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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σε όλες μας τις εκδρομές επιλέγουμε ξε-
νοδοχεία με πιστοποίηση Health First και 
τα οποία ακολουθούν όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.
Έτσι είμαστε σίγουροι πως εφαρμόζεται 
μια σειρά μέτρων, όπως η απολύμανση 
των δωματίων, ο τακτικός και σχολαστι-
κός καθαρισμός όλων των κοινόχρηστων 
χώρων, η τήρηση αποστάσεων, σχέδιο 
διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων και η 
ειδική ενημέρωση των εργαζομένων για 
όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει  
να ακολουθούνται.  

Και κρατάμε όλα όσα κάνουν τα ταξίδια μας μοναδικά!  
Με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, σχεδιάζουμε και πάλι 
όλες τις εκδρομές που έχετε αγαπήσει και που θέλετε ανακα-
λύψετε ξανά, ενώ αναβαθμίζουμε όλες τις υπηρεσίες μας ώστε 
να είναι προσβάσιμες από την άνεση του σπιτιού σας.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ & 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Οργανώνουμε όλες τις εκδρομές μας δί-
νοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή 
συνωστισμού στα σημεία που επισκε-
πτόμαστε και όπου αυτό είναι εφικτό. 
Επιπλέον, πριν από κάθε αναχώρηση 
ελέγχουμε την επιδημιολογική κατάστα-
ση των περιοχών που θα επισκεφθούμε 
ώστε να λάβουμε ειδικές προφυλάξεις 
εφόσον αυτό απαιτείται. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΆΝΤΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΆΓΧΟΣ!
Kάντε την κράτηση σας ελεύθερα! Θα σας ζητήσουμε προκαταβολή μόλις επιβεβαιωθεί 
η αναχώρηση της εκδρομής, βάσει των συμμετοχών αλλά και εφόσον οι επιδημιολογι-
κές συνθήκες επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδρομής. Σε περίπτωση που λόγω 
έκτακτων συνθηκών η πραγματοποίηση της εκδρομής δεν μπορέσει να πραγματοποιηθεί, 
σας επιστρέφουμε το 100% του ποσού που μας έχετε καταβάλλει. 

Σε περίπτωση που προσβληθείτε ή νοσήσετε από τον COVID-19 πριν από το ταξίδι σας, 
αναλαμβάνουμε όλα τα ακυρωτικά και σας επιστρέφουμε πλήρως το χρηματικό 
ποσό που έχετε καταβάλλει. Ακολουθούμε την ίδια πολιτική και για όλους τους πελά-
τες μας που ενδέχεται να βρεθούν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) 
λόγω πρόσφατης έκθεσης τους στον COVID-19.   

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΜΟΝΟ ΤΙΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ...



ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1. Τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων μεταφο-
ράς στα τουριστικά λεωφορεία των εκδρομών μας. Όλα τα 
λεωφορεία που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα από 
επόπτη Δημόσιας Υγείας.

2. Έχουμε εφαρμόσει τον περιορισμό των θέσεων επιβαι-
νόντων στο 50% της χωρητικότητας και σε διάταξη τέτοια 
που να διασφαλίζει την προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ 
των επιβατών. 

3. Πριν από την αναχώρηση της εκδρομής, κατά την επιβίβα-
ση στο πούλμαν, πραγματοποιούμε ταχεία θερμομέτρηση σε 
όλους τους επιβάτες. 

4. Όλοι οι οδηγοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πιστοποιημέ-
νο και εγκεκριμένο απολυμαντικό υλικό το οποίο ψεκάζεται 
σε όλα τα σημεία επαφής αμέσως μετά από κάθε δρομολόγιο.

5. Πραγματοποιούνται καθολικές απολυμάνσεις με εγκεκρι-
μένα απολυμαντικά μέσα στην καμπίνα των επιβατών και με 
ειδικά συνεργεία για την εφαρμογή τους. 

