Ginis Vacances S.A - Travel Organization
Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece
Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703
e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ & ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2018
(27/02/18)
ΛΕΥΚΑΔΑ
Γύρος νησιού – κρουαζιέρα Λευκάδα – Κεφαλονιά – Ιθάκη – Λίμνη Τριχωνίδα – Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο
4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο άτομο

Μονό
κλινο

28/4 – 01/05/18

4/3

219€

195€

285€

25 - 28/05/18

4/3

245€

210€

315€

Ionion Star 3*

Διατροφή

Ημιδιατροφή

1. ΑΘΗΝΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ
Πρωινή αναχώρηση (07:30) για την καταπράσινη Λευκάδα. Άφιξη και επίσκεψη στη Μονή Φανερωμένης. Γεύμα στην περιοχή
της Λυγιάς και άφιξη στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο Ionion Star 3*. Δείπνο.
2. ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα επιβιβασθούμε στο καράβι για ολοήμερη κρουαζιέρα. Πρώτος
σταθμός το Πόρτο Κατσίκι, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Φωτογραφίες και αναχώρηση για το «στολίδι» της
Κεφαλονιάς, το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στα γραφικά σοκάκια και γεύμα στα ταβερνάκια.
Έπειτα θα επισκεφθούμε το Κιόνι της Ιθάκης. Συνεχίζουμε με τη Σπηλιά του Παπανικολή, το Μεγανήσι και τον Σκορπιό.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3. ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Πρωινό και πανοραμικός γύρος του νησιού. Ξεκινάμε με τον Συβρό, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς για ξενάγηση και
γευσιγνωσία. Μετάβαση στα Σύβοτα Λευκάδας κι έπειτα στη Βασιλική για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο.
4. ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ – ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ – ΘΕΡΜΟ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, την πύλη εισόδου προς τη λίμνη Τριχωνίδα. Επίσκεψη στην ιερά Μονή Αγίου
Κοσμά και μετάβαση στο Θέρμο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα σε ταβερνάκι. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε τη μαγευτική
διαδρομή του γύρου της λίμνης. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο Ιonion Star 3*
Ημιδιατροφή καθημερινά
Η κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη
Αρχηγός / συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα εκτός ξενοδοχείου, ποτά, φιλοδωρήματα, ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως
περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΝΑΥΠΛΙΟ
Επίδαυρος - Δρέπανο – Ναύπλιο - Βυτίνα – Δημητσάνα - Κεφαλάρι
4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο άτομο

Μονό
κλινο

1ο Παιδί
4-12

Τhe Grove
Seaside Hotel
4*

28/4 – 01/05/18

4/3

229€

205€

325€

90€

25 - 28/05/18

4/3

245€

215€

339€

90€

Διατροφή

Ημιδιατροφή

1. ΑΘΗΝΑ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΔΡΕΠΑΝΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ
Αναχώρηση (07:45) από Αθήνα και μέσω Λουτρών Ωραίας Ελένης και Παλαιάς Επιδαύρου, φθάνουμε στον αρχαιολογικό
χώρο για να επισκεφθούμε το μουσείο και το Αρχαίο Θέατρο, φημισμένο για την τέλεια ακουστική του και την εναρμόνισή του
με το φυσικό τοπίο. Eλεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα στο Λυγουριό. Άφιξη στο ξενοδοχείο The Grove Seaside Hotel 4*
στο Δρέπανο. Δείπνο.
2. ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το μαγευτικό Μαίναλο. Θα δούμε τη γραφική Βυτίνα που βρίσκεται χτισμένη σε υψόμετρο 1000μ.
μέσα στα έλατα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για την Δημητσάνα και την παλιά μπαρουταποθήκη του ’21 όπου θα έχουμε
την δυνατότητα αν είναι ανοικτό να επισκεφθούμε το υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3. ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο. Επίσκεψη στο φρούριο Παλαμήδι και συνεχίζουμε για την εκκλησία του
Αγίου Σπυρίδωνα, την Παλιά Πόλη και θα πιούμε καφέ στη πλατεία Συντάγματος. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα
παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4. ΚΕΦΑΛΑΡΙ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Κεφαλάρι, περιοχή καταπράσινη με τρεχούμενα νερά. Θα δούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου
Πηγής και αν σταθεί δυνατόν θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα δούμε την πυραμίδα που βρίσκεται
στο χωριό η οποία έχει εκτιμηθεί ότι ανάγεται στα τέλη του 4ο αιώνα π.χ. Πορεία για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο ξενοδοχείο The Grove Seaside Hotel 4* στο Δρέπανο
Ημιδιατροφή καθημερινά
Αρχηγός / συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα εκτός ξενοδοχείου, ποτά, φιλοδωρήματα, ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως
περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Ιερά Μονή Όσιου Λουκά – Δίστομο – Δελφοί – Vagonetto – Γραβιά – Αγόριανη - Άμφισσα – Γύρος Λίμνης Μόρνου– Αράχοβα
4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/νύχτες

