ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020
(με πούλμαν και ημιδιατροφή)
Έχετε περπατήσει στο Μυστρά, στον τόπο στέψης του τελευταίου Βυζαντινού
Αυτοκράτορα;
Πώς θα σας φαινόταν μια βόλτα στο βουνό των Κενταύρων με τον ιστορικό
«Μουντζούρη»;
Θα προτιμούσατε μήπως να προσκυνήσετε στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου ή τη Μονή
Προυσσού;
Ή να ερωτευθείτε ξανά στα φθινοπωρινά σοκάκια της Μονεμβάσιας;
Ό,τι κι αν τραβάει η καρδιά σας, η Ελλάδα παραμένει μαγευτική το Φθινόπωρο και
περιμένει να την ανακαλύψετε!
Ταξιδέψτε άνετα, οικονομικά και με ασφάλεια με το ARGO TRAVEL!
Φέτος κάντε δώρο στον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας μια 3ήμερη οδική
εκδρομή σε 5άστερο ξενοδοχείο με τα πολυτελή μας πούλμαν!
Τί περιμένετε;

ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗN ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ ARGO TRAVEL

ΘΕΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Από 6/11 ‘έως 18/12
Ώρα αναχώρησης 07.30

Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα

Ορεινά Θέρετρα Πίνδου: Πύλη - Ελάτη Περτούλι

Καλαμπάκα - Μονές Μεγάλου Μετεώρου
& Αγ. Στεφάνου – Τρίκαλα

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.

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.

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.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3Ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

3

175 €

130 €

275 €

KAZARMA LAKE RESORT & SPA 5*
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..
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν • 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 • O ειδικός φόρος διαμονής

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Από 6/11 ‘έως 18/12
Ώρα αναχώρησης 08.00

Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Αθήνα - Μυστράς - Μουσείο Ελιάς - Σπάρτη

Μονεμβασιά

Γύθειο - Αθήνα

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.

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.

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.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3Ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 4-12

3

200 €

145 €

470 €

80 €

MYSTRAS GRAND PALACE RESORT & SPA 5*
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 συντριβάνια, πλακόστρωτα και πλούσια βλάστηση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν • 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 • O ειδικός φόρος διαμονής

ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Από 6/11 ‘έως 18/12
Ώρα αναχώρησης 07.30

Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Αθήνα – Βόλος – Αθανασάκειο
Αρχαιολογικό Μουσείο - Πορταριά

Διαδρομή με τον «Μουντζούρη» Μηλιές – Βυζίτσα

Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος – Αθήνα

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.

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.

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.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
PROMO

3

159 €

2ΚΛΙΝΟ
1ΚΛΙΝΟ
3Ο ΑΤΟΜΟ
PELION VIEW
PROMO
175 €

145 €

249 €

ΠΑΙΔΙ 4-12
60 €

VALIS RESORT & SPA 5*
Πολυτελές ξενοδοχείο στις πλαγιές του Πηλίου, μόλις 3 ώρες μακριά από την Αθήνα, ανάμεσα στις
καταγάλανες 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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν • 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 • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • O ειδικός φόρος διαμονής • Το εισιτήριο για τον «Μουντζούρη» 10€ (πληρωτέα στο
γραφείο).

ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Από 6/11 ‘έως 18/12
Ώρα αναχώρησης 08.15

Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες Καρπενήσι

Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού

Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης Γοργοπόταμος - Αθήνα

Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι.
Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φτάνουμε στο
ιστορικό 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..

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.

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.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

3Ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

3Ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

3

AVARIS 5*

140 €

105 €

180 €

3

MONTANA 5*

149 €

130 €

210 €

ΜΟΝΤΑΝΑ HOTEL 5*

AVARIS HOTEL 5*

Αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλάρωση μέσα σ’
ένα τοπίο μαγευτικό, μία από τις ομορφότερες και
πλέον τουριστικές 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 φιλοξενίατων ανθρώπων του αλλά και η
πολυτέλεια των χώρων του, συνθέτουν έναν ιδανικό
συνδυασμό για όσους αναζητούν μια πραγματική
απόδραση από την καθημερινότητα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν • 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 • O ειδικός φόρος διαμονής

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Από 6/11 ‘έως 18/12
Ώρα αναχώρησης 07.00

Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα

Πάπιγκο - Μονοδένδρι – Κήποι

Νησάκι - Κάστρο - Μουσείο Βρέλλη –
Αθήνα

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.

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.

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 ΡίουΑντιρίου.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

3Ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

3Ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

3

THE LAKE 5*

169 €

145 €

265 €

3

EPIRUS PALACE 5*

159 €

112 €

225 €

THE LAKE HOTEL 5*

EPIRUS PALACE 5*

Με αρχοντικό αέρα, το ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο
The Lake Hotel στέκει περήφανο μια «ανάσα» από
τη Λίμνη Παμβώτιδα, 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,
προσφέρει 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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν • 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 • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • O ειδικός φόρος διαμονής

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Από 6/11 ‘έως 18/12
Ώρα αναχώρησης 07.00

Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Αθήνα - Φλώρινα

Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα

Νυμφαίο («Αρκτούρος») Κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα

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
παραδοσιακά αρχοντικά και τον ποταμό
Σακουλέβα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο.

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 ενώθηκε με
την ξηρά με γέφυρα.
Τέλος, θα επισκεφθούμε το χωριό Ψαράδες, με τα
μοναδικά δείγματα αρχιτεκτονικής.
Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια με τοπικές
σπεσιαλιτέ.
Στην επιστροφή θα έχουμε τη δυνατότητα να
επισκεφθούμε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού
Πρεσπών.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο.

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.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3

195 €

3Ο ΑΤΟΜΟ ΠΑΙΔΙ 4-12

170 €

99 €

THE LYNX MOUNTAIN RESORT 5*
Η καρδιά της πεντάστερης φιλοξενίας πλέον χτυπά στη Φλώρινα. Στο The Lynx Mountain Resort, ο επισκέπτης
θα έχει τη δυνατότητα να διαμείνει στην προνομιακή τοποθεσία 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 παροχές, μοναδικές γευστικές εμπειρίες στο εστιατόριο “Six Lakes”,
αυθεντικές στιγμές χαλάρωσης στο state-of-theart spa, εξωτερικό Jacuzzi και, φυσικά, εντυπωσιακή θέα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές • Διαμονή στο ξενοδοχείο • The Lynx Mountain Resort 5* στην Φλώρινα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • O ειδικός φόρος διαμονής

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Από 6/11 ‘έως 18/12
Ώρα αναχώρησης 07.00

Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Αθήνα - Αμπελάκια - Βέροια

Βεργίνα-Μονή Σουμελά- Βέροια-Νάουσα

Παλαιός Παντελεήμονας – Αθήνα

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
επεξεργασία και την βαφή νημάτων με κόκκινο
χρώμα που παρήγαγαν από την επεξεργασία τ ου
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.

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.

Πρωινό και αναχώρηση για τον Παλαιό Παντελεήμων, παραδοσιακός οικισμός στα 440 μ.
υψόμετρο στις ανατολικές πλαγιές του
Ολύμπου.
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περιήγηση.
Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3Ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 4-12

3

145 €

122 €

169 €

110 €

MEDITERRANEAN VILLAGE 5*
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 ορμητήριο 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.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο • 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 • O ειδικός φόρος διαμονής
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