6. Απολύμανση των κλιματιστικών στα πούλμαν και κα-
θολική αντικατάσταση όλων των φίλτρων κλιματισμού. Η 
ενέργεια αυτή επαναλαμβάνεται σε πολύ τακτικά χρονικά 
διαστήματα για τη διασφάλιση καθαρού και φρέσκου αέρα 
στην καμπίνα.

7. Οι οδηγοί μας είναι εφοδιασμένοι με ατομική μάσκα και 
γάντια προστασίας τα οποία χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της υπηρεσίας τους, ενώ ενημερώνονται καθημερινά 
για τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

8. Τα λεωφορεία μας διαθέτουν εγκεκριμένα αντισηπτικά 
διαλύματα για χρήση από τους επιβάτες κατά την είσοδο ή 
την έξοδο από το λεωφορείο.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
1. Έχουμε εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εξυπηρέτη-
σης, από την αρχική σας κράτηση έως και την τελική εξόφληση, 
η οποία δεν απαιτεί την φυσική σας παρουσία στα γραφεία μας. 

2. Σας συστήνουμε να πραγματοποιείτε τις κρατήσεις σας μέσω 
του τηλεφωνικού μας κέντρου 2103738000. Σε περίπτωση 
που επιθυμείτε να μας επισκεφθείτε από κοντά, τα κεντρικά 
μας γραφεία είναι ανοιχτά τις καθημερινές από τις 09:00 έως 
τις 17:00. Στα γραφεία τηρείται η υποχρεωτική χρήση μάσκας 
για όλους τους επισκέπτες καθώς και το προβλεπόμενο όριο 
ατόμων ανά τ.μ. 

3. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις συναλλαγές σας εύ-
κολα και από απόσταση με τους παρακάτω τρόπους: α) Τραπε-
ζική κατάθεση β) Πληρωμή μέσω κάρτας γ) Πληρωμή μέσω της 
υπηρεσίας Livepay της Eurobank. Η χρέωση της πιστωτικής/
χρεωστικής σας κάρτας αλλά και ο διακανονισμός πληρωμής 
με δόσεις μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς να απαιτείται η 
φυσική σας παρουσία.



Θησαυροί 
της Λακωνίας
1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Μουσείο Ελιάς - Σπάρτη 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα  για τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά απλωμένη 
στην πλαγιά του ομώνυμου λόφου, που ακόμα και σήμερα αποπνέει την αίγλη ενός ένδοξου 
παρελθόντος. Επόμενος σταθμός μας το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, που θα σας 
ταξιδέψει στον πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον 
Ελλαδικό χώρο. Ελεύθερος χρόνος στην Σπάρτη για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
MYSTRAS GRAND PALACE RESORT & SPA 5* Lux στον Μυστρά. Δείπνο.
2η μέρα: Μονεμβασιά 
Πρωινό και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Περιήγηση στο κάστρο με τα 
Βενετσιάνικα και Βυζαντινά αρχοντικά, με τον Ναό της Αγίας Σοφίας, το σπίτι και την προτομή 
του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού, τον Ναό της Παναγίας της 
Χρυσαφίτισσας και τα πάμπολλα μαγαζάκια με τα τοπικά ενθύμια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Γύθειο - Aθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Γύθειο, την πόλη με το νησιώτικο χρώμα και κυριότερο λιμάνι 
του Λακωνικού κόλπου. Επίσκεψη στο νησάκι Κρανάη, που,σύμφωνα με τη Μυθολογία, ήταν το 
καταφύγιο του Πάρη και της Ωραίας Ελένης. Εκεί βρίσκεται και ο πύργος του Τζανετάκη, στον 
οποίον στεγάζεται το Μουσείο της Μάνης, καθώς και ο Φάρος του 1873. Ελεύθερος χρόνος για 
γεύμα στα ταβερνάκια της πόλης. Πορεία για Αθήνα.

