισμού κατά το 
διάστημα 2000-1400π.χ. Εδώ βρισκόταν το μεγαλύτερο 
ανάκτορο της μινωικής Κρήτης που οικοδομήθηκε πάνω στα 
ερείπια παλαιότερου. Συνεχίζουμε για Γόρτυνα επίσκεψη στα 
Ρωμαικά ερείπια και στον φημισμένο ‘’κώδικα της Γόρτυνας’’. 
Προσκύνημα στην μονή Καλυβιανής. Ξεκινάμε για το ανάκτορο 
της Φαιστού, ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Κρήτης, το δεύτερο σε σπουδαιότητα και έκταση 
Μινωικό ανάκτορο, θρησκευτικό, οικονομικό και διοικητικό 
κέντρο στη Μινωική εποχή. Καταλήγουμε στα Μάταλα, 
τουριστικός οικισμός διεθνούς φήμης, σε περιοχή φυσικού 

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΓΥΡΟΣ	ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ-ΚΝΩΣΟΣ-ΦΑΙΣΤΟΣ-ΜΑΤΑΛΑ-ΣΗΤΕΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-Αγ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠΙΝΑΛΟγΚΑ

Tο Kastro Hotel βρίσκεται 100μ. μακριά από το κέντρο της πόλης, 
σε ιδανική τοποθεσία για να εξερευνήσετε τους αρχαιολογικούς 
χώρους του Ηρακλείου.

Bρίσκεται στην Αμμουδάρα, σε απόσταση 300μ. από την 
παραλία. Προσφέρει πισίνα 200μ², πισίνα για παιδιά, μπαρ 
δίπλα στην πισίνα, εστιατόριο και δωμάτια με δωρεάν WiFi 
και θέα στη θάλασσα.

hotel kastro 3★ vanisko hotel 3★
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Οδικοακτοπλοϊκά	Ραφήνας
5,6&9	ΗΜΕΡΕΣ
βραδινή	αναχώρηση

ΠΑΡΟΣ, ENA NHΣΙ ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ
1η -2η ημέρα  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΠΑΡΟΣ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση για 
Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 
Πάρο. Άφιξη στο νησί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα ΠΑΡΟΣ
Ημέρες ελεύθερες το νησί όπου μπορείτε να 
επισκεφτείτε στην Παροικιά, στη βυζαντινή εκκλησία 
της Παναγιάς της Εκατονταπυλιανής, τον επιβλητικός ο 

Λόφο του Κάστρου, όπου βρίσκονται τα απομεινάρια 
του Φραγκοκάστελου την Νάουσα και μπορείτε να 
κολυμπήσετε στις μαγευτικές παραλίες της.

ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΠΑΡΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι. Επιβίβαση 
στο πλοίο και αναχώρηση. Άφιξη στην Ραφήνα 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 
Θεσσαλονίκη.

naΞΟΣ, Η ΗΡΕΜΗ ΔΥΜΑΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
1η -2η ημέρα  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΝΑΞΟΣ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση για 
Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 
Νάξο. Άφιξη στο νησί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα - ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΝΑΞΟΣ
Μέρες ελεύθερες στη διάθεση των εκδρομέων για 
να γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού. Παράλληλα, 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε προαιρετικές 
ημερήσιες οδικές ή θαλάσσιες εκδρομές.

ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΝΑΞΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι. Επιβίβαση 
στο πλοίο. Άφιξη στην Ραφήνα επιβίβαση στο 
λεωφορείο και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, TO NHΣΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 
1η -2η ημέρα  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση 
για Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση 
για Σαντορίνη. Άφιξη στο νησί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα - ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Μέρες ελεύθερες στη διάθεση των εκδρομέων για 
να γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού. Μπορείτε 
να δείτε τον Πύργο, το Ακρωτήρι, την Οία, την 
κοσμοπολίτικη Περίσσα, γνωστή για τις απέραντες 

μαύρες αμμουδιές της. Παράλληλα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε προαιρετικές ημερήσιες οδικές ή 
θαλάσσιες εκδρομές, όπως το ηφαίστειο, από όπου 
βγαίνουν θειάφι και ζεστός αέρας.

ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι. Επιβίβαση 
στο πλοίο και αναχώρηση. Άφιξη στην Ραφήνα 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 
Θεσσαλονίκη.

ΙΟΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΠΟΤΕ 
1η -2η ημέρα  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΙΟΣ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση για 
Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Ίο. 
Άφιξη στο νησί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα - ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΙΟΣ
Μέρες ελεύθερες στη διάθεση των εκδρομέων για να 
γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού. Το πανέμορφο 
κυκλαδίτικο νησί είναι από μόνο του ένα αξιοθέατο. 
Η γραφική του Χώρα, οι αμέτρητες εκκλησίες και 
ακρογιαλιές καθώς και τα παραδοσιακά χτισμένα 

σπίτια, το καθιστούν πανέμορφο. Διαθέτει, κυρίως 
αξιοθέατα της νεότερης ιστορίας του νησιού, όπως 
είναι οι ανεμόμυλοι, το ανοιχτό θέατρο, το μουσείο 
μοντέρνας τέχνης.

ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΙΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι. Επιβίβαση 
στο πλοίο και αναχώρηση. Άφιξη στην Ραφήνα, 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 
Θεσσαλονίκη.
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KYKΛΑΔΕΣ
ΤΑ Κ

ΑΛΥΤΕΡΑ
ΤΟΥ	ΝΗΣΙΟΥ

παραλίες
H Άνδρος έχει εξαιρετικής ποιότητας παραλίες. 

Παραλίες για οικογένειες, οργανωμένες και 
εύκολα προσβάσιμες, αλλά και απομονωμένες.

διασκέδαση
Η Άνδρος προσελκύει όλο και πιο μεγάλο αριθμό 
τουριστών και προσφέρει πολλές ευκαιρίες για 

νυχτερινή ζωή σε όσους την επισκέπτονται.

ιστορία
Η Άνδρος, βρέθηκε διαδοχικά υπό την 

κατοχή των Ρωμαίων, των Φράγκων και των 
Οθωμανών.

aΝΔΡΟΣ,	ΣΤΗΝ	ΚΑΡΔΙΑ	ΤΟΥ	ΑΙΓΑΙΟΥ
5,6 ΗΜΕΡΕΣ

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί 
και μέσω Λάρισας Βόλου και Αλαμάνας, άφιξη στο 
όμορφο λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο 
και απόπλους για την Άνδρο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα - ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΑΝΔΡΟΣ
Δεν την είπαν τυχαία ‘’πριγκίπισσα τω Κυκλάδων’’. Η 
Άνδρος είναι αρχόντισσα και πανέμορφη. Αναχώρηση 
για την χώρα της Άνδρου με τη Καΐρειο Βιβλιοθήκη, 
σημαντικό πνευματικό ίδρυμα, στεγασμένο σε 
αρχοντικό του 1919, το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας 
Κυδωνιέως, το Εμπειρίκειο Γηροκομείο και το 
Εμπειρίκειο Γυμνάσιο, το σπίτι του Θεόφιλου Καΐρη, 

θεολόγου, φιλοσόφου και αγωνιστή του 1821, 
η μαρμάρινη κρήνη του Καμπάνη, το Δημοτικό 
Θέατρο αξίζουν την προσοχή. Προσκύνημα στην 
μονή Παναχράντου όπου φυλάσσεται η κάρα του 
Αγ Παντελεήμονα. Ημέρες ελεύθερες για μπάνιο ή 
μπορείτε να κάνετε ημερήσιες εκδρομές  σε κοντινά 
νησιά όπως Τήνο, Μύκονο.
ΤέΛέΥΤαΙα ημέρα ΑΝΔΡΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χρόνος ελεύθερος για ένα τελευταίο περίπατο 
στη Άνδρο. Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους 
για Ραφήνα. Άφιξη επιβίβαση στο λεωφορείο 
και συνεχίζουμε για Αλαμάνα, Βόλο, Λάρισα με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη 
μας.

γαστρονομία
Πρέπει να δοκιμάσετε φρουτάλια (ομελέτα 
με λουκάνικα), τα γλυκά καλσούνια και τα 

πατσιτσάκια (ψημένη αμυγδαλόψιχα).

Το Nora Norita βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία στον κόλπο του 
Μπατσίου, μόλις 30μ. μακριά από την οργανωμένη, αμμώδη παραλία 
της Κολώνας. Σε όλους τους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα 
κλιματιζόμενα στούντιο του Nora Norita διαθέτουν άρτια εξοπλισμένη 
μικρή κουζίνα, ψυγείο, τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο με ντους και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

nora norita stUdios
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1η μέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, 
στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για 
το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο 
και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το βράδυ και 
τακτοποίηση.