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο άτομο

Μονόκλινο

Διατροφή

Mouikis 3*

25 – 28/05/18

4/3

210€

160€

255€

Πρόγευμα

Mediterranee 4*

25 – 28/05/18

4/3

270€

235€

345€

Πρόγευμα

1. ΑΘΗΝΑ- ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Συνάντηση νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, και αναχώρηση για την πανέμορφη Κεφαλονιά. Ενδιάμεση στάση και στην
συνέχεια επιβιβαζόμαστε στο πλοίο από το λιμάνι της Πάτρας για το γραφικό λιμάνι της Σάμης. Άφιξη στο γραφικό Αργοστόλι,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργότερα μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, τα εμπορικά καταστήματα και να
χαλαρώσετε στα όμορφα ταβερνάκια.
2. ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Αναχώρηση το πρωί για το γύρο της Κεφαλονιάς. Θα επισκεφθούμε το καταπληκτικό σπήλαιο της Δρογκαράτης , την όμορφη
κωμόπολη της Σάμης με το απαράμιλλης ομορφιάς λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και το γραφικό παραλιακό χωριό της
Αγ.Ευφημίας. Ακολουθεί μια γοητευτική διαδρομή προς το Βόρειο τμήμα του νησιού για να καταλήξουμε στον παραδοσιακό και
κοσμοπολίτικο οικισμό του Φισκάρδου. Παίρνοντας το δρόμο του γυρισμού βλέπουμε την ιστορική χερσόνησο της Άσσου με
το ενετικό κάστρο , και φωτογραφίζουμε την ξακουστή παραλία του Μύρτου με τα γαλαζοπράσινα νερά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
3. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ – ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ - ΣΚΑΛΑ
Επίσκεψη στο Ενετικό κάστρο του Αγίου Γεωργίου, το μοναστήρι του Αγ.Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη του νησιούπροσκύνημα στο ιερό Λείψανο. Επόμενος σταθμός μας ο τοπικός συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσουμε τα τοπικά
κρασιά (Ρομπόλα) .Συνεχίζουμε για τα όμορφα χωριά του δήμου Λειβαθούς με στάση στο πιο γραφικό χωριό Κουρκουμελάτα.
Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το πιο τουριστικό χωριό της Κεφαλονιάς, την πανέμορφη Σκάλα, και επιστροφή στο Αργοστόλι.
4. ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΛΑΣΣΗ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για να αγοράσετε τα αναμνηστικά σας από την όμορφη Κεφαλονιά, και να επισκεφθείτε
για μια τελευταία βόλτα, το Λιθόστρωτο , στην συνέχεια αναχώρηση από το ξενοδοχείο όπου θα επισκεφθούμε το μοναδικό
γεωλογικό φαινόμενο Καταβόθρες . Ακολουθεί μια όμορφη διαδρομή στην Λάσση με τις πανέμορφες παραλίες του Πλατύ και
Μακρύ Γιαλού. Θα κάνουμε μια ενδιάμεση στάση για φαγητό , και καταλήγουμε στον Πόρο όπου αποχαιρετάμε την Κεφαλονιά
και αναχωρούμε για την Αθήνα .
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο ξενοδοχείο επιλογής σας
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο επιλογής σας
Κεφαλλονίτης αρχηγός ξεναγός.
Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, ποτά, φιλοδωρήματα, προαιρετικές εκδρομές, ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως
περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ
Ναύπλιο – Πόρτο Χέλι – Σπέτσες – Ερμιόνη - Πόρος
3 & 4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