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Mystras Grand palace 
Resort & Spa 5* Lux στον Μυστρά 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3o ATOMO 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 4-12

3 200 € 145 € + 270 € 80 €

3 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις κάθε Παρασκευή 

από 6/11 έως 18/12 
Ώρα αναχώρησης 08:00

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
MYSTRAS GRAND PALACE  
RESORT & SPA

Ένα πολυτελές καταφύγιο 5 αστέρων που εκπροσωπεί 
πλήρως το μυστηριακό μεγαλείο περασμένων εποχών 
και ενσαρκώνει στο απόλυτο την ιδέα μίας μοναδικής 
εμπειρίας διακοπών που ξετυλίγεται σε ένα πολυτελές, 
παραμυθένιο σκηνικό. Ο μεγαλοπρεπής σχεδιασμός  
του εναρμονισμένος με την αρχιτεκτονική του Μυστρά, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια διαμονή που 
ξεπερνά τις προσδοκίες σας.

Βρίσκεται «φωλιασμένο» στις πλαγιές του Ταϋγετου, 
κάτω από την Βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά, 
μέσα σε 30 στρέμματα καταπράσινου τοπίου με συντρι-
βάνια, πλακόστρωτα και πλούσια βλάστηση. 



Βόλος - Πήλιο 
Τρενάκι «Μουντζούρης»
1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο - Πορταριά
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη του Βόλου και στο 
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα στη χώρα μας, το οποίο στεγάζεται στο 
υπέροχο Νεοκλασικό κτίριο του 1909. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και επίσκεψη στα τσιπουράδικα 
του Βόλου. Άφιξη στο ξενοδοχείο VALIS RESORT HOTEL & SPA 5* στην Αγριά. Δείπνο. 
2η μέρα: Διαδρομή με τον «Μουντζούρη» - Μηλιές - Βυζίτσα  
Πρωινό και αναχώρηση για μια αξέχαστη γραφική ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου με 
τον «Μουντζούρη», το παλιό ατμοκίνητο τρενάκι. Στις Μηλιές θα δούμε την ιστορική εκκλησία των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη δημόσια Βιβλιοθήκη με τα σπάνια χειρόγραφα. Συνεχίζουμε για τον 
παραδοσιακό οικισμό Βυζίτσα, με τα επιβλητικά αρχοντικά και τη θέα στον Παγασητικό. Όσοι δεν 
θελήσουν να πάρουν το τρενάκι θα κάνουν την εκδρομή Μηλιές-Βυζίτσα οδικώς. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος - Αθήνα 
Πρωινό και μετάβαση στην πετρόχτιστη και παραδοσιακή Μακρυνίτσα. Περίπατος μέχρι την 
κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου. Θα δούμε τη μαρμάρινη βρύση «Αθάνατο νερό» με τους λεοντόμορφους κρουνούς 
και θα πιούμε καφεδάκι στον ξακουστό «Θεόφιλο». Μετάβαση στο Βόλο όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για γεύμα. Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Valis Resort Hotel &  
Spa 5* στην Αγριά Βόλου

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Το εισιτήριο για τον 
«Μουντζούρη» 10€ (πληρωτέα στο γραφείο). Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος 
διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ  
PROMO

2ΚΛΙΝΟ  
PELION VIEW

3ο ΑΤΟΜΟ
1ΚΛΙΝΟ  
PROMO

ΠΑΙΔΙ 4-12

3 159 € 175 € 145 € 249 € 60 €

3 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις κάθε Παρασκευή 

από 6/11 έως 18/12 
Ώρα αναχώρησης 07:30

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
VALIS RESORT & SPA

Πολυτελές ξενοδοχείο στις πλαγιές του Πηλίου, μόλις 3 
ώρες μακριά από την Αθήνα, ανάμεσα στις καταγά-
λανες ακτές του Παγασητικού και το ονειρικό «βουνό 
των Κενταύρων» με τα παραδοσιακά χωριά του και 
τα χιονοδρομικά κέντρα του. Θα το βρείτε πάνω στην 
παραλία, δίπλα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγριάς, μόλις 
4χλμ. από τον Βόλο.