2η μέρα ΤΗΝΟΣ (ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της 
Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας 
Λειτουργίας στο Ναό της Μεγαλόχαρης. Στη 
συνέχεια επίσκεψη και προσκύνημα στο 
Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας και περνώντας 
από τα χωριά Βόλαξ, Σκαλάδος, Καρδιανή 
και Υστέρνια καταλήγουμε στο μεγαλύτερο 
χωριό του νησιού, στον Πύργο. Επίσκεψη στο 
σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά 
και συνεχίζουμε για καφέ ή φαγητό εξ’ ιδίων 
στο γραφικό λιμανάκι του Πανόρμου. Χρόνος 
ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή. Το 
βράδυ ελεύθεροι.

3η μέρα ΤΗΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος στην Τήνο το 
απόγευμα  επιβίβαση στο πλοίο για Σύρο. Άφιξη 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακόμη μπορείτε να 
εξερευνήσετε τις όμορφες παραλίες.

4η μέρα ΣΥΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό  και προαιρετική  αναχώρηση για τον 
γύρο του νησιού.  Θα επισκεφτούμε τον Φοίνικα 
στην δυτική πλευρά του νησιού καθώς και 
τον Μέγα γιαλό, την Βάρη και την Αζόλυμνο 

στην νότια πλευρά. Θα δούμε τους πύργους 
επαύλεις στη Ποσειδωνία που μαζί με την 
Ντελαγκράτσια ήταν το αγαπημένο θέρετρο 
των πλουσίων εφοπλιστών και εργοστασιαρχών 
του περασμένου αιώνα να ανηφορίσουμε με το 
πούλμαν για τον Μεσαιωνικό οικισμό της Άνω 
Σύρου.Στην συνέχεια θα δούμε την Ερμούπολη,  
θα δούμε  το Δημαρχείο που βρίσκεται στην 
Πλατεία Μιαούλη Πίσω από το Δημαρχείο 
θα δούμε το πρώτο Γυμνάσιο της ελεύθερης 
Ελλάδας που είναι μικρογραφία της Σκάλας του 
Μιλάνου. Θα περιπλανηθούμε στους γραφικούς 
πλακόστρωτους  με μάρμαρα και γρανίτη δρόμους 
της πόλης και θα καταλήξουμε στην συνοικία 
Βαπόρια, ένα γνήσιο νεοκλασικό αρχιτεκτονικό 
σύνολο με υπέροχα αστικά αρχοντικά του 19ου 
αιώνα, με περίτεχνο διάκοσμο, μαρμάρινες  
επενδύσεις και πελώριες ξυλόγλυπτες πόρτες. 
Στην συνέχεια  επιστροφη στο Ξενοδοχείο 
μας όπου μπορούμε να ξεκουραστούμε και 
να απολαύσουμε το μπάνιο μας στην κοντινή 
παραλία. Διανυκτέρευση.

5η μέρα ΣΥΡΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ)
Μέρα ελεύθερη στην διάθεση των εκδρομέων.

6η μέρα  ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για Τήνο χρόνος ελεύθερος και το 
απόγευμα επιβίβαση στο πλοίο για   Ραφήνα. 
Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την 
πόλη μας.

ΤΗΝΟΣ	&	ΣΥΡΟΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

KYKΛΑΔΕΣ
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6 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΟΡΤΟ	ΧΕΛΙ	-	ΕΡΜΙΟΝΗ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ - ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ

5η μέρα ΕΡΜΙΟΝΗ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να επισκεφτούμε το Παλαμήδι με τη φυλακή του 
Κολοκοτρώνη, το μουσείο. Στη παλιά πόλη του Ναυπλίου θα δούμε 
το ναό του Αγίου Γεωργίου και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα όπου 
δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα 
στην γραφική πόλη. Συνεχίζουμε για Τολό ελεύθεροι για μπάνιο 
Επιστροφή το απόγευμα στην Ερμιόνη.

6η μέρα  ΕΡΜΙΟΝΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για Μυκήνες, άφιξη και επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Χρόνος ελεύθερος και 
αναχώρηση. Διέλευση από Ισθμό της Κορίνθου και στη συνέχεια 
μέσα από μια πανέμορφη πευκόφυτη διαδρομή θα καταλήξουμε 
στο Λουτράκι. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό, καφέ ή περίπατο. 
Τέλος αναχώρηση για την πόλη μας.

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΕΡΜΙΟΝΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Άφιξη στην 
Επίδαυρο. Περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου και του Θεάτρου 
της Επιδαύρου, διάσημο παγκοσμίως για την εξαιρετική ακουστική 
του. Όπως είναι συνηθισμένο για τα ελληνικά θέατρα (και σε 
αντίθεση με αυτά του ρωμαϊκού), η θέα στο καταπράσινο τοπίο 
πίσω από τη σκηνή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θεάτρου. 
Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 15.000 άτομα. ‘Έπειτα αναχώρηση 
για Ερμιόνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα ΕΡΜΙΟΝΗ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΥΔΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Πρωινό και απόπλους για την εκδρομή στις Σπέτσες. Το 
κοσμοπολίτικο νησί του Αργοσαρωνικού με αρχοντιά και με μεγάλη 
ναυτική παράδοση, το isola di Spezzie των Ενετών, τα πολλά 
μνημεία και κανόνια του 1821, αναδεικνύουν και την ιστορική 
τους ταυτότητα. Θα επισκεφθούμε το μουσείο στο αρχοντικό του 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ, το αρχοντικό της ηρωίδας ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, που είναι ιδιωτικό μουσείο και το ναό του 
Αγίου Νικολάου. και συνεχίζουμε για την Ύδρα. Το αρχοντικό 
νησί του Αργοσαρωνικού που έχει συνδέσει το όνομα του με τους 
ναυτικούς αγώνες του 1821. Άγρία ομορφιά σε συνδυασμό με την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε ένα μέρος που δεν κυκλοφορεί 
κανενός είδους τροχοφόρου, αγαπημένος τόπος καλλιτεχνών. 
Θα επισκεφθούμε τα πλακόστρωτα στενά, το Ιστορικό Μουσείο, 

τα αρχοντικά κλασικά σπίτια (ΤΟΜΠΑΖΗ – ΣΑΧΤΟΥΡΗ – 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, και άλλα), τη Μητρόπολη με το μαρμάρινο 
καμπαναριό. Και στα 2 νησιά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμαξες 
και να κάνετε βόλτες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα ΕΡΜΙΟΝΗ - ΠΟΡΟΣ - ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση με το πούλμαν για τον Πόρο. Άφιξη στον 
Γαλατά και επιβίβαση στο καραβάκι για Πόρο. Γνωριμία με το νησί 
και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τις ομορφιές του νησιού. 
Επίσκεψη στην επιστροφή μας, στο περίφημο Λεμονόδασος, ένα 
λόφο κατάφυτο από την κορυφή ως τη θάλασσα με πορτοκαλιές και 
λεμονιές. Επιστροφή στο στο Πόρτο Χέλι και χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα ΕΡΜΙΟΝΗ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για Πόρτο Χέλι. Προαιρετική κρουαζιέρα 
– εκδρομή στην Μονεμβασιά (εφόσον το επιτρέπει ο καιρός). 
Μετά από μια θαλάσσια διαδρομή κατά μήκος της Πελοποννήσου 
φτάνουμε στο (Γιβραλτάρ της Ανατολής) όπως αλλιώς ονομάζεται. 
Εδώ θα συναντήσουμε κάστρα και τείχη, παλιά αρχοντικά, στενά 
λιθόστρωτα δρομάκια, την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού, 
παλιές χαμηλές καμάρες που δίνουν την εντύπωση μιας πόλης 
φανταστικής που η πάροδος του χρόνου δεν την άγγιξε. Ελεύθεροι 
για μπάνιο, επιστροφή το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο • Διατροφή 
σύμφωνα με το πρόγραμμα • Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν 
• Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο 
συνοδό του γραφείου μας • Φ.Π.Α. • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια και 
ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων, πάρκων και 
αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΤΑ Κ
ΑΛΥΤΕΡΑ

ΤΗΣ	ΕΚΔΡΟΜ
ΗΣ

Σπέτσες
Από τα ομορφότερα και πιο κοσμοπολίτικα νησιά 
του Αργοσαρωνικού, ιδανικός προορισμός για 

μικρές αποδράσεις όλο τον χρόνο.

Πόρος
Η μικροσκοπική Χώρα, λιμάνι και πρωτεύουσα 
του νησιού, διατηρεί ατόφια την παλαιική της 

γοητεία.