26-28/05/18

Ημέρες/
νύχτες

3/2

Nautica
Bay 3*

Τύπος
Δωματίου

Tιμή κατ'άτομο
σε δίκλινο

3ο
άτομο

Μονό
κλινο

1o παιδί
ως 12

2ο παιδί
ως 6

Bungalow

169€

139€

215€

75€

75€

Δίκλινο με κουκέτα

355€ τιμή δωματίου για 2 ενηλ. & 2 παιδιά

Connecting room

455€ τιμή δωματίου για 2 ενηλ. & 2 παιδιά

Διατροφή

Ημιδιατροφή
Bungalow
25-28/05/18

4/3

229€

189€

299€

85€

85€

Δίκλινο με κουκέτα

495€ τιμή δωματίου για 2 ενηλ. & 2 παιδιά

Connecting room

645€ τιμή δωματίου για 2 ενηλ. & 2 παιδιά

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο ημερησίως. Το 2 ο παιδί έως 6 μόνο στο κρεβάτι των γονιών.
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 07/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%
1. ΑΘΗΝΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση μέσω Ισθμού για το Ναύπλιο. Η πόλη με τα ισχυρά
βενετσιάνικα φρούρια και την αρχοντική της παράδοση, υπήρξε επί μακρόν η καρδιά του Ελληνισμού. Μετά την ξενάγησή μας
στο Παλαμήδι θα έχουμε χρόνο για φαγητό και περίπατο στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. Αναχώρηση για Πόρτο Χέλι
και νωρίς το απόγευμα θα φθάσουμε στο ξενοδοχείο διαμονής μας στην παραλία της πόλης. Τακτοποίηση στα δωμάτια και
ξεκούραση. Ακολουθεί δείπνο στο ξενοδοχείο και περίπου στις 20:00 αναχώρηση μπροστά από το ξενοδοχείο μας με ιδιωτικό
σκάφος, για τις Σπέτσες όπου θα περιηγηθούμε στα σοκάκια του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
Μετά το πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ θα αναχωρήσουμε, μπροστά από το ξενοδοχείο μας με ιδιωτικό σκάφος, για την
προαιρετική μας ολοήμερη κρουαζιέρα στο ομορφότερο και πιο γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού, την Ύδρα. Τα επιβλητικά
σπίτια και τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, κτισμένα αμφιθεατρικά κάτω από τα γυμνά βράχια μαζί με τα τουριστικά
καταστήματα και κοσμηματοπωλεία, τα εστιατόρια και τα καφέ, τις βάρκες, τα θαλάσσια ταξί και τα μεγάλα γιοτ, συνθέτουν την
πανέμορφη εικόνα του λιμανιού της Ύδρας. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας
ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ
Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερη ημέρα για να χαρούμε τις ανέσεις του ξενοδοχείου. Νωρίς το απόγευμα θα
επισκεφθούμε την γειτονική Ερμιόνη για καφέ και γλυκό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
4. ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΠΟΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πλούσιο πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον Γαλατά απ’ όπου θα πάρουμε το φέρυ για να περάσουμε σε 10 μόλις
λεπτά στον Πόρο. Από την πρώτη κιόλας ματιά ο αρχοντικός και πευκόφυτος Πόρος θα μας προϊδεάσει για μια όμορφη και
γαλήνια διημέρευση. Θα περιηγηθούμε στα σοκάκια του για να θαυμάσουμε τα γραφικά πολύχρωμα μικρομάγαζα της
παραλίας, το Αρχαιολογικό μουσείο και για όσους επιθυμούν αξίζει να κάνετε μία βόλτα μέχρι το Ιστορικό Ρολόι. Μετά το
μεσημεριανό φαγητό θα αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης εκδρομής: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα (απογευματινή βόλτα στην Ερμιόνη)
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο ξενοδοχείο Nautica Bay 3* - Ημιδιατροφή καθημερινά σε μπουφέ
Το εισιτήριο του σκάφους για την μεταφορά στις Σπέτσες - Το εισιτήριο του σκάφους για την μεταφορά στον Πόρο
Αρχηγός εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 1,50€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου, ποτά, φιλοδωρήματα, προαιρετικές εκδρομές (το εισιτήριο του
σκάφους για την κρουαζιέρα στην Ύδρα αξίας 20€ το άτομο), ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΛΑΚΩΝΙΑ
Μυστράς – Νεάπολη - Σπήλαιο Καστανιάς – Ελαφόνησος - Μονεμβασιά
3 & 4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο άτομο

