ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ
6ΗΜΕΡΗ

22-2712 & 29/12-03/01

1Η ΗΜΕΡΑ: Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών
Γραμμών. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και αναχώρηση για Πειραιά.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Στις 07:30,
στάση στην περιοχή της Λαμίας και συνεχίζουμε για ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, γεύμα προαιρετικά στην Καλαμπάκα. Η διαδρομή μας
συνεχίζεται για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος,
δείπνο, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων και το Μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων του ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΗ. Λίγο αργότερα θα φθάσουμε στη λίμνη
Παμβώτιδα όπου με τουριστικό πλοιάριο ( έξοδα ατομικά ) θα επισκεφθούμε το γραφικό
νησάκι, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Ακολουθεί χρόνος
ελεύθερος και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο
Μέτσοβο για δείπνο και διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και άλλη μια συναρπαστική ημέρα ξεκινά, με την ‘ περιπλάνηση’
μας στο γύρω ορεινό όγκο της Πίνδου. Πρώτος σταθμός το χιονοδρομικό κέντρο της
Βασιλίτσας, για να απολαύσουμε τον καφέ μας με φόντο τις χιονισμένες βουνοκορφές
και ακολουθεί η ξακουστή ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα
σε ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς. Παραμονή, γεύμα
προαιρετικά και επιστροφή στη ζεστή ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου μας, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο και διαν/ση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου
φιλοξενούνται εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο, μήκους
5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βραβεύτηκε
με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη των Γρεβενών και πορεία
επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχή της
Λαμίας. Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας.
6Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί άφιξη στο Ηράκλειο.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 292€
Περιλαμβάνονται:
➢ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Μινωικές Γραμμές σε τετράκλινες εσωτερικές
καμπίνες.
➢ Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
➢ Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσιακό ξενοδοχείο APOLLON στο
ΜΕΤΣΟΒΟ.
➢ Τρία πρωινά σε μπουφέ.
➢ Τρία δείπνα σε παραδοσιακή Μετσοβίτικη ταβέρνα.
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ Φ.Π.Α.
➢ Φόρο διαμονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ
29/12-03/01
1Η ΗΜΕΡΑ: Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών
Γραμμών. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και αναχώρηση για Πειραιά.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Ημίωρη
στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε μέσω ΛΑΜΙΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
στάση, επίσκεψη στο ‘’ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ’’ γεύμα προαιρετικά, για να
καταλήξουμε νωρίς το βράδυ στην όμορφη ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ορεινό ΝΥΜΦΑΙΟ (καιρού επιτρέποντος) στην
πλαγιά του όρους ΒΙΤΣΙ σε υψόμετρο 1.350μ. με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το
ερειπωμένο Αρχοντικό - Αρχηγείο του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το καταφύγιο της
καφέ Αρκούδας < ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ>. Επιστροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους
στην πόλη, και αγορές σουβενίρ, γουναρικών. Εορταστικό δείπνο σε
ταβέρνα της πόλης, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και
επίσκεψη στη γραφική περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ, για να
γνωρίσουμε
το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη μικρή ΠΡΕΣΠΑ, αλλά και το
ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ, όπου θα έχουμε και
γεύμα προαιρετικά. Η επιστροφή μας
στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, μέσω ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπου θα έχουμε και στάση γνωριμίας με την ακριτική πόλη, δείπνο,
διαν/ση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ. Αναχώρηση
για ΑΘΗΝΑ, με μικρή παράκαμψη - επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και συνεχίζουμε μέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, γεύμα προαιρετικά,
προσπερνώντας ακολούθως την πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ και της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, μέσω
ΔΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ με μικρή ενδιάμεση στάση στην περιοχή, θα καταλήξουμε το βράδυ
στον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας.
6Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί άφιξη στο Ηράκλειο.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 317€

Περιλαμβάνονται:
➢ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Μινωικές Γραμμές σε τετράκλινες εσωτερικές
καμπίνες.