Ύδρα
Γραφική και αρχοντική αποτελεί ιδανικό προορισμό 

για ποιοτική χαλάρωση, ρομαντικές βόλτες, 
ιστορικές περιηγήσεις και εξορμήσεις στην φύση.

Mυκήνες
Οι Μυκήνες θεωρούνται το σημαντικότερο και 
πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο της Ύστερης 

Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
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5η μέρα ΝΑΥΠΛΙΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο το οποίο 
είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο χτισμένο σε νησίδα 
μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο που δεσπόζει 
στην πόλη, για την Ακροναυπλία έτερο φρούριο ενετικό, επί της 
ομώνυμης χερσονησίδας. και συνεχίζουμε για Επίδαυρο, που 
δημιουργεί δέος στον κάθε επισκέπτη. Περιήγηση στις Αρχαιότητες 
με ενδιάμεσες στάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου, Αλαμάνα, Βόλο, 
άφιξη στην Θεσσαλονίκη.

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα, Ισθμό 
Κορίνθου. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τα πανέμορφα 
Καλάβρυτα όπου υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης του 1821.
Όμορφη κωμόπολη κτισμένη σε υψόμετρο 750 μ. Συνεχίζουμε για 
την ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας και ξεκινάμε για την Πάτρα. 
‘Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. 
Ξεκινάμε για Τρίπολη την καρδιά της Αρκαδίας. Ελεύθεροι στην 
πόλη, γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για Σπάρτη, που είναι 
κτισμένη στο κέντρο της τεράστιας πεδιάδας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

3η μέρα ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΜΥΣΤΡΑΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Μονεμβάσια. Είναι περισσότερο 
γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο, επί του ομώνυμου «Βράχου 
της Μονεμβασιάς». Μπαίνοντας στην καστροπολιτεία ο κεντρικός 
δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία 
με το παλαιό κανόνι και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο Το απόγευμα επίσκεψη στον Μυστρά. Ο 

Μυστράς ήταν Βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου και βρίσκεται 
έξι χιλιόμετρα ΒΔ της Σπάρτης. Σήμερα είναι ερειπωμένος, αν και 
έχουν αναστηλωθεί ορισμένα κτίσματα, όπως τα παλάτια, και 
αποτελεί πολύτιμη πηγή για τη γνώση της ιστορίας, της τέχνης και 
του πολιτισμού των δύο τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου.

4η μέρα ΣΠΑΡΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΙΡΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
- ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τα σπήλαια του Δυρού “Το Σπήλαιο 
Γλυφάδα (ή Βλυχάδα)” είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια 
στον κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση για την Αρεόπολη η 
οποία είναι χωριό της δυτικής Μάνης του νομού Λακωνίας. Είναι 
ιστορικός οικισμός, που διατήρησε την ανεξαρτησία του επί 
Τουρκοκρατίας, και πατρίδα των Μαυρομιχαλέων. Αποτελεί έδρα 
του Δήμου Οιτύλου και έχει κριθεί διατηρητέος κρατώντας το 
παραδοσιακό χρώμα της Μάνης, γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε 
για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, είναι πόλη της νοτιοδυτικής 
Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και λιμάνι της 
νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας. Εμπορικό και διοικητικό κέντρο με 
πολλά μουσεία, Πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, κάστρα. Αναχώρηση για 
το Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΜΥΣΤΡΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΙΡΟΥ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Περιλαμβάνονται: Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο • 
Διατροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα • Μετακινήσεις με 
πολυτελή πούλμαν • Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Φ.Π.Α. • 
Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και 
αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και 
ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΤΑ
 Κ

ΑΛ
ΥΤ

ΕΡ
Α

ΤΗ
Σ	
ΕΚ

ΔΡ
ΟΜ

ΗΣ

Mυστράς
H Καστροπολιτεία του Μυστρά, ακατοίκητη και 
ερημωμένη, μεταφέρει τον επισκέπτη σε ένα 

ταξίδι στο χρόνο.

Σπύλαιο Διρού
Το μεγαλύτερο μέρος του σπηλαίου καλύπτεται 
με θαλασσινό νερό. Ετσι, η ξενάγηση γίνεται 

κυρίως με μικρές βάρκες.

Nαύπλιο
Κεραμιδένιες στέγες, γκρίζα πέτρα, 

γαλαζοπράσινη θάλασσα. Το περίφημο 
Μπούρτζι, η Ακροναυπλία, το Παλαμήδι.

Eπίδαυρος
Το ομορφότερο «ζωντανό» αρχαίο θέατρο του 
κόσμου, ένας μοναδικός αρχαιολογικός χώρος 
και ένα φυσικό τοπίο που γαληνεύει την ψυχή.
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6η μέρα  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιβίβαση στο φέριμποτ και απόπλους για Κυλλήνη. Άφιξη και 
αναχώρηση για Πάτρα. Προσκύνημα στον ναό του Αγίου Ανδρέα. 
Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΟΡΟΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Αναχώρηση το πρωί για την Κεφαλονιά και με ενδιάμεσες 
στάσεις καταλήγουμε στην Κυλλήνη. Επιβίβαση στο φέριμποτ 
και απόπλους. Άφιξη στον Πόρο Κεφαλλονιάς, μετάβαση στο 
Αργοστόλι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ)
Πρωινό. Αναχώρηση για τη μονή του Αγίου Γεράσιμου (όπου 
βρίσκεται ο τάφος του Αγίου). Συνεχίζουμε για το σπήλαιο 
Δρογκαράτης, περνάμε από την όμορφη Σάμη και καταλήγουμε 
στην όμορφη λίμνη Μελισάννη (προαιρετική βαρκάδα). Στη 
συνέχεια μετάβαση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής για 
μπάνιο και γεύμα. Σε περίπτωση που ο δρόμος για Φισκάρδο 
είναι ανοικτός, θα επισκεπτούμε την όμορφη τουριστική περιοχή. 
Επιστροφή δια μέσου Αγίας Ευφημίας, κάνουμε μία στάση για 
φωτογραφίες του Μύρτου, μία από τις καλύτερες παραλίες της 
Ευρώπης και μετά από μία όμορφη διαδρομή, καταλήγουμε στο 
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος.

3η μέρα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το Κοργιαλένειο ιστορικό και 
λαογραφικό μουσείο καθώς και στο αρχαιολογικό μουσείο, εάν 

είναι ανοικτό. Μικρή περιήγηση στην περιοχή Λάσση (Καταβόθρες, 
Σβορωνάτα, Κουρκουμελάτα) και καταλήγουμε στην ιερή μονή 
Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς. Μετάβαση στο Πλατύ και Μακρύ Γιαλό 
για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα, προαιρετική 
επίσκεψη στο γραφικό Ληξούρι (πατρίδα του σατιρικού ποιητή 
Ανδρέα Λασκαράτου) για καφέ. Προαιρετική βραδινή διασκέδαση.

4η μέρα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΣΚΑΛΑ
Πρωινό. Αναχώρηση για το Μαρκόπουλο και επίσκεψη στην 
εκκλησία της Παναγίας της Φιδιού. Ακολούθως, μετάβαση στην 
περιοχή Σκάλα για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

5η μέρα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Προαιρετική εκδρομή, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες, στην πατρίδα του Οδυσσέα, τη μυθική Ιθάκη. Γνωστή 
από τα ποιήματα του Ομήρου, το νησί του νόστου, της πατρίδας και 
της αγάπης προς αυτή, το νησί του προορισμού. Αναχώρηση από 
τη Σάμη, άφιξη στον Πίσω Αετό, μετάβαση στο Βαθύ (πρωτεύουσα 
του νησιού), στον Σταυρό, στις Φρίκες και στο Κιόνι. Το απόγευμα 
επιστροφή στην Κεφαλονιά.