Μονό
κλινο

1o παιδί

2ο παιδί

26-28/05/18

3/2

135€

95€

175€

65€ ως 4
75€ 5-12

65€ ως 4
75€ 5-12

215€

80€ ως 4
90€ 5-12

80€ ως 4
90€ 5-12

Limira Mare
3*

Διατροφή

Πρόγευμα
25-28/05/18

4/3

165€

115€

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 07/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν
περίπου 10%
1. ΑΘΗΝΑ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση με προορισμό το Μυστρά, 5χλμ δυτικά από τη Σπάρτη.
Εκεί θα επισκεφθούμε τη νεκρή Βυζαντινή πολιτεία, ολόκληρη ένα υπαίθριο μουσείο, αδιάψευστη μαρτυρία μιας λαμπρής
εποχής. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για φαγητό και καφέ και αναχώρηση για τον τελευταίο προορισμό της ημέρας και το
ξενοδοχείο διαμονής μας στη Νεάπολη Λακωνίας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο και
διανυκτέρευση.
2. ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
Μετά το πλούσιο πρόγευμα, ακολουθώντας μια καταπράσινη ορεινή διαδρομή θα καταλήξουμε στο νότιο άκρο της
Πελοποννήσου κοντά στο ακρωτήριο του Μαλέα. Εδώ θα επισκεφτούμε το σπήλαιο Καστανιάς ένα από τα πιο εντυπωσιακά
σπήλαια της Ελλάδας. Πλούσιο σε πυκνότητα και ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών, τα οποία χρειάστηκαν τρία
εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν, το κατατάσσουν δεύτερο στο είδος του σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια θα
πραγματοποιήσουμε εκδρομή με το καραβάκι στην γραφική Ελαφόνησο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό στο γραφικό
της λιμάνι και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.
3. ΚΥΘΗΡΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με το καράβι για τα πανέμορφα Κύθηρα (προαιρετική εκδρομή). Φτάνοντας στο νησί
πρώτη στάση θα πραγματοποιήσουμε στην Ιερά Μονή Μυρτιδιώτισσας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη χώρα,
πρωτεύουσα των Κυθήρων όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε το ενετικό κάστρο κτίσμα του 1503. Ελεύθερος χρόνος για
καφέ στην πλατεία της πόλης και στη συνέχεια αναχώρηση για το Καψάλι όπου θα απολαύσουμε το φαγητό μας. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στην Νεάπολη. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.
4. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την γραφική και ιδιαίτερη Μονεμβασιά μέσω του νέου δρόμου που παραδόθηκε πέρσι.
Φθάνοντας, μπροστά στα μάτια μας, εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα του βράχου της Μονεμβασιάς που επάνω
εξακολουθεί να ζει σκαρφαλωμένη η μεσαιωνική βυζαντινή και ενετική καστροπολιτεία, όπου με χαμηλή γέφυρα γίνεται η
σύνδεση με την ακτή. Από το κεντρικό εμπορικό καλντερίμι μέχρι τις επάλξεις του διπλού τοίχους συναντάμε λιθόστρωτα
δρομάκια. Αρχοντικά, αψίδες, ενετικά οικόσημα, βυζαντινές εκκλησίες με σημαντικότερες του Ελκομένου Χριστού και της Αγ.
Σοφίας & σπίτια με εξώστες στο πέλαγος συνθέτουν ένα απαράμιλλο τοπίο. Στη συνέχεια αναχώρηση για την επιστροφή μας
στην Αθήνα όπου θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ έχοντας σύντομες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση.
Συνοπτικό 3ήμερης εκδρομής: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα (προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα)
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο ξενοδοχείο Limira Mare 3* στη Νεάπολη Λακωνίας.
Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
Το κόστος για την εκδρομή στην Ελαφόνησο
Αρχηγός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 1,50€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα και δείπνα, ποτά, φιλοδωρήματα, προαιρετικές εκδρομές (η προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα
αξίας 35€ το άτομο), ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΠΗΛΙΟ
Μακρυνίτσα – Πορταριά – Χόρτο Πηλίου - Ζαγορά – Άγιος Ιωάννης – Τσαγκαράδα - Μηλιές – Βυζίτσα – Βόλος
4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