To Valis Resort & Spa είναι ειδικά σχεδιασμένο για να 
καλύψει τις ανάγκες σας, συνδυάζοντας δραστηριότητες 
για τα παιδιά, τους γονείς, αλλά και ευκαιρίες αναψυχής 
για όλη την οικογένεια.

PROMO: ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙ



Καρπενήσι 
Μικρό & Μεγάλο Χωριό
1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φτάνουμε στο ιστο-
ρικό Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα.  Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό 
των Κορυσχάδων, με το Μουσείο  Εθνικής Αντίστασης. Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας AVARIS HOTEL 4* & MONTANA HOTEL 5*. Δείπνο.  
2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού 
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. Ελεύθερος χρόνος 
για περιήγηση στους χώρους της μονής. Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό 
ελατόδασος απέναντι από το Μεγάλο Χωριό. Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του 
Όρους Χελιδόνα. Χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα γραφικά 
σπίτια. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το εξαιρετικό γαλακτομπούρεκο του κυρίου Αλέκου! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Γοργοπόταμος - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Αγάθωνος, μια «κιβωτό της φύσης» χτισμένη στις πλαγιές της 
Οίτης, με σημαντική θρησκευτική και οικολογική δραστηριότητα. Συνεχίζουμε για το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, με τον Βοτανικό κήπο και τα εκθέματα από τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Επόμενη στάση μας 
η Λουτρόπολη Υπάτης, για καφέ και περίπατο στο υπέροχο πάρκο. Στη συνέχεια θα φτάσουμε στο 
καταπράσινο χωριό του Γοργοποτάμου, με την ιστορική γέφυρα και τα πολλά ταβερνάκια. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Avaris Hotel 5* ή 
Montana Hotel & Spa 5* στο Καρπενήσι 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

3 AVARIS 5* 140 € 105 € 180 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

3 ΜΟΝΤΑΝΑ 5* 149 € 130 € 210 €

3 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις κάθε Παρασκευή 

από 6/11 έως 18/12 
Ώρα αναχώρησης 08:15

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ
ΜΟΝΤΑΝΑ HOTEL

AVARIS HOTEL

Αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλάρωση μέσα σ’ ένα 
τοπίο μαγευτικό, μία από τις ομορφότερες και πλέον του-
ριστικές περιοχές της Ελλάδας. Κάθε ένα από τα δωμάτια 
και τις σουίτες έχει πανοραμική θέα στην κοιλάδα και 
είναι εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

Το ξενοδοχείο Avaris Hotel κατηγορίας πέντε αστέρων, 
είναι χτισμένο στο μαγευτικό Καρπενήσι. Η ζεστή φιλοξενία 
των ανθρώπων του αλλά και η πολυτέλεια των χώρων του, 
συνθέτουν έναν ιδανικό συνδυασμό για όσους αναζητούν 
μια πραγματική απόδραση από την καθημερινότητα.