6 ΗΜΕΡΕΣ

aΡΧΟΝΤΙΚΗ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

eΠΤΑΝΗΣΑ

ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΟΡΟΣ - ΑΡγΟΣΤΟΛΙ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΣΚΑΛΑ - ΙΘΑΚΗ

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη Κεφαλονιά 
Κυλλήνη • Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο • Διατροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •  
Έμπειρο συνοδό • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και 
αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα 
και ό, τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Το παραθαλάσσιο Miramare Hotel απέχει μόλις 300μ. από το κέντρο του 
Αργοστολίου και διαθέτει σνακ μπαρ. Προσφέρει κλιματιζόμενα καταλύματα 
με δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δωμάτια του Miramare ανοίγουν σε μπαλκόνι και 
είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση. Περιλαμβάνουν μίνι ψυγείο και θυρίδα 
ασφαλείας. Ορισμένες μονάδες προσφέρουν θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Μπορείτε 
να ξεκινήσετε την ημέρα σας με το ευρωπαϊκό πρωινό που σερβίρεται στο 
κατάλυμα. Το σνακ μπαρ προσφέρει ελαφριά γεύματα και δροσιστικά ποτά, 
ενώ στο μπαρ μπορείτε να απολαύσετε ποτά. 

miramare hotel 2★

ΤΑ
 Κ

ΑΛ
ΥΤ

ΕΡ
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ΤΗ
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ΕΚ

ΔΡ
ΟΜ

ΗΣ

λίμνη Μελισάννη
Το απαράμιλλο αυτό φυσικό γλυπτό, έχουν τη 

δυνατότητα να εξερευνήσουν οι επισκέπτες, για να 
θαυμάσουν το γαλαζοπράσινο χρώμα του νερού.

Ιθάκη
Πρόκειται για ένα νησί μαγικό, καταπράσινο, 

«γεμάτο» ιστορία και συγκλονιστικές 
παραλίες.
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5η μέρα ΛΕΥΚΑΔΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξεκινάμε για Πρέβεζα. Ελεύθεροι για περίπατο στην όμορφη πόλη. 
Στάση για καφέ, επίσκεψη στην Άρτα, στο φημισμένο γεφύρι και 
συνεχίζουμε για Γιάννενα. Επίσκεψη στο γραφικό νησάκι της λίμνης 
καθώς επίσης και το κάστρο της πόλης με τα τζαμιά και το παλάτι του 
Αλή πασά. Γεύμα εξ ιδίων και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. 
Άφιξη το βράδυ.

Σημαντική Σημείωση:
Στις προαιρετικές εκδρομές χρεώνεται μόνον η αξία του εισιτηρίου 
για το καράβι.

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΣΥΒΟΤΑ - 
ΛΕΥΚΑΔΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί 
για Βέροια, Γρεβενά, Μέτσοβο, στάση για καφέ συνεχίζουμε 
για Γιάννενα. Ξεκινάμε για Πάργα στάση για μπάνιο. Άφιξη το 
απόγευμα στη Λευκάδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η μέρα ΛΕΥΚΑΔΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ - 
ΚΑΘΙΣΜΑ
Πρωινό και περιήγηση πόλης. Θα δούμε το Ενετικό κάστρο 
της Αγίας Μαύρας, το Αρχαιολογικό μουσείο, το πάρκο των 
ιπποτών που φιλοξενεί τις προτομές επιφανών ανδρών, τη 
μικρή ξύλινη γέφυρα των ξεναγών ή των ερωτευμένων. 
Αναχώρηση για το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, 
όπου θα προσκυνήσουμε, συνεχίζουμε για τον Αγ. Νικήτα, 
ένα παραδοσιακό, παραθαλάσσιο ψαροχώρι που έχει 
μεταμορφωθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα παραθεριστικά 
κέντρα του νησιού, καταλήγουμε για μπάνιο στην περίφημη 
παραλία Κάθισμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα ΛΕΥΚΑΔΑ (ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΙΘΑΚΗ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ) 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Πρωινό και αναχώρηση για Νυδρί, το πιο τουριστικό μέρος του 
νησιού και γνωστό γιατί βρίσκεται απέναντι από τον Σκορπιό. 
Δυνατότητα για μια προαιρετική θαλάσσια εκδρομή στους 
Εγκρεμνούς, στο Πόρτο Κατσίκι, το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, 
στη μυθική Ιθάκη (πατρίδα του Οδυσσέα), στο λιμανάκι Κιόνι 
και στα Πριγκιπόννησα και ιδιαίτερα στο Μεγανήσι, όπου 
βρίσκεται η σπηλιά του θρυλικού υποβρυχίου “Παπανικολή” 
και στάση στον Σκορπιό. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο.

4η μέρα ΛΕΥΚΑΔΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Νοτιοδυτική Λευκάδα, για 
την Βασιλική, ένα γραφικό κεφαλοχώρι, χτισμένο στον 
κόρφο του απάνεμου ομώνυμου όρμου. Είναι περιτυλιγμένο 
από καταπράσινες πλαγιές, δαντελωτές αμμουδιές και 
πεντακάθαρες θάλασσες. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και 
φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ	ΛΕΥΚΑΔΑ

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΜΕΤΣΟΒΟ-γΙΑΝΝΕΝΑ-ΣΥΒΟΤΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή 
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο • Διατροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •  Έμπειρο 
συνοδό • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και 
αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το Hotel Lefkas βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της 
Λευκάδας, μόλις 700μ. από την μεγαλύτερη παραλία 
του νησιού. Προσφέρει 24ωρη ρεσεψιόν και δωρεάν 
ασύρματο internet. Το πρόσφατα ανακαινισμένο 
ξενοδοχείο διαθέτει 100 ευρύχωρα δωμάτια και 
σουίτες. Όλες οι μονάδες είναι κλιματιζόμενες και 
εξοπλισμένες με τηλεόραση και ψυγείο. Ορισμένα 
δωμάτια έχουν μπαλκόνι με θέα στην παραλία.

leFkas hotel 3★
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5η μέρα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ
Αναχώρηση για Ναύπακτο στάση για μπάνιο και καφέ Καταλήγουμε στο 
όμορφο Γαλαξίδι για φαγητό. Συνεχίζουμε για Δελφούς. Άφιξη τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

6η μέρα  ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου και αξιόλογου μουσείου των 
Δελφών. Αναχώρηση για την δημοφιλή Αράχοβα. Περπατώντας στη γραφική 
πόλη στα νότια του όρους Παρνασσού θα γνωρίσουμε τα αξιοθέατα. 
Ελεύθεροι για φαγητό. Ξεκινάμε για την πόλη μας στάση Χάνι της Γραβιάς, 
Αλαμάνα, άφιξη το βράδυ.

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΡΤΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση μέσω Εγνατίας 
Οδού. Περνώντας έξω από Βέροια, Γρεβενά, στάση στο Μέτσοβο για καφέ. 
Επόμενη στάση μας, τα Ιωάννινα. Επίσκεψη στη Λίμνη και στο σπίτι του 
ΑΛΗ ΠΑΣΑ στο φημισμένο νησάκι. Ελεύθερος χρόνος. Ξεκινάμε για την 
Άρτα επίσκεψη στο φημισμένο γεφύρι στάση για καφέ συνεχίζουμε για το 
Μεσολόγγι. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΣΤΑΚΟΣ - ΙΘΑΚΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Μετά το πρωινό για όσους επιθυμούν προαιρετικά αναχώρηση για Αστακό 
όπου θα πάρουμε το καράβι την μυθική Ιθάκη (πατρίδα του Οδυσσέα). 
Σμαραγδένιες θάλασσες, ολόλευκες ακρογιαλιές και καταπράσινη φύση, 
συνθέτουν το σκηνικό του μικρού νησιού της Ιθάκης. Επιστροφή το βράδυ 
στο Μεσολόγγι.

3η μέρα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» θα 
δούμε τον κήπο των ηρώων το σπίτι - μουσείο του Γρηγορίου Παλαμά, 
το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής την μονή του Αγίου Συμεών 
καθώς και την περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Αναχώρηση 

για Κρυονέρι είναι παραλιακός οικισμός του χωριού Γαλατά κοντά στις 
εκβολές του ποταμού Εύηνου και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 
καλοκαιρινούς προορισμούς στο νομό. Το Κρυονέρι αποτελεί τουριστικό 
θέρετρο Η περιοχή διαθέτει ένα εντυπωσιακό τοπίο λόγω του ότι ακριβώς 
πάνω από τη θάλασσα και δίπλα στην παραλία υψώνεται κατακόρυφα ο 
ορεινός όγκος της Βαράσοβας που αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς 
τόπους αναρρίχησης στην Ελλάδα. Ελεύθεροι για μπάνιο και φαγητό. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΝΙΚΟΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Πρέβεζα στάση για μπάνιο συνεχίζουμε για 
αρχαία Νικόπολη, η ίδρυση της οποίας συνδέθηκε με την κοσμοϊστορικής 
σημασίας ναυμαχία που έλαβε χώρα στις 2 Σεπτεμβρίου του 31 π.Χ., στη 
θάλασσα του Ακτίου. Επακόλουθο της ναυμαχίας αυτής δεν ήταν μόνο η 
κατάρρευση του τελευταίου ελληνιστικού βασιλείου (των Πτολεμαίων της 
Αιγύπτου) αλλά και η αρχή της Ρωμαϊκής περιόδου, με την μονοκρατορία 
του νικητή Οκταβιανού Αυγούστου. Καταλήγουμε στις εκβολές Αχέροντα 
ποταμού, στις πύλες του Άδη, την Ακρόπολη, το δάσος της Περσεφόνης. 
Στην συνέχεια θα δούμε το αρχαίο Νεκρομαντείο και φανταζόμαστε την 
λίμνη Αχερουσία. Επιστροφή στο Μεσολόγγι.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΔΥΤΙΚΗ	ΕΛΛΑΔΑ