Leda Village
Resort 3*

25-28/05/18

4/3

Τύπος
Δωματίου

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο
άτομο

Μονό
κλινο

1o παιδί
ως 12

2ο παιδί
ως 12

Standard

219€

149€

325€

85€

85€

Studio

239€

149€

-

85€

85€

Διατροφή

Ημιδιατροφή

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 07/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%
1. ΑΘΗΝΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΧΟΡΤΟ ΠΗΛΙΟΥ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση θα φτάσουμε στη Μακρινίτσα το «μπαλκόνι του
Πηλίου» όπου πανοραμικά θα απολαύσουμε την πόλη του Βόλου και τα ασημένια νερά του Παγασητικού. Ελεύθερος χρόνος
για καφέ και περίπατο και στη συνέχεια αναχώρηση για την Πορταριά, ένα όμορφο χωριό με υπέροχη θέα. Παλιά αρχοντικά,
υπέροχοι ξενώνες και βρύσες με γάργαρα νερά συνθέτουν το πανέμορφο τοπίο. Χρόνος για αγορά τοπικών προϊόντων και
παραδοσιακό φαγητό. Άφιξη στο ξενοδοχείο διαμονής στο Παραλιακό Χόρτο Πηλίου και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ
μας ελεύθερο, δείπνο σε μπουφέ με τοπικές γεύσεις και διανυκτέρευση.
2. ΖΑΓΟΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα επισκεφτούμε ένα όμορφο, παραδοσιακό χωριό, την Ζαγορά. Η Ζαγορά, ίσως, έχει την
απόλυτη γοητεία του πιο αυθεντικά ζωντανού χωριού του Πηλίου. Στάση για καφέ και αναχώρηση για ένα από τα πιο γνωστά
θέρετρα του Πηλίου, τον Άγιο Ιωάννη. Τέλος θα επισκεφτούμε ακόμα ένα όμορφο χωριό, την Τσαγκαράδα. Παραδοσιακά
αρχοντικά στολίζουν τα πετρόχτιστα καλντερίμια της, αιωνόβια πλατάνια σκεπάζουν την πλατεία της και τρεχούμενα νερά
προσφέρουν το ιδανικό θέαμα. Στάση για φαγητό με αυθεντική πηλιορείτικη κουζίνα και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το
βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο σε μπουφέ και διανυκτέρευση.
3. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το χωριό Πλατανιά όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι μας για να πραγματοποιήσουμε
κρουαζιέρα στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, την Σκιάθο. Πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στις Κουκουναριές
όπου θα θαυμάσουμε την πασίγνωστη παραλία και θα απολαύσουμε τα καταγάλανα νερά. Στη συνέχεια θα ρίξουμε άγκυρα
στο γραφικό παλιό λιμάνι για να επισκεφτούμε την πόλη της Σκιάθου, την λεγόμενη Χώρα έχοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο.
Σεργιανίζοντας στα στενά σοκάκια στο παλιό κέντρο της πόλης θα θαυμάσουμε τα κατάλευκα σπίτια χτισμένα σε τυπικό
νησιωτικό στυλ, διακοσμημένα με φανταχτερά χρώματα και στολισμένα με ανθισμένες μπουκαμβίλιες. Θα δούμε επίσης το
Μπούρτζι, το παλιό κάστρο που κυριαρχεί στο λιμάνι και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην κορυφή του λόφου. Μετά το
μεσημεριανό μας φαγητό θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο
σε μπουφέ και διανυκτέρευση.
4. ΜΗΛΙΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ – ΒΟΛΟΣ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου τις Μηλιές, ένα μέρος αξεπέραστης φυσικής ομορφιάς
το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους κατά την επανάσταση. Έπειτα θα συναντήσουμε
την Βυζίτσα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μ. και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο χωριό, ζωντανό μουσείο παραδοσιακής
πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής που εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή τους επισκέπτες. Η μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία με τα
αιωνόβια πλατάνια, προσφέρεται για να απολαύσουμε τον καφέ μας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την πόλη του Βόλου όπου
θα απολαύσουμε την υπέροχη παραλία με τα αναρίθμητα τσιπουράδικα. Μετά το μεσημεριανό μας φαγητό θα αναχωρήσουμε
για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση.
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο Πηλίου
Ημιδιατροφή καθημερινά σε μπουφέ
Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία του ξενοδοχείου
Δωρεάν κρασί για τους ενήλικες και χυμοί για τα παιδιά στα γεύματα & εμφιαλωμένο νερό
Αρχηγός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 1,50€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα και δείπνα εκτός της ημιδιατροφής, ποτά, φιλοδωρήματα, προαιρετικές εκδρομές (το κόστος της
κρουαζιέρας στην Σκιάθο αξίας 35€ το άτομο), ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Κεφαλόβρυσο – Καρπενήσι - Κορυσχάδες – Μονή Προυσού – Μεγάλο Χωριό - Ιερά Μονή Αγάθωνος – Καμένα Βούρλα
3 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

Avaris 5*

26-28/05/18

3/2

Τύπος
Δωματίου

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο
άτομο

Μονό
κλινο

1o παιδί
ως 12

2ο παιδί
ως 12

Standard

175€

-

225€

-

-

Deluxe

175€

135€

-

95€

95€

Διατροφή

Ημιδιατροφή

1. ΑΘΗΝΑ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για το πανέμορφο Καρπενήσι με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Φτάνοντας και προσπερνώντας την πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, περίπου στα τρία χιλιόμετρα θα συναντήσουμε το
Κεφαλόβρυσο εκεί όπου έγινε μία από τις σημαντικότερες μάχες της Επανάστασης του 1821. Οι πηγές και ένα υπέροχο
πλατανοδάσος θα μας χαρίσουν υπέροχες εικόνες. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό (έξοδα ατομικά) σε παραδοσιακό εστιατόριο
της περιοχής, επιστροφή στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο διαμονής μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
2. ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Μετά το πρόγευμα, στα νοτιοδυτικά του Καρπενησίου, αξίζει να επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Κορυσχάδες, σε μια ωραία
τοποθεσία. Ακολουθεί επίσκεψη σ’ ένα από τα πιο ονομαστά μοναστήρια της Ρούμελης, την Παναγία του Προυσού, όπου
φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας η οποία προέρχεται από την Προύσα της Μικρά Ασίας. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας
για να ανακαλύψουμε ακόμα ένα όμορφο, παραδοσιακό – πέτρινο ορεινό χωριό του Καρπενησίου, το Μεγάλο χωριό.
Ελεύθερος χρόνος για περίπατο στη φύση και φαγητό (έξοδα ατομικά) και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το
βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και μουσική διασκέδαση με πιάνο με παλιές και νέες επιτυχίες. Διανυκτέρευση.
3. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ – ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για ένα μαγευτικό τόπο, αρκετά κοντά στην Υπάτη, την Ιερά Μονή Αγάθωνος, σε υψόμετρο
553 μέτρα. Κτισμένη τον 14ο-15ο αιώνα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινής τεχνοτροπίας. Έπειτα κατά την επιστροφή
μας στην Αθήνα θα σταματήσουμε στην πόλη των Καμένων Βούρλων όπου θα απολαύσουμε τον περίπατό μας στην παραλία
της πόλης. Αργά το μεσημέρι μετά το φαγητό μας (έξοδα ατομικά) θα αναχωρήσουμε για την Αθήνα έχοντας σύντομες στάσεις
για ξεκούραση.
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο ξενοδοχείο Avaris Hotel 5*
Ημιδιατροφή καθημερινά σε μπουφέ
Μουσική – πιάνο βραδιά την Κυριακή 27/05
Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου
Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου
20% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου του fitness spa
Αρχηγός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 4€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου, ποτά, φιλοδωρήματα, προαιρετικές εκδρομές, ατομικά έξοδα & ότι
άλλο δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΝΑΞΟΣ
Γύρος νησιού
4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο άτομο