Λίμνη Πλαστήρα 
Ορεινά Θέρετρα Πίνδου
1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα
Αναχώρηση για το φράγμα Πλαστήρα, άφιξη και περιήγηση στα όμορφα χωριά της λίμνης: 
Λαμπερό, Μπελοκομίτη, Νεοχώρι, Πεζούλα κ.α. Θα καταλήξουμε στο φράγμα Ταυρωπού, μήκους 
220μ. Μικρή στάση για φωτογραφίες και για να ψωνίσουμε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα από 
τα μικρομάγαζα που έχουν στήσει οι ντόπιοι έμποροι. Συνεχίζουμε για το γύρο της λίμνης, η 
οποία κατασκευάστηκε το 1959 και ήταν ιδέα του Νικολάου Πλαστήρα, εξ ου και το όνομά της. 
Προαιρετικό φαγητό με θέα τη λίμνη. Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο KAZARMA LAKE 
RESORT & SPA 5* στα Καλύβια Φυλακτής της λίμνης Πλαστήρα. Δείπνο.
2η μέρα: Ορεινά Θέρετρα Πίνδου: Πύλη - Ελάτη - Περτούλι
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής για τα ορεινά θέρετρα 
της Πίνδου, τα χωριά του Κόζιακα. Θα επισκεφθούμε την πανέμορφη Πύλη, με την Πόρτα Παναγιά 
(βυζαντινή εκκλησία), χτισμένη το 1283 πάνω στα ερείπια του ναού της θεάς Αθηνάς. Στάση στη 
γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνα, η οποία χτίστηκε το 1514 από τον Άγιο Βησσαρίωνα. Συνεχίζουμε για 
την Ελάτη, η παλαιότερη ονομασία της οποίας ήταν Τύρνα. Στάση για καφέ και αναχώρηση για το 
Περτούλι, το οποίο βρίσκεται μέσα στα έλατα σε υψόμετρο 1150μ. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα 
παραδοσιακά ταβερνάκια του χωριού. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Καλαμπάκα - Μονές Μεγάλου Μετεώρου & Αγ. Στεφάνου - Τρίκαλα
Πρωινό και μετάβαση στα Μετέωρα, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε δύο από τις πιο 
αξιόλογες μονές, Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Συνεχίζουμε για τα Τρίκαλα, όπου θα 

έχουμε τη δυνατότητα για βόλτα στην παλιά πόλη και 
στον πεζόδρομο με τα πολλά καταστήματα. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα στην παραδοσιακή περιοχή των 
Τρικάλων τα μανάβικα. Πορεία για Αθήνα.

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kazarma Lake  
Resort & Spa 5* στην λίμνη Πλαστήρα 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

3 175 € 130 € 275 €

3 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις κάθε Παρασκευή 

από 6/11 έως 18/12 
Ώρα αναχώρησης 07:30

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
KAZARMA LAKE RESORT & SPA

Το Kazarma Hotel βρίσκεται στην ονειρική περιοχή 
της λίμνης Πλαστήρα, χτισμένο με πέτρα και ξύλο, 
πρωτίστως όμως με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, 
για να αποτελέσει η διαμονή σας μια αξέχαστη εμπειρία 
φιλοξενίας. Προσφέρει, άνετα και πολυτελή δωμάτια, 
τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα προσεγμένη διακόσμηση. 
Το εστιατόριο Kazarma σερβίρει παραδοσιακά πιάτα, 
ενώ το καφέ και το lounge bar του ξενοδοχείου έχουν 
υπέροχη θέα στη λίμνη.

Το ξενοδοχείο αποτελεί ιδανική βάση για εξορμήσεις 
στην περιοχή, ενώ η λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται σε 
απόσταση μόλις 400μ.. 



Πανόραμα 
Ιωαννίνων
1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα 
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας - Δομοκού - Καλαμπάκας φθάνουμε στο πετρόχτιστο 
και γραφικό Μέτσοβο. Χρόνος για γνωριμία με το χωριό και αγορές τοπικών προϊόντων.  
Αναχώρηση για τα Γιάννενα, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο THE LAKE HOTEL 5* ή  
EPIRUS PALACE 5*. Δείπνο. 
2η μέρα: Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι 
Πρωινό και αναχώρηση για το ανατολικό και κεντρικό Ζαγόρι. Περνώντας από την Αρίστη και μέσω 
μιας καταπληκτικής διαδρομής θα φθάσουμε στο Μεγάλο Πάπιγκο. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι 
και την Αγία Παρασκευή, για να δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου 
(Guinness 1997). Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τους Κήπους με τα χαρακτηριστικά γεφύρια 
Κόκκορου και Πλακίδα (ή Καλογερικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Νησάκι - Κάστρο - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα
Πρωινό και μετάβαση στο γραφικό νησάκι, όπου θα επισκεφθούμε το ιστορικό μουσείο του Αλή 
Πασά. Επιστροφή στα Γιάννενα και χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη για να επισκεφθούμε το 
κάστρο με  το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο, το τζαμί του Ασλάν Πασά, την ακρόπολη Ιτς Καλέ, 
με το Βυζαντινό Μουσείο και τον τάφο του Αλή Πασά. Επόμενος σταθμός μας Επίσκεψη το Μουσείο 
Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Πορεία για Αθήνα μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρίου.