γΙΑΝΝΕΝΑ-ΑΡΤΑ-ΑΣΤΑΚΟΣ-ΙΘΑΚΗ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-γΑΛΑΞΙΔΙ-ΔΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ
6 ΗΜΕΡΕΣ

Παναγίας. Ιδρύθηκε το 1228 και διαθέτει μικρή, αλλά  πολύτιμη συλλογή 
εικόνων, βιβλίων και σκευών. Εντύπωση προκαλούν τα οστά μιας γιγαντιαίας 
φάλαινας. Ελεύθεροι για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η μέρα ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΕΡΑΜΑ-ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ-ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ-ΜΕΣΟΓΓΙ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την Νότια πλευρά του νησιού. Θα επισκεφθούμε 
το Πέραμα, Μπενίτσες, Μωραίτικα, Μεσογγί, τα κατεξοχήν τουριστικά σημεία 
του νησιού. Ελεύθεροι για μπάνιο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 

6η μέρα  ΚΕΡΚΥΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετάβαση στο λιμάνι. Επιβίβαση στο φεριμπότ και απόπλους για Ηγουμενίτσα, 
Γιάννενα. Επίσκεψη στο γραφικό νησάκι της λίμνης. Συνεχίζουμε και  με 
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Μέτσοβο, 
στάση για καφέ. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και επιβίβαση στο φεριμπότ για 
Κέρκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα ΚΕΡΚΥΡΑ
Περιήγηση στα βενετσιάνικα καντούνια, στην ξακουστή πλατεία Σπιανάδα. 
Νιώστε αυτή την αίσθηση αρχοντιάς που μόνο η Κέρκυρα διαθέτει. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στο παλάτι Αχίλλειο (Φλωρεντιανού ρυθμού, κτισμένο 
από την Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ). Αναχώρηση για μπάνιο στην 
μαγευτική παραλία της Γλυφάδας.

3η μέρα ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ)
Αναχώρηση για προαιρετική θαλάσσια εκδρομή στους Παξούς. Οι Παξοί είναι 
ένα μικρό νησί των Επτανήσων, στο Ιόνιο Πέλαγος. Βρίσκεται 7 μίλια νότια 

της Κέρκυρας, σε απόσταση 8 μιλίων από τις Ηπειρωτικές ακτές και διοικητικά 
ανήκει στο Νομό Κέρκυρας. Πρωτεύουσα των Παξών είναι ο γραφικός Γάιος, 
ο οποίος προστατεύεται φυσικά από δύο νησάκια, την Παναγιά και τον Άγιο 
Νικόλαο. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο, επιστροφή στην Κέρκυρα.

4η μέρα ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΑΣΙΑ - ΚΑΣΣΙΟΠΗ - ΡΟΔΑ - ΣΙΔΑΡΙ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
Περίπατος - περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης με το παλιό και νέο 
κάστρο και προσκύνημα στον ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ακολούθως, 
μετάβαση στην περιοχή Κανόνι, Ποντικονήσι και μονή Βλαχερνών. Ξεκινάμε 
για το  Β.Α του νησιού στις περιοχές Δασιάς,  Ύψους, Νησάκι  Κασσιόπης,  
Αχάραβη, Ρόδας, Σιδάρι και συνεχίζουμε  για την Παλαιοκαστρίτσα, γνωστό 
τουριστικό θέρετρο με πολλές αμμουδιές και πλούσια βλάστηση. Στην κορυφή 
πευκόφυτου λόφου βρίσκεται το ομώνυμο βυζαντινό καστρομοναστήρι της 

ΚΕΡΚΥΡΑ,	ΤΟ	ΝΗΣΙ	ΤΩΝ	ΦΑΙΑΚΩΝ

eΠΤΑΝΗΣΑ

ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΚΑΝΟΝΙ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΚΑΣΣΙΟΠΗ - ΠΑΞΟΙ

6 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΑ Κ
ΑΛΥΤΕΡΑ

ΤΟΥ	ΝΗΣΙΟΥγαστρονομία
Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακές 
συνταγές, όπως σοφρίτο, παστιτσάδα, γλυκό 

του κουταλιού κουμ-κουάτ.

παραλίες
Παραλίες με άμμο και παραλίες με βότσαλο. 
Παραλίες πολύβουες, με έντονη διασκέδαση 

και παραλίες εντελώς απομονωμένες. 

διασκέδαση
Η Κέρκυρα, ως ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα 
νησιά της Ελλάδας, δεν θα μπορούσε να μην 
έχει έντονη και δραστήρια νυχτερινή ζωή. 

ιστορία
Το ιστορικό της κέντρο έχει ενταχθεί στα 

μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Unesco.

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Μετακινήσεις με πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό • Τοπικές μετακινήσεις – εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα •  Έμπειρο συνοδό 
• Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • ΦΠΑ  Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ό, τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή 
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Διατροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •  Έμπειρο συνοδό • 
Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια 
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών 
χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ό, τι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΦΙΣΣΑ - ΔΕΛΦΟΙ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί για Τέμπη, 
Βόλο, Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για Άμφισσα. 
Θα περιηγηθούμε στους δρόμους και τα σοκάκια της παλιάς 
πόλης άφιξη στους Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθεροι και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

2η μέρα ΔΕΛΦΟΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - 
ΑΜΦΙΣΣΑ
Πρωινό και στη συνέχεια Πρωινό και αναχώρηση για τη Ναύπακτο, 
θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο 
Μπότσαρη το κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα του πυρπολητή 
Ανεμογιάννη και κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι 
μας, ελεύθεροι για μπάνιο. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στο 
ιστορικό Γαλαξίδι, θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο 
γραφικό χωριό, θαυμάζοντας τα πανέμορφα σπίτια, τις θαυμάσιες 
εκκλησίες και τις “ιστορικές γωνιές”. Επιστροφή στους Δελφούς.

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΞΑΝΘΗ 
Νωρίς συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για το 
Πομακοχώρια της Ξάνθης. Θα περάσουμε από τη Μύκη, την 
Κοτύλη, τη Θέρμη και θα δούμε τα αντιπροσωπευτικότερα που 
είναι το Μικρό και μεγάλο Δέρειο το Σιδηροχώρι, η Ρούσσα και 
το Γονικό. Το απόγευμα θα ταχτοποιηθούμε στο Ξενοδοχείο 
στην Ξάνθη. Το βράδυ ελεύθερο για να περιηγηθούμε στα 
γραφικά στενά της Ξάνθης.

2η μέρα ΞΑΝΘΗ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ  
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την περίφημη 
λιμνοθάλασσα του Λάγος που έχει χαρακτηριστεί 
προστατευόμενος υδροβιότοπος, Χρόνος ελεύθερος για 

3η μέρα ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και ανεβαίνουμε στους Δελφούς, που οι αρχαίοι 
αποκαλούσαν “Ομφαλό της Γης”. Κανένα σημείο στην Ελλάδα 
δε συναγωνίζεται τη θέση αυτή για το επιβλητικό μεγαλείο του 
φυσικού σκηνικού της και για τον εξαίρετο τρόπο με τον οποίο το 
περιβάλλουν τα αρχαία ερείπια. Επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου, 
αρχαιολογικού μουσείου. Αναχώρηση για τη γραφική Αράχωβα. 
Ελεύθεροι για περίπατο, γεύμα εξ’ ιδίων και ξεκινάμε για Αλαμάνα, 
Βόλο, Τέμπη, Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

μπάνιο στη όμορφες αμμουδιές της περιοχής. Νωρίς το 
απόγευμα αναχώρηση για επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στην Ξάνθη.
3η μέρα ΞΑΝΘΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρόγευμα και Περιήγηση στη παλιά πόλη της Ξάνθης και θα 
αναχωρήσουμε για την γραφική Σταυρούπολή στην οποία 
σώζονται καλοδιατηρημένα κτίρια των αρχών του 20ού αιώνα 
με νεοκλασικές επιρροές. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το 
στενό φαράγγι του Νέστου ένα σπουδαίο μνημείο της φύσης 
και αδιαμφισβήτητα μια υπόσχεση για ένα ταξίδι που θα σας 
μείνει αξέχαστο, το μεσημέρι θα φτάσουμε στην ιστορική 
Δράμα.Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας 
στην Θεσσαλονίκη.