➢ Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
➢ Διαμονή, ( 3 ) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΕUROPA 4*, στην πόλη
της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
➢ Ημιδιατροφή ( 3 πρωινά και 3 δείπνα).
Εορταστικά τα δείπνα 24 & 31/12, με ζωντανή μουσική σε κοσμική
ταβέρνα
της πόλης.
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ Φ.Π.Α.
➢ Φόρο διαμονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ
ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
22-27/12
1η ΗΜΕΡΑ: Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών
Γραμμών. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και αναχώρηση για Πειραιά.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Στην περιοχή
της ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση, άφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, τακτοποίηση στο ξεν/χείο,
γεύμα προαιρετικά και χρόνος ελεύθερος, για την πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στα πηλιορίτικα χωριά. Η
διαδρομή μας περνά από τις ΜΗΛΙΕΣ, όπου θα έχουμε ανάλογη στάση και
συνεχίζεται για τη γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ,(καιρού επιτρέποντος), παραδοσιακός
οικισμός κτισμένος στην ανατολική πλαγιά του Βουνού των Κενταύρων, με μοναδική θέα
το Αιγαίο Πέλαγος. Στάση - επίσκεψη και η πανοραμική διαδρομή μας συνεχίζεται για
τα ΧΑΝΙΑ, τελευταίο σταθμό της σημερινής μας διαδρομής, όπου θα έχουμε και γεύμα
προαιρετικά. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο ΒΟΛΟ . Το βράδυ
εορταστικό δείπνο και διασκέδαση, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ αλλά και την όμορφη
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και να
απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό, γεύμα προαιρετικά. Απογευματινό ελεύθερο
για περιπάτους στην πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την πόλη της ΛAΡΙΣΑΣ, όπου θα
έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με
ενδιάμεση στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη νωρίς το βράδυ στον Πειραιά.
Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας.
6Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί άφιξη στο Ηράκλειο.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 307€

Περιλαμβάνονται:
➢ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Μινωικές Γραμμές σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PARK 4* στο Βόλο.
Τρία πρωινά, τρία δείπνα, εορταστικό ( μουσική κάλυψη από D.J.)
Αρχηγό – Συνοδό.
Φ.Π.Α.
Φόρο διαμονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΘΡΑΚΗ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ
ΛΑΓΟΣ -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΚΑΒΑΛΑ

22-27/12 & 29/12-03/01
1Η ΗΜΕΡΑ: Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών
Γραμμών. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και αναχώρηση για Πειραιά.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Στάσεις στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας, παρακάμπτουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης,
στάση στην περιοχή της Μουσθένης, για να συνεχίσουμε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ για
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Θα προσπεράσουμε το
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ και την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για να φθάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα
Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών
εγγράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα φθάσουμε στην
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην αγορά της
πόλης και να δούμε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος χτίστηκε με την εντολή του
Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το διάστημα
1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. Σήμερα το μνημείο
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρχιτεκτονική. Ακολουθεί
επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, με το σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλικής εταιρείας, που
στάθμευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή στο ξεν/χείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, με
μικρή στάση - επίσκεψη στο ΣΟΥΦΛΙ, με την πλούσια πολιτιστική παράδοση.
Ακολουθεί
εορταστικό δείπνο και διασκέδαση στο εστιατόριο του ξενοδοχείου,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα
επισκεφθούμε δύο
χαρακτηριστικά χωριά των Πομάκων της Θράκης, τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ, για
να ακολουθήσει πόλη της Ξάνθης, για περιπάτους γνωριμίας και γεύμα προαιρετικά.
Επιστροφή το απόγευμα, με τη διαδρομή μας να περνά από τη ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ,
το εκκλησάκι του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, για να καταλήξουμε
και πάλι στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση στην πόλη
της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ
για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες
μας.
6Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί άφιξη στο Ηράκλειο.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 292€

Περιλαμβάνονται:
➢ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Μινωικές Γραμμές σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες.
➢ Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν.
➢ Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο « ΑΝΑTOLIA » 3*, στην πόλη της
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
➢ Τρία πρωινά σε μπουφέ.
➢ Τρία δείπνα ( Εορταστικά τα δείπνα, 24 & 31/12, με ζωντανή μουσική ).
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ Φόρο διαμονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ - ΣΑΝΤΑΣΚΙ
ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ
‘’PHILIPPOS XENIA’’
22 - 27/12

& 29/12-03/01

1Η ΗΜΕΡΑ: Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών
Γραμμών. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και αναχώρηση για Πειραιά.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Στάσεις στην
περιοχή της Λαμίας και της Λάρισας και συνεχίζουμε, προσπερνώντας την πόλη της
Θεσσαλονίκης για να καταλήξουμε στις ΣΕΡΡΕΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και με κατεύθυνση το ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΗ, επισκεπτόμαστε το γνωστό
για την αντίστασή των Ελλήνων στις γερμανικές μεραρχίες, ΟΧΥΡΟ του ΡΟΥΠΕΛ. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται για το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, με τελικό
προορισμό τη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΣΚΙ. Κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον
ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΣΤΙΤΖΑ, έχει πάρει το όνομά της από τον Βούλγαρο επαναστάτη
ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στον εμπορικό πεζόδρομο της
πόλης, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στις ΣΕΡΡΕΣ. Το βράδυ εορταστικό δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια συναρπαστική μέρα ξεκινά με πολλές εναλλαγές τοπίων και
σημαντικά αξιοθέατα. Πρώτος σταθμός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στο
Ακριτοχώρι Σερρών, με μοναδική θέα στη λίμνη της Κερκίνης και το όρος Μπέλες.
Ακολουθεί επίσκεψη στη ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ, θαύμα της ελληνικής φύσης με μοναδική
χλωρίδα και πανίδα. Θα γνωρίσουμε έναν μοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τμήμα της
κοιλάδας του Στρυμόνα που προστατεύεται και από την Σύμβαση Ραμσάρ. Γεύμα
προαιρετικά και μια βόλτα προαιρετικά με βάρκα στη λίμνη (καιρού επιτρέποντος) θα
κλείσει την ημέρα μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αφήνουμε την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Επόμενος και τελευταίος
σταθμός η ‘νύφη του Θερμαϊκού’ η όμορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για να επισκεφθούμε τον
πολιούχο της πόλης ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, αλλά και να περπατήσουμε στο πάρκο του
ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Προαιρετικό γεύμα στην περιοχή της Λάρισας και συνεχίζουμε για
ΑΘΗΝΑ, με την τελευταία μας στάση σε καφέ της Εθνικής οδού στην περιοχή της
Λαμίας, άφιξη το βράδυ στον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες
μας.
6Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί άφιξη στο Ηράκλειο.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 277€