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο The Lake Hotel 5*  
ή Epirus Palace 5* στα Γιάννενα 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

3 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις κάθε Παρασκευή  

από 6/11 έως 18/12 
Ώρα αναχώρησης 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

3 THE LAKE 5* 169 € 145 € 265 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

3 EPIRUS PALACE 5* 159 € 112 € 225 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ
THE LAKE HOTEL

EPIRUS PALACE

Με αρχοντικό αέρα, το ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο The Lake 
Hotel στέκει περήφανο μια «ανάσα» από τη Λίμνη Παμβώ-
τιδα, φιλοδοξώντας να γίνει η δική σας βάση διαμονής στα 
Ιωάννινα. Διαθέτει 40 πολυτελή δωμάτια, εφοδιασμένα με 
όλες τις ανέσεις, που καλύπτουν κάθε επιθυμία.

Mόλις 5 λεπτά από το κέντρο των Ιωαννίνων, προσφέ-
ρει στους επισκέπτες του ό,τι καλύτερο υποδεικνύει η 
σύγχρονη έννοια της φιλοξενίας. Ένα πραγματικό παλάτι 
200 πολυτελών δωματίων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να 
προσφέρουν μια άνετη και απολαυστική διαμονή.



Φλώρινα 
Πρέσπες - Νυμφαίο - Καστοριά
1η μέρα: Αθήνα - Φλώρινα
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην  Φλώρινα. Τακτοποίηση στο 
πολυτελέστατο ξενοδοχείο THE LYNX MOUNTAIN RESORT 5* με την μαγευτική  θέα προς στην 
πόλη και το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας. Στην συνέχεια θα μεταβούμε  στο κέντρο της Φλώρινας 
με μεταφορικό μέσω του ξενοδοχείου όπου θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τα παραδοσια-
κά αρχοντικά και τον ποταμό Σακουλέβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.  
2η μέρα: Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. 
Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, γνωστό για τα περίφημα φασόλια 
Πρεσπών. Μετάβαση στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα, που πρόσφατα ενώ-
θηκε με την ξηρά με γέφυρα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το χωριό Ψαράδες, με τα μοναδικά δείγματα 
αρχιτεκτονικής. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια με τοπικές σπεσιαλιτέ. Στο γυρισμό θα έχουμε 
τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού 
Πρεσπών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Νυμφαίο («Αρκτούρος») - Κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό και  παραμυθένιο Νυμφαίο, με την αψεγάδιαστη 
ομορφιά και τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Επίσκεψη στο κέντρο ενημέρωσης του «Αρκτούρου» και 
στην συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε το καφεδάκι μας και να γευτούμε τις 
παραδοσιακές πίτες με τα τοπικά προϊόντα. Πορεία για Αθήνα. 

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο The Lynx Mountain 
Resort 5* στην Φλώρινα

 ✓ Ημιδιατροφή σε σερβιριζόμενο μενού 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

3 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις κάθε Παρασκευή  

από 6/11 έως 18/12 
Ώρα αναχώρησης 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

3 195 € 170 € 99 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
THE LYNX MOUNTAIN RESORT

Η καρδιά της πεντάστερης φιλοξενίας πλέον χτυπά στη 
Φλώρινα. Στο The Lynx Mountain Resort, ο επισκέπτης 
θα έχει τη δυνατότητα να διαμείνει στην προνομιακή το-
ποθεσία του θρυλικού πρώην ξενοδοχείου Ξενία, σε ένα 
υπερσύγχρονο mountain resort στην καρδιά της φύσης, 
με φόντο τα καταπράσινα δάση & τα βουνά μιας περιοχής 
που, επάξια, αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους 
προορισμούς της Ελλάδος.