3 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΤΕΡΕΑ	ΕΛΛΑΔΑ

ΘΡΑΚΗ

ΔΕΛΦΟΙ
ΑΜΦΙΣΣΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-γΑΛΑΞΙΔΙ

ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ
ΞΑΝΘΗ - ΛΑγΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Διατροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα • 
Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •  Έμπειρο συνοδό 
• Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών 
χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ό, τι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Διατροφή 
σύμφωνα με το πρόγραμμα • Ξεναγήσεις περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα •  Έμπειρο συνοδό • Ομαδική 
ταξιδιωτική ασφάλεια

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και 
αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα 
και ό, τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.
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1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις νωρίς το πρωί για 
Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις, σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα. Άφιξη στο 
Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΣΟΣ
Αναχώρηση για περιήγηση της περιοχής, θα επισκεφθούμε τους 
Κορυσχάδες, όπου βρίσκεται το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, το Μικρό 
Χωριό και το Μεγάλο και θα καταλήξουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας 

Προυσσιώτισσας, όπου φυλάγεται η εικόνα της Παναγίας, που είναι έργο 
του Ευαγγελιστή Λουκά. Επιστροφή στο Καρπενήσι παρακολούθηση των 
εορταστικών εκδηλώσεων του καρναβαλιού, με χορό και άφθονο ποτό 
μέχρι τις πρωινές ώρες. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

3η μέρα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΑ 
-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αναχώρηση για Υπάτη και Μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική 
γέφυρα του Γοργοποτάμου που βρίσκεται πάνω απ’ το χωριό του 

3 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΤΕΡΕΑ	ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	- ΜΟΝΗ	ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΥΠΑΤΗ - ΜΟΝΗ ΑγΑΘΩΝΑ

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βόλο Χάνια. Μετά 
από μια υπέροχη διαδρομή φτάνουμε και αφού περάσουμε από την 
Πορταριά και την Μακρυνίτσα θα φτάσουμε στα Χάνια Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε τον γραφικό Άγιο Ιωάννη, 
ξακουστή παραλία και κορωνίδα του τουρισμού του Πηλίου, για μπάνιο 
στα καταγάλανα νερά του. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

2η μέρα ΧΑΝΙΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΤΡΙΚΕΡΙ - ΧΑΝΙΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια εξερεύνηση στο 
βουνό των Κενταύρων. Πρώτη μας στάση, το πηλιορείτικο μπαλκόνι με 

1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΡΤΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση μέσω Εγνατίας 
Οδού. Περνώντας έξω από Βέροια, Γρεβενά συνεχίζουμε για Γιάννενα, 
στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Άρτα με το ιστορικό γεφύρι, που 
ενώνει τις όχθες του ποταμού Αράχθου, γνωστό για τη μοναδική 
αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του πρωτομάστορα. Αναχώρηση για 
Φιλιππιάδα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

την απέραντη θέα στο Αιγαίο, η Τσαγκαράδα. Συνεχίζοντας, μέσα από 
μια καταπράσινη και εντυπωσιακή διαδρομή θα φτάσουμε στο Τρίκερι, 
στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου της Μαγνησίας, παράδειγμα 
παραδοσιακής ατμόσφαιρας, φυσικής ομορφιάς και σύγχρονων 
ανέσεων. Στις υπέροχες ακρογιαλιές του θα κάνουμε το μπάνιο μας και 
θα απολαύσουμε την παραδοσιακή πηλιορείτικη κουζίνα. Το βράδυ 
επιστροφή στον ξενοδοχείο μας στα Χάνια.

3η μέρα ΧΑΝΙΑ-ΒΥΖΙΤΣΑ-ΜΗΛΙΕΣ-ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βυζίτσα, από τα πιο 
γνωστά και παραδοσιακά χωριά του Πηλίου, ένας διατηρητέος οικισμός που 

2η μέρα ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΠΑΡΓΑ
Πρωινό και αναχώρηση για αρχαία Νικόπολη, η ίδρυση της οποίας 
συνδέθηκε με την κοσμοϊστορικής σημασίας ναυμαχία που έλαβε χώρα 
στις 2 Σεπτεμβρίου του 31 π.Χ., στη θάλασσα του Ακτίου. Επακόλουθο 
της ναυμαχίας αυτής δεν ήταν μόνο η κατάρρευση του τελευταίου 
ελληνιστικού βασιλείου (των Πτολεμαίων της Αιγύπτου) αλλά και η αρχή 
της Ρωμαϊκής περιόδου, με την μονοκρατορία του νικητή Οκταβιανού 
Αυγούστου. Καταλήγουμε στις εκβολές Αχέροντα ποταμού, στις πύλες του 
Άδη, την Ακρόπολη, το δάσος της Περσεφόνης. Στην συνέχεια θα δούμε 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

HΠΕΙΡΟΣ

ΤΟ	ΒΟΥΝΟ	ΤΩΝ	ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ	-	ΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΗΛΙΟ
ΧΑΝΙΑ-ΑγΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΣΑγΚΑΡΑΔΑ-ΤΡΙΚΕΡΙ-ΒΥΖΙΤΣΑ-ΜΗΛΙΕΣ-ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ	-	ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
γΙΑΝΝΕΝΑ-ΑΡΤΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ-ΠΑΡγΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΣΥΒΟΤΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το γνήσιο πηλιορείτικο 
τοπίο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τις Μηλιές, ένα από τα γραφικότερα 
χωριά του βουνού των Κενταύρων, Συνεχίζουμε για τα Καλά Νερά που 
βρίσκονται στον Παγασητικό κόλπο και χαρακτηρίζονται από τα αρχοντικά 
και τα παραδοσιακά κτήρια, Θα κάνουμε το μπάνιο μας χρόνος ελεύθερος 
για να περπατήσουμε στα στενά δρομάκια και τη γραφική προβλήτα με 
τα πολλά καταστήματα και τα ξακουστά Βολιώτικα Τσιπουράδικα. Το 
απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής.

το αρχαίο Νεκρομαντείο και φανταζόμαστε την λίμνη Αχερουσία. Ξεκινάμε 
για τη γραφική Πάργα, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένη σε ένα κεντρικό 
και δύο μικρότερους κόλπους στάση για μπάνιο. Ελεύθεροι για φαγητό 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για Πρέβεζα στάση για καφέ συνεχίζουμε για 
το χωριό με τις όμορφες παραλίες τα Σύβοτα. Ελεύθεροι για μπάνιο και 
φαγητό και ξεκινάμε το απόγευμα επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. 

Γοργοποτάμου και ενώνει τις δύο πλαγιές της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη 
και σήμερα ο κύριος Σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης. 
Στις 25 Νοεμβρίου του 1942, αντιστασιακές οργανώσεις μαζί με Άγγλους 
Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού στρατηγείου της Μέσης 
Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση 
στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική, 
γράφοντας έτσι μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. 
Γεύμα εξ ιδίων στη Στυλίδα και ξεκινούμε για Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεση 
στάση στη Λάρισα. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Διατροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα • Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •  Έμπειρο συνοδό • Ομαδική 
ταξιδιωτική ασφάλεια  Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ό, τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΞΕ
ΝΟ

ΔΟ
ΧΕ
ΙΑ

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

Ημιδιατροφή 20/6 - 
11/7

12/7-31/7 
23/8-5/9

01/08 - 
22/08

15/6 - 
11/7

12/7-31/7 
23/8-5/9

01/08 - 
22/08

Δίκλινο Θ.Θ. 210€ 235€ 270€ 285€ 325€ 375€

3o ατομο Θ.Θ. 150€ 165€ 195€ 195€ 225€ 260€

Οικογ. 2+2* 530€ 585€ 665€ 700€ 785€ 915€

Moνόκλινο Θ.Θ. 298€ 325€ 385€ 395€ 445€ 520€

All inclusive 20/6 - 
11/7

12/7-31/7 
23/8-5/9

01/08 - 
22/08

15/6 - 
11/7

12/7-31/7 
23/8-5/9

01/08 - 
22/08

Δίκλινο Θ.Θ. 255€ 295€ 325€ 350€ 395€ 450€

3o ατομο Θ.Θ. 185€ 205€ 235€ 240€ 275€ 310€

Οικογ. 2+2* 630€ 720€ 795€ 840€ 990€ 1095€

Moνόκλινο Θ.Θ. 380€ 425€ 480€ 495€ 570€ 635€

1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ | *Τιμή για το δωμάτιο 2 ενήλ.+2 παιδιά έως 12 | Αναχωρήσεις για 7 διαν/σεις κάθε Σάββατο | ΔΩΡΕΑΝ ομπρέλες-ξαπλώστρες | Οι παραπάνω τιμές 
είναι Early Booking για κρατήσεις μέχρι 26/05 μετά θα υπάρχει προσαύξηση 5% στις αναγραφόμενες τιμές | Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής 3€/δωμάτιο ανά δια/ση