Περιλαμβάνονται:
➢ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Μινωικές Γραμμές σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες.

Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
➢ Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILIPPOS XENIA 4*
στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ.
➢ Τρία πρωινά & τρία δείπνα, εορταστικά τα δείπνα 24 & 31/12.
➢ Aρχηγό - συνοδό.
➢ Φόρο διαμονής.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ
29/12-02/01
1Η ΗΜΕΡΑ: Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών
Γραμμών. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και αναχώρηση για Πειραιά.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Αναχώρηση
στις 07:45 από ΑΘΗΝΑ με προορισμό την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Με μικρές ενδιάμεσες
στάσεις, λίγο πριν φθάσουμε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ θα συναντήσουμε και θα επισκεφθούμε το
γνωστό ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα κέρινα ομοιώματα. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο
ξεν/χείο
<< PALLADIO >> στο κέντρο της πόλης, ξεκούραση. Δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή από το ιστορικό
ΚΑΛΠΑΚΙ, μας οδηγεί στη γραφική Αρίστη, ένα όμορφο κεφαλοχώρι που απέχει 48 χλμ
από τα Ιωάννινα. Βρίσκεται στο δρόμο για το ΠΑΠΙΓΚΟ, λίγο πριν από το εντυπωσιακό
μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιώτισσας, που είναι χτισμένο στην άκρη του βράχου μιας
σπηλιάς ακριβώς πάνω από το ποτάμι και τη γέφυρα στον ποταμό Βοϊδομάτη. Στην κεντρική
πλατεία του χωριού μπορούμε να απολαύσουμε το καφεδάκι μας σε ένα από τα
παραδοσιακά καφενεία και να θαυμάσουμε την επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου με το πανύψηλο καμπαναριό της. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ και τη γραφική κωμόπολη
της ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Επιστροφή στα Ιωάννινα, περίπατοι γνωριμίας με την πόλη,
εορταστικό δείπνο και διασκέδαση το βράδυ, διαν/ση
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό Ζαγόρι, με τα πανέμορφα τοπία. Η
διαδρομή μας από τις ΚΑΡΥΕΣ, ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΗ
και μας οδηγεί στο κεφαλοχώρι της περιοχής, το ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, σχετική παραμονή και
συνεχίζουμε για το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε
μέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που
προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, ενώ σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού θα έχουμε
ένα ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου
με τουριστικό πλοιάριο (έξοδα ατομικά) θα φθάσουμε στο γραφικό νησάκι, που
φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους, επισκέψεις. Δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη λίμνη
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το οροπέδιο των Ιωαννίνων, καθώς η καταπράσινη διαδρομή μας οδηγεί
στο ΜΕΤΣΟΒΟ. Επίσκεψη και αναχώρηση για Αθήνα μέσω ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΟΔΟΥ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο.
Τακτοποίηση στις καμπίνες μας.
6Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί άφιξη στο Ηράκλειο.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:

292€

Περιλαμβάνονται:
•

•
•
•
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Μινωικές Γραμμές σε τετράκλινες εσωτερικές
καμπίνες.

Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή ( 3 ) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο
κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.
Τρία πρωινά σε μπουφέ.
Εορταστικό δείπνο με ζωντανή μουσική, 24 & 31/12/18, στο γνωστό
μουσικό στέκι της πόλης ‘’ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΛΟΥΛΗ’’

•
•
•
•

Γεύμα στην παραδοσιακή ταβέρνα ‘’ ΟΞΙΑ ‘’ στο Κεντρικό Ζαγόρι,
01/01/19.
Αρχηγό – συνοδό.
Φ.Π.Α.
Φόρο διαμονής.