Μονό
κλινο

Διατροφή

Naxos Holidays 3* /
Aegean Land 3*

25 – 28/05/18

4/3

255€

235€

319€

Ημιδιατροφή

1. ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΑΞΟΣ
Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση και αναχώρηση για Νάξο. Άφιξη στο νησί και μεταφορά στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας Naxos Holidays 3* στον Άγ. Γεώργιο ή Aegean Land 3*Sup στην Πλάκα. Τακτοποίηση στα
δωμάτια και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο
2. ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε το Φιλότι με τον παλιό πύργο του Μπότσαρη και το ναό της
Παναγίας Φιλιώτισσας, την Απείρανθο με τους Βενετσιάνικους πύργους, τον παραθαλάσσιο Απόλλωνα για να δούμε το
μισοτελειωμένο Κούρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΑΞΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την κεντρική Νάξο. Πρώτος σταθμός μας το χωριό Χαλκί. Συνεχίζουμε για τη Μονή της Παναγίας
Δροσιανής και το Σαγκρί, τον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Δήμητρας. Επόμενος σταθμός μας η διάσημη παραλία της
Αγίας Άννας, με το δάσος από κέδρους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4. ΝΑΞΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το μπάνιο σας και στη συνέχεια προτείνουμε βόλτα στη γραφική Χώρα, για
να περπατήσετε στα στενά δρομάκια, να δείτε τα αξιοθέατα, να φωτογραφίσετε το ηλιοβασίλεμα από την «Πορτάρα», την
τεράστια πύλη του Ναού του Απόλλωνα. Μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση για τον Πειραιά.
TΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
25/5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΑΞΟΣ: «BlueStar Delos» 07.25-12.40
28/5 ΝΑΞΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: «BlueStar Delos» 18.00-23.25
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Εισιτήρια Πειραιάς - Νάξος - Πειραιάς
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Naxos Holidays 3* ή Aegean Land 3*Sup
Ημιδιατροφή καθημερινά σε τοπικά εστιατόρια
Αρχηγός / συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, ποτά, φιλοδωρήματα, ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΠΑΡΟΣ
Γύρος νησιού – Αντίπαρος
4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο άτομο

Μονό
κλινο

Διατροφή

Angelika Porto Paros 4*

25 - 28/05/18

4/3

259€

240€

369€

Ημιδιατροφή

1. ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΡΟΣ
Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι και αναχώρηση για Πάρο. Άφιξη στην Παροικιά και βόλτα στο Κάστρο, την εκκλησία Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης, την παλιά πόλη και την Παναγία Εκατονταπυλιανή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Ανgelika Porto
Paros 4* στις Κολυμπήθρες. Δείπνο.
2. ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ: ΑΛΥΚΗ – ΛΕΥΚΕΣ – ΝΑΟΥΣΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γύρο του νησιού: από το μοναστήρι του Αγίου Αρσενίου, την κοιλάδα με τις πεταλούδες, την
Αλυκή με το Μουσείο Κυκλαδικής Λαογραφίας «Σκορπιός». Συνεχίζουμε με το Πίσω Λιβάδι και τον Δρυό, όπου θα έχουμε
χρόνο για γεύμα. Επόμενος σταθμός η Μάρπησσα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εκκλησία της Αγίας Τριάδας.
Συνεχίζουμε για το Μαράθι, όπου βρίσκονται τα Αρχαία Λατομεία και θα ενημερωθούμε για το λυχνίτη της Πάρου, από τον
οποί- ον κατασκευάστηκαν αρκετά φημισμένα αγάλματα της Αρχαίας Ελλάδος. Τέλος, θα επισκεφθούμε τις Λεύκες και τη
Νάουσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο
3. ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμανάκι της Πούντας, όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο για την Αντίπαρο. Θα περιηγηθούμε
στα πλακόστρωτα σοκάκια με τις έντονες Κυκλαδίτικες πινελιές. Γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια και ουζερί. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο
4. ΠΑΡΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μετά το πρωινό χρόνος για περίπατο και ψώνια. Μεταφορά στο λιμάνι και άφιξη στον Πειραιά.
Tα Δρομολόγια:
25/5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ: «BlueStar Delos» 07.25-11.40
28/5 ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: «BlueStar Delos» 19.15-23.25
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Εισιτήρια Πειραιάς - Πάρος - Πειραιάς σε οικονομική θέση
Εισιτήρια για την Αντίπαρο
Διαμονή στο ξενοδοχείο Αngelika Porto Paros 4*
Ημιδιατροφή καθημερινά
Ποτά: Αναψυκτικά, μπύρα draft, κρασί χύμα λευκό ή κόκκινο κατά τη διάρκεια των δείπνων
Αρχηγός / συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα εκτός ξενοδοχείου, ποτά, φιλοδωρήματα, ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως
περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΠΥΛΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΜΕΘΩΝΗ
Αρχαία Μεσσήνη – Κυπαρισσία - Αρχαία Ολυμπία - Πύλος - Μεθώνη – Φοινικούντα – Καλαμάτα
3 & 4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