Προσφέρει άρτια διακοσμημένα δωμάτια με πλήρεις πα-
ροχές, μοναδικές γευστικές εμπειρίες στο εστιατόριο “Six 
lakes” , αυθεντικές στιγμές χαλάρωσης στο state-of-the-
art spa, εξωτερικό Jacuzzi και, φυσικά, εντυπωσιακή θέα.



Όλυμπος 
Αμπελάκια - Βέροια - Νάουσα
1η μέρα: Αθήνα - Αμπελάκια - Βέροια
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό τις βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα, όπου 
βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισμός Αμπελάκια. Το χωριό φημίζεται για τα σπουδαία αρχοντικά 
του, καθώς γνώρισε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά το παρελθόν, χάρη στην επε-
ξεργασία και την βαφή νημάτων με κόκκινο χρώμα που παρήγαγαν από την επεξεργασία του 
φυτού ριζάρι. Ελεύθερος χρόνος για επίσκεψη στο αρχοντικό Σβάρτς και γεύμα σε κάποιο από 
τα παραδοσιακά ταβερνάκια. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο MEDITERRANEAN VILLAGE 
HOTEL & SPA 5* στην Κατερίνη. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Βεργίνα-Μονή Σουμελά- Βέροια-Νάουσα
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, όπου φυλάσσονται οι θησαυροί 
των Μακεδόνων. Στην συνέχεια αναχώρηση για το χωριό Καστανιά, στους πρόποδες του Βερμίου, 
όπου βρίσκεται η Παναγιά των Ποντίων, η Μονή Σουμελά. Συνεχίζουμε για την Βέροια όπου θα 
έχουμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε το Βήμα του Απόστολου Παύλου, την Παλιά πόλη στην 
Μπαρμπούτα και την Ελιά με την υπέροχη θέα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για 
την όμορφη Νάουσα, στους πρόποδες του Βερμίου. Επίσκεψη στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, 
ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής και διημέρευσης 3 χιλιόμετρα από την πόλη. Εξήντα 
στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, 
ποταμού της Αραπίτσας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Παλαιός Παντελεήμονας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τον Παλαιό Παντε-
λεήμων, παραδοσιακός οικισμός στα 440 μ. 
υψόμετρο στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περιήγηση. 
Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

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

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Mediterranean Village 
Hotel & Spa 5* στην Κατερίνη 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

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

3 ΗΜΕΡΕΣ
Άναχωρήσεις κάθε Παρασκευή  

από 6/11 έως 18/12 
Ώρα αναχώρησης 07:00

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
MEDITERRANEAN VILLAGE

Με τον ορεινό όγκο του μυθικού Ολύμπου να διακρίνεται 
στο φόντο, το Mediterranean Village, στην παραλία της 
Κατερίνης, σας περιμένει για να σας προσφέρει ξεχωριστή 
φιλοξενία που θα σας μείνει αξέχαστη, όποια εποχή κι αν 
επιλέξετε για τις διακοπές σας. Kατέχει άριστη γεωγραφική 
θέση, που σας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσετε ως ορμη-
τήριο για εκδρομές, περιηγήσεις και ευχάριστες στιγμές 
αναψυχής, εξίσου εύκολα, στο βουνό ή τη θάλασσα. 