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΦΥΤΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΑRisToTeLes	
BeaCh 4*SuP

Το ξενοδοχείο Aristoteles Beach 
βρίσκεται κοντά στο χωριό Άφυτος 
και απέχει 300μ. από τη θάλασσα. Τα 
δωμάτια του ξενοδοχείου μοιράζονται σε 
οκτώ διαφορετικά κτίρια, αμφιθεατρικά 
κτισμένα, διαφοροποιώντας το από 
τα κλασικά ξενοδοχεία πόλης. Το 
αποτέλεσμα; σχεδόν όλα τα δωμάτια 
έχουν φανταστική θέα προς τη θάλασσα. 
Διαθέτει εξωτερική και εσωτερική πισίνα 
και ελεύθερη στάθμευση. Τα δωμάτια 
διαθέτουν τηλεόραση, μίνι ψυγείο, 
κλιματισμό, μπαλκόνι ή βεράντα.

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ 

karavostasi 
BeaCh 3*SuP

Το ξενοδοχείο Karavostasi Beach απέχει 
μόλις 150μ. από μια από τις πιο όμορφες 
παραλίες του Ιονίου και μόλις 4χλμ. από 
το χωριό της Πέρδικας. Στο κέντρο του 
ξενοδοχείου είναι η γραφική πισίνα η 
οποία είναι κατάλληλη και για ενήλικες 
και για παιδιά. Η ρεσεψιόν λειτουργεί 
24 ώρες και παρέχεται δωρεάν Wi-Fi 
hotspot. Όλα τα δωμάτια έχουν ντους/
wc, κλιματισμό, μπαλκόνι με τέλεια θέα 
προς το βουνό ή τη θάλασσα, τηλέφωνο, 
τηλεόραση και ψυγείο.

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

Ημιδιατροφή 
plus + Ποτά

5-30/6 
6-24/9

1-26/7 
28/8-5/9

27/07 - 
27/08

5-30/6 
6-24/9

1-26/7 
28/8-5/9

27/07 - 
27/08

Δίκλινο 235€ 290€ 330€ 305€ 400€ 455€

3o ατομο 165€ 205€ 235€ 225€ 275€ 315€

Οικογ. 2+2* 580€ 720€ 815€ 785€ 975€ 1100€

Οικογ. 2+2 
δίχωρο

640€ 750€ 830€ 845€ 1025€ 1140€

Μονόκλινο 330€ 405€ 460€ 455€ 560€ 635€

1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ | *Τιμή για το δωμάτιο 2 ενήλ.+2 παιδιά έως 
12ετών | Δίκλινο με κουκέτα | Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 26/05 μετά 
θα υπάρχει προσαύξηση 5% στις αναγραφόμενες τιμές | Δεν περιλαμβάνεται 

φόρος διαμονής 1,5 €

*Οικογενειακό ( δίκλινο + κουκέτα ή δίκλινο + καναπές συρταρωτός)
Στη τιμή Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής 1,5 € το δωμάτιο ανά δια/ση

Κρατήσεις για 7 διαν/σεις κάθε Σάββατο και για 5 διαν/σεις κάθε Τρίτη, Πέμπτη 
ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΥΘΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Πλήρης 
Διατροφή & 
ποτά

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

1-30/06 1-31/07 1-31/08 1-30/06 1-31/07 1-31/08

Δίκλινο 335€ 410€ 415€ 460€ 575€ 585€

3o ατομο 215€ 260€ 275€ 285€ 345€ 355€

685€ 860€ 885€ 935€ 1195€ 1240€

ΠΡΕΒΕΖΑ
KaΝΑLi	BeacH	3*

Το ξενοδοχείο Kanali βρίσκεται σε απόσταση 
μόλις 200μ. από τις όμορφες ακτές του 
Ιονίου. Προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις 
περισσότερες παραλίες της Πρέβεζας, όπως 
το Μονολίθι, το Κανάλι και η Καστροσυκιά, 
καθώς επίσης ευρύχωρα δωμάτια με θέα στη 
θάλασσα. Μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο, τα 
δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν δωρεάν 
Wi-Fi, ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο με ντους 
και στεγνωτήρα μαλλιών. Παρέχεται ακόμη 
υπηρεσία δωματίου. Το υδάτινο πάρκο του 
ξενοδοχείου περιλαμβάνει 2 μεγάλες πισίνες, 
2 παιδικές πισίνες, 5 νεροτσουλήθρες για 
ενήλικες και 4 νεροτσουλήθρες για παιδιά, αλλά 
και υδρομασάζ ιδανικό για στιγμές χαλάρωσης.
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All inclusive 5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

1-30/6
1-30/9

1-31/7 1-31/8 1-30/6
1-30/9

1-31/7 1-31/8

Δίκλινο 290€ 345€ 375€ 395€ 485€ 520€

3o ατομο 225€ 265€ 285€ 300€ 355€ 390€

Οικογ. ενιαίο 735€ 865€ 935€ 985€ 1185€ 1285€

Οικογ. δίχωρο 
ή μεζονέτα

845€ 1030€ 1100€ 1175€ 1395€ 1510€

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ | Για Δωμάτια S.S.V. Επιβάρυνση 10€ ημερησίως
ΔΩΡΕΑΝ χρήση νεροτσουλήθρων | Οι παραπάνω τιμές είναι early Booking για 
κρατήσεις μέχρι 31/05 μετά θα υπάρχει προσαύξηση 5 % στις αναγραφόμενες 

τιμές | Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής 3 € το δωμάτιο ανα δια/ση 

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ | *Οικογενειακό ενιαίου χώρου (ένα διπλό 
κρεβάτι+ένα μονό κρεβάτι+καναπές κρεβάτι)Τιμή για όλα κατάλυμα 2 ενήλικες 

+ 2 παιδιά έως 12 ετών | **SUP.S.V. SUPERIOR SEA VIEW S.V. SEA VIEW | 
Δεν περιλαμβάνεται ειδικός Φόρος διαμονής 1,5€ το δωμάτιο ανά δια/ση 

Πλήρης 
Διατροφή 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

1-30/06 
& 

1-15/09

1-31/07 1-31/08 1-30/06 
& 

1-15/09

1-31/07 1-31/08

Δίκλινο 
1ος όροφος

195€ 235€ 275€ 255€ 325€ 375€

Δίκλινο 
2ος όροφος

210€ 245€ 280€ 280€ 330€ 375€

Δίκλινο 

bungalow

165€ 220€ 235€ 215€ 290€ 325€

1o παιδί έως 12 ετών & 2o παιδί έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ | 2o παιδί 2-12 Ετών 10€ 
ημερησίως | 3ο άτομο έκπτωση 25 % | Οι παραπάνω τιμές είναι EARLY BOOKING και 
ισχύουν για κρατήσεις έως 26/05 με προκαταβολή. Ύστερα θα υπάρχει προσαύξηση 
+5 % στις αναγραφόμενες τιμές. | Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος 

διαμονής 1,5 € το δωμάτιο ανά δια/ση πληρωτέα απευθείας στο ξενοδοχείο 

Hμιδιατροφή 
plus 5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

25/6 - 
13/7

14-31/7 
26/8 - 8/9

01-- 
25/08

25/6 - 
13/7

14-31/7 
26/8 - 8/9

01-- 
25/08

Δίκλινο SV 260€ 298€ 350€ 350€ 410€ 480€

3o ατομο 185€ 205€ 245€ 245€ 275€ 330€

Οικογενειακό
ενός χώρου *

665€ 745€ 855€ 880€ 1000€ 1195€

Μεζονέτα SSV 
ή δίχωρο SV

765€ 860€ 940€ 1050€ 1185€ 1300€

ΘΑΣΟΣ
a For art 4*

Το ξενοδοχείο A for Art βρίσκεται σε 
απόσταση 70μ. από το παλιό λιμάνι της 
Θάσου και προσφέρει εξωτερική πισίνα. 
Στις εγκαταστάσεις υπάρχει εστιατόριο, 
όπου μπορείτε να απολαύσετε εκλεκτή 
κουζίνα. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε 
όλους τους χώρους. Τα κλιματιζόμενα 
δωμάτια και οι σουίτες του A for Art 
Hotel διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και μπάνιο με δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα 
μαλλιών. Σε όλες τις μονάδες θα βρείτε 
επίσης μίνι μπαρ. 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΙΟΝΙΑΝ	sea	4*

Tο Ionian Sea Hotel & Villas - Aqua Park απέχει 
2 λεπτά με τα πόδια από την παραλία. Μόλις 
100μ. από την παραλία Κουνόπετρα, διαθέτει 
ένα θαλάσσιο πάρκο με νεροτσουλήθρες και 
άλλες 2 πισίνες με μια ηλιόλουστη βεράντα. 
Στις εγκαταστάσεις υπάρχει μια ταβέρνα και 
2 σνακ μπαρ. Όλα τα δωμάτια προσφέρουν 
ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στον κήπο ή μερική 
θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Περιλαμβάνουν 
κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. Ορισμένα 
δωμάτια είναι σε χωριστά επίπεδα και έχουν 
ξύλινη σκάλα που οδηγεί σε μια σοφίτα. Οι 
μικροί επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν 
στην παιδική χαρά και στην πισίνα για παιδιά. 
Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους 
χώρους. 

ΝΙΚΙΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 
ΤΕsoRo	3*SuP

Το ξενοδοχείο απέχει μόλις λίγα λεπτά από τα 
αξιοθέατα διασκέδασης και αναψυχής. Πρόκειται 
για μια μονάδα με δωμάτια και στούντιο που 
έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το παραδοσιακό 
στυλ σε συνδυασμό με τις ανέσεις της σύγχρονης 
ζωής. Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
περιλαμβάνουν πισίνα, ένα μπαρ, εστιατόριο, 
ρεσεψιόν με πολύγλωσσο προσωπικό, θυρίδες 
ασφαλείας, αίθουσα πρωινού και σαλόνι με 
δορυφορική τηλεόραση, υπηρεσία δωματίου, 
Wi-Fi και χώρο στάθμευσης. Το ξενοδοχείο 
προσφέρει 33 άνετα δωμάτια σε 6 πέτρινα 
bungalows με κήπο, χτισμένα αμφιθεατρικά και 
εξοπλισμένα με δικό τους μπαλκόνι, ψυγείο, 
καθώς και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή στήλη 
υδρομασάζ και κλιματισμό.

ΣΚΙΑΘΟΣ
Caravos 3*

Tο ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία της Αγίας 
Άννας, μία χαρισματική περιοχή που συνδυάζει 
αρμονικά το πράσινο του βουνού με το μπλε της 
θαλασσας. Τα δωμάτια που διαθέτει μοιράζονται 
σε 3 ξεχωριστές πτέρυγες και διαθέτουν 
όλα μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα ή στον 
κήπο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, 
ιδιωτικό μπαλκόνι και room service. Παρέχει 
πρωινό που περιλαμβάνει πλούσιο μπουφέ με 
τοπικά προϊόντα και σερβίρεται στη βεράντα 
του ξενοδοχείου με θέα τη θάλασσα, καθώς 
και σνακ μπαρ στο οποίο μπορεί να απολαύσει 
κανείς τον απογευματινό καφέ του ή το ποτό 
του ατενίζοντας το Αιγαίο.

Hμιδιατροφή 5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

20/06-31/07 
& 1-19/09 

1- 31/8 20/06-31/07 
& 1-19/09 

1- 31/8 

Δίκλινο
Cozy or Just 

275€ 300€ 375€ 415€

3o ατομο 160€ 175€ 220€ 235€

*Οικογενειακό
δυο χώρων suite

780€ 890€ 1080€ 1210€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ | Cozy Δωμάτιο χωρητικότητας μέχρι 2 άτομα
Just Δωμάτιο χωρητικότητας μέχρι 3 άτομα | * Οικογενειακό δύο χώρων suite 
35-40 τμ | Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν έως 26/05 μετά θα 

υπάρχει προσαύξηση 5% στις αναγραφόμενες τιμές 
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ΚΑΒΑΛΑ

Bomo ClUB tosCa 
BeaCh 4*SuP

Μια εκτεταμένη περιοχή, ένα μικρό 
πευκοδάσος, μια ιδιωτική αμμουδιά, 
άνετα δωμάτια, εστιατόρια, μπαρ, 
παιδικό κλαμπ, διαδίκτυο, υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες. Το ξενοδοχείο 
αποτελείται από ένα μπανγκαλόου (50-
150 μ. Από την παραλία), διάσπαρτα 
σε ένα μικρό πευκοδάσος. Κεντρικό 
κτίριο με εστιατόριο, ρεσεψιόν και 18 
μπανγκαλόου. Το ξενοδοχείο για ήσυχες 
οικογενειακές διακοπές έχει ανακαινιστεί 
πλήρως το 2016.

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

Ημιδιατροφή 

PLUS

20/6 - 
13/7

14/7-31/7 
25/8-1/9

01/08 - 
24/08

20/6 - 
13/7

14/7-31/7 
25/8-1/9

01/08 - 
24/08

Δίκλινο S.V. 270€ 300€ 345€ 380€ 420€ 480€

3o ατομο 195€ 215€ 240€ 263€ 295€ 335€

Οικογ. ενός 

χώρου S.V.

685€ 770€ 870€ 930€ 1060€ 1195€

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ | SV Θέα θάλασσα | Για 5 δια/σεις κάθε Τρίτη 
και Πέμπτη | Δεν περιλαμβάνεται ειδικός φόρος διαμονής 1,5€ το δωμάτιο 

ανά διαν/ση 

ΠΕΡΔΙΚΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ag Paraskevi 
3*

Το ξενοδοχείο Agia Paraskevi απέχει 
2χλμ. από το γραφικό χωριό Σύβοτα. 
Βρίσκεται ανάμεσα στις καταπράσινες 
εκτάσεις της Πέρδικας, προσφέρει 
πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, 
πισίνα και εστιατόριο. Διαθέτει 
καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας 
γευμάτων, θέα στη θάλασσα και δωρεάν 
Wi-Fi. Τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι 
κομψά διακοσμημένα με έπιπλα από 
σκούρο ξύλο. Περιλαμβάνουν ιδιωτικό 
μπαλκόνι, καλωδιακή τηλεόραση και 
κλιματισμό. 

1ο Παιδί 0-12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Οι τιμές είναι για όλο το κατάλυμα Bungalow με κουκέτα 2 
ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών | Δεν περιλαμβάνεται φόρος 

διαμονής 3 € το δωμάτιο ανά δια/ση

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-
21/07

22/07-
27/08

28/08-
8/09

15/06-
21/07

22/07-
27/08

28/08-
8/09

Δίκλινο Θέα 
βουνό

350€ 400€ 350€ 490€ 560€ 490€

Δίκλινο Θέα 
Θάλασσα

375€ 425€ 375€ 525€ 595€ 525€

3o ατομο 275€ 305€ 275€ 385€ 427€ 385€

Οικογενιακό 
2+2 ενιαίου 
χώρου  

800€ 900€ 800€ 1120€ 1260€ 1120€

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Bomo olYmPUs grand resort 
Το Bomo Olympus Grand Resort βρίσκεται στην οργανωμένη όμορφη παραλία της Λεπτοκαρυάς, προσφέροντας 
μοντέρνα μπανγκαλόου και δωμάτια με πολλές δραστηριότητες αναψυχής, όπως θαλάσσια σπορ και προγράμματα 
ψυχαγωγίας.Aπέχει 2 λεπτά με τα πόδια από την παραλία.Το κατάλυμα είναι σε μια γραφική τοποθεσία στους 
πρόποδες του Ολύμπου και έχει θέα στη θάλασσα. Τα ευρύχωρα δωμάτια είναι διακοσμημένα σε απαλούς τόνους και 
εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις, ενώ περιλαμβάνουν και ευρύχωρο ιδιωτικό μπαλκόνι.

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ | *S.V. Θέα θάλασσα 
*Οικογενειακό δωμάτιο για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 

Για 5 δια/σεις κάθε Τρίτη και Πέμπτη / Για 7 δια/σεις κάθε Σάββατο
Δεν περιλαμβάνεται ειδικός φόρος διαμονής 3€ το δωμάτιο ανά διαν/ση 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

ULTRA ALL 

INCLUSIVE

15/6 - 
15/7

16/7 
-25/8

26/08 - 
12/09

15/6 - 
15/7

16/7 
-25/8

26/08 - 
12/09

Δίκλινο S.V.* 360€ 460€ 360€ 505€ 645€ 505€

3o ατομο 275€ 350€ 275€ 385€ 490€ 385€

*Οικογ. ενός 

χώρου

800€ 1000€ 800€ 1100€ 1400€ 1100€