26 - 28/05/18

3/2

Messina
Resort 4*

Tύπος Δωματίου

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο άτομο

Μονό
κλινο

Studio

155€

125€

199€

Mezoneta

175€

125€

-

Studio

199€

159€

255€

Mezoneta

229€

159€

-

Διατροφή

Ημιδιατροφή
25 - 28/05/18

4/3

1. ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αρχαία Μεσσήνη. Σημαντική αρχαία πόλη με ιερά
οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά μνημεία και κατοικίες. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την
Κυπαρισσία. Χρόνος για γεύμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Messina Resort 4*, στο Καλό Νερό. Δείπνο.
2. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας όμορφης διαδρομής για την Ολυμπία, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο και τον
Αρχαιολογικό χώρο. Το μουσείο περιλαμβάνει τη μόνιμη έκθεση ευρημάτων από τις ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως, τα
οποία χρονολογούνται από τα προϊστορικά έως και τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3. ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Πύλο, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε δύο λόφους, με ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα
κάστρα της Ελλάδας. Επόμενος σταθμός η Μεθώνη, όπου θα επισκεφθούμε το Ενετικό κάστρο με το Μπούρτζι (αν είναι
ανοιχτό). Θα καταλήξουμε στη γραφική Φοινικούντα για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4. ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Καλαμάτα και το ιστορικό της κέντρο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα αξιοθέατα. Θα
ξεκινήσουμε τις επισκέψεις μας με την πολιούχο Υπαπαντή. Χρόνος για γεύμα και βόλτα στην παλιά πόλη, επίσκεψη στο
Πάρκο Σιδηροδρόμων. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο ξενοδοχείο Messina Resort 4*, στο Καλό Νερό
Ημιδιατροφή καθημερινά
Ξενάγηση στην Αρχαία Μεσσήνη
Αρχηγός / συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα εκτός ξενοδοχείου, ποτά, φιλοδωρήματα, ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως
περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΣΚΥΡΟΣ
Χώρα – Μαγαζιά – Γύρος Νησιού – Σκυριανά Αλογάκια
4 μέρες
Ξενοδοχείο

Αναχ.