Η μοντέρνα αρχιτεκτονική του, τα καλαίσθητα δωμάτια 
με θέα το απέραντο γαλάζιο, η καταπληκτική παραλία, οι 
πολλές όμορφες γωνίες, σας βοηθούν να απολαύσετε 
ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ME ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 4-12

3 145 € 122 € 169 € 110 €



Ναύπλιο
Επίδαυρος - Βυτίνα - Δημητσάνα - Στεμνίτσα - Λεωνίδιο - 
Μονή Ελώνης - Κοσμάς

2 & 3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10 & 27/10 
AMALIA NAUPLIA 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μετέωρα - Καλαμπάκα
Λίμνη Πλαστήρα - Μέτσοβο - Πύλη - Ελάτη - Περτούλι

3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 25/10 & 26/10 
METEORA HOTEL 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μυθική Λακωνία
Μυστράς - Σπάρτη - Μονεμβασιά - Γύθειο

3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10 
MYSTRAS GRAND PALACE RESORT 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Θεσσαλονίκη
Λίμνη Κερκίνη - Οχυρό Ρούπελ - Βεργίνα - Έδεσσα - 
Λουτρά Πόζαρ

3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 25/10 & 26/10  
GRAND HOTEL 5* & THE MET 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αράχωβα - Δελφοί
Όσιος Λουκάς - Λίμνη Μόρνου - Λιδορίκι - Τριζόνια - 
Γαλαξίδι - Μεταλλευτικό Πάρκο - Γραβιά - Χάνι - Αγόριανη

3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10  
ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Λακωνική Μάνη
Σπάρτη - Σπήλαια Διρού - Αρεόπολη - Γύθειο - Μονεμβασιά

3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10  
LAS HOTEL 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
119€

από 
165€

από 
185€

από 
210€

από 
149€

από 
165€

28η  
Οκτωβρίου

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ WWW.SMILEACADIMOS.GR



από 
155€

από 
205€

από 
189€

από 
155€

από 
225€

από 
158€

από 
179€

Καρπενήσι
Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού - Κορυσχάδες 
Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Γοργοπόταμος

2 & 3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10 & 27/10 
AVARIS 5* & MONTANA 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Λίμνη Πλαστήρα
Καρδίτσα - Πύλη - Ελάτη - Περτούλι - Καλαμπάκα - 
Μετέωρα - Τρίκαλα

3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10  
KAZARMA LAKE RESORT & SPA 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
95€

Πανόραμα Ιωαννίνων
Γιάννενα - Μέτσοβο - Καλπάκι - Πάπιγκο - Κήποι - 
Μονοδένδρι - Φαράγγι Βίκου

3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 25/10 & 26/10 
GRAND SERAI 5* & SAZ CITY 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Λουτρά Πόζαρ
Δίον - Βέροια - Παναγία Σουμελά - Έδεσσα - Παλαιός 
Παντελεήμωνας

4 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 25/10 
AIGES MELATHRON 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Φλώρινα
Καστοριά - Πρέσπες - Νυμφαίο - Αρκτούρος 

3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 25/10 & 16/10 
THE LYNX MOUNTAIN RESORT 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βόλος - Πήλιο
Μηλιές - Βυζίτσα - Πορταριά - Μακρυνίτσα- Μουντζούρης

3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10 
PELION RESORT 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τρίκαλα
Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα - Πύλη - Ελάτη - Περτούλι

3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10 
GALLERY ART HOTEL 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Όλυμπος
Αμπελάκια - Κατερίνη - Βεργίνα - Μονή Σουμελά - 
Βέροια - Νάουσα - Παλαιός Παντελεήμωνας

2 & 3 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10 & 28/10 
MEDITERRANEAN VILLAGE 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ημερήσιες  
Εκδρομές 

ΛΙΜΝΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ & ΔΟΞΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25/10 | 18€

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ - ΖΑΡΟΥΧΛΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 28/10 | 20€

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 28/10 & 22/11 | 18€

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ - ΚΑΨΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 1/11 | 20€

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 8/11 | 20€

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15/11 | 20€

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ - ΖΑΡΟΥΧΛΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 28/10 | 20€

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 29/10 | 20€