Ημέρες/
νύχτες

Tιμή κατ' άτομο
σε δίκλινο

3ο άτομο

Μονό
κλινο

28/4 – 01/05/18

4/3

275€

265€

349€

25 - 28/05/18

4/3

295€

270€

379€

Nefeli 4*

Διατροφή

Ημιδιατροφή

1. ΑΘΗΝΑ – ΚΥΜΗ – ΣΚΥΡΟΣ
Πρωινή αναχώρηση οδικώς από Αθήνα για Κύμη, όπου θα επιβιβαστούμε στο φέρι-μποτ με προορισμό το λιμάνι της Σκύρου
Λιναριά. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια και αναχώρηση για το ξενοδοχείο NEFELI HOTEL 4* στη Χώρα. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Δείπνο.
2. ΧΩΡΑ - ΜΑΓΑΖΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε βράχο. Θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την
πρωτεύουσα περπατώντας στα στενά σοκάκια και τις πλατείες με τα μνημεία. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό
Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς κι έπειτα στην Πλατεία Ελευθερίας ή Πλατεία Αιώνιας Ποίησης, αφιερωμένη στον Βρετανό
ποιητή Ρόμπερτ Μπρουκ. Μεταφορά στην περιοχή Μαγαζιά για γεύμα και μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3. ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ (ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ)
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, με το καταπράσινο τοπίο και τις όμορφες παραλίες. Θα πιούμε καφέ
στη γραφική Ατσίτσα και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο παραθαλάσσιο Πεύκο για μπάνιο στα πεντακάθαρα νερά. Γεύμα σε
ταβερνάκι και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4. ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ – ΚΥΜΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο κομμάτι, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει το πούλμαν, περνώντας από Καλαμίτσα, και στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Φάρμα με τα Σκυριανά αλογάκια. Μεταφορά στο λιμάνι και απόπλους για Κύμη. Επιστροφή στην
Αθήνα.
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές – εκδρομές με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Διαμονή στο ξενοδοχείο Nefeli Hotel 4* στη Χώρα
Ημιδιατροφή καθημερινά
Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος - Κύμη
Αρχηγός / συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18). Εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων, γεύματα εκτός ξενοδοχείου, ποτά, φιλοδωρήματα, ατομικά έξοδα & ότι άλλο δεν αναφέρεται ως
περιλαμβανόμενο.
Σημείωση:Η σειρά των επισκέψεων&άλλων εκδηλώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω των αργιών & για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1. Οι αναφερόμενες τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ ( € ) για τις αντίστοιχες διαν/σεις και ισχύουν για την ελληνική αγορά.
2. Οι παιδικές τιμές είναι από 2 μέχρι 11,99 ετών σε έξτρα κρεβάτι στο ίδιο δωμάτιο με δύο άτομα (δίκλινο), που πληρώνουν
κανονικά (εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό).
3. Οι εκδρομές με πούλμαν γίνονται με ελάχιστη συμμετοχή τριάντα (30) ατόμων. Οι θέσεις δίνονται με προτεραιότητα
εγγραφής και είναι σταθερές. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Στα ομαδικά ταξίδια για να επιτευχθούν καλύτερες συμμετοχές για
την πραγματοποίηση των αναχωρήσεων και καλύτερες τιμές για τους ταξιδιώτες, γίνονται συνεργασίες που συμμετέχουν δύο ή
περισσότερα Γραφεία τα οποία πωλούν το ίδιο πακέτο. Οι συνεργασίες αυτές αναφέρονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο που σας
δίνεται 2 μέρες πρίν την αναχώρησή σας και κατά την εγγραφή σας.
4. Η σειρά επισκέψεων σε κάθε εκδρομή μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την ημερομηνία αναχώρησης, τις εορταστικές
αργίες και τις καιρικές συνθήκες.
5. Οι τιμές είναι δυνατόν ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Κάθε νέος τιμοκατάλογος καταργεί τον προηγούμενο.
6. Τα τρίκλινα είναι δίκλινα δωμάτια με προσθήκη τρίτου κρεβατιού (συνήθως μικρότερου του κανονικού)
7. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς ή άλλους χώρους, καθώς και κάθε τι που δεν αναφέρεται
σαφώς ως περιλαμβανόμενο (αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά κλπ). Τυχόν επισκέψεις σε μουσεία και λοιπούς χώρους,
πραγματοποιούνται εάν δεν είναι κλειστά, λόγω αργιών.
8. Σε περίπτωση αναδιαμόρφωσης των τιμών των υπηρεσιών (προσαύξηση φόρων όπως Φ.Π.Α. ή και άλλες
επιβαρύνσεις) οι τιμές θα προσαρμοστούν ανάλογα.
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε, ότι στις αναγραφόμενες τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν .
4389/2016, ανά ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου/ σουίτας, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Η χρέωση είναι για το δωμάτιο την διανυκτέρευση: Ξεν/χειο 3*: € 1,50, Ξεν/χειο 4*: € 3,00, Ξεν/χειο 5*: € 4,00 και
καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
Σε περίπτωση τυχόν αλλαγής του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η τιμολογιακή πολιτική μας θα τροποποιηθεί
αναλόγως.
9. Κατηγορίες ξενοδοχείων: Lux = 5* αστέρων, Α' = 4* αστέρων, Β' = 3* αστέρων, Γ΄= 2* αστέρων (τουριστική κατηγορία)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Για έγκυρη συμμετοχή σε ταξίδι πρέπει να καταβληθεί το 40% της αξίας του με έμβασμα στους
παρακάτω GINIS IBAN:
ALPHA BANK IBAN:
GR 230 140 1140 1140 0232 0001 380
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN:
GR 350 1101 4600 000 146 470 95 190
EUROBANK IBAN:
GR 410 2600 0300 000 9020 0204 003
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN:
GR 480 1720 49000 5049 050 323 533
Στο παρασταστικό του εμβάσματος πρέπει να αναφέρονται το ταξίδι, η αναχώρηση, τα ονόματα των ταξιδιωτών και να σταλεί
με φαξ ή e-mail. Η εξόφληση πραγματοποιείται 14 μέρες πριν την υλοποίηση του ταξιδιού.
Ο παρών κατάλογος αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους γενικούς όρους συμμετοχής, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο έντυπο μας
και στην ιστοσελίδα του γραφείου μας www.ginis.gr . Με την αγορά των ταξιδιών αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει
και αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής.

