ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ
Οι αναφερόμενεσ εκδρομζσ Εξωτερικοφ είναι Προγράμματα Διοργάνωςθσ & Διάκεςθσ του Γραφείου μασ με
απαιτοφμενθ ελάχιςτθ ςυμμετοχι 15 ατόμων

ΚΤΠΡΟ
Σο νθςί τθσ Αφροδίτθσ
4 θμζρεσ – Αεροπορικι
Μάρτιοσ 2017
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
4 θμζρεσ – Αεροπορικι
Μάϊοσ/Ιοφνιοσ 2017
τολίδια τθσ Βαλτικισ
Ρίγα –Βίλνιουσ
& Σαλλίν «το Παρίςι του Βορρά»
8 θμζρεσ – Αεροπορικι & Οδικι
Σεπτζμβριοσ 2017
ΚΟΤΒΑ
9 θμζρεσ – Αεροπορικι& Οδικι
Νοζμβριοσ 2017
Θα Εκδοκεί Αναλυτικό Ρρόγραμμα τθσ κάκε Εκδρομισ περίπου δφο (2) μινεσ πριν τθν αναχϊρθςθ
με Επικαιροποιθμζνεσ Ρλθροφορίεσ Ρτιςεων, Ξενοδοχείων & Ρεριθγιςεων
Εκτόσ απο τα παραπάνω προγράμματα, μζςω του Γραφείου μασ ι του site μασ μπορείτε να βρείτε
επιλεγμζνα προγράμματα ςυνεργαηόμενων τουριςτικών γραφείων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
Παραςκευι 06.01.2017

Θμεριςια Εκδρομι

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017
ΣΕΛΕΣΘ ΑΓΙΑΜΟΤ των ΤΔΑΣΩΝ ςτθν ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ
ΚΟΠΘ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑΣΙΚΘ ΠΙΣΣΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ
Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 08.00 για να μεταβοφμε ςτθν Ραραλία Λουτρακίου όπου και
παραμονι για τθν Τελετι Αγιαςμοφ των Υδάτων, περίπατο και καφζ. Στθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε
ςτο Μοναςτθράκι Μυκθνϊν ςτθν Αίκουςα Agamemnon Palace. Θα απολαφςουμε το εορταςτικό
γεφμα και τθν Κοπι τθσ Ρρωτοχρονιάτικθσ Ρίττασ του Γραφείου μασ με μουςικι διαςκζδαςθ DJ και
χορό. Το απόγευμα αναχϊρθςθ για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17501
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 28,00 ευρώ μαηί με το Γεφμα

Κυριακι 08.01.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΜΟΝΘ ΟΙΟΤ ΕΤΦΡΑΙΜ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΘ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 09.00 για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Νζασ Μάκρθσ. Αρχικά κα
επιςκεφκοφμε και κα προςκυνιςουμε ςτθ Μονι του Οςίου Ευφραίμ όπου φυλάςςονται και τα
λείψανα του Αγίου. Στθ ςυνζχεια, κα βρεκοφμε ςτθν Ραραλία Νζασ Μάκρθσ για περίπατο και
μεςθμεριανό φαγθτό ςτισ ταβζρνεσ και τα μεηεδοπωλεία τθσ περιοχισ. Στισ 15.00 κα αναχωριςουμε
για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17502
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρώ
Κυριακι 15.01.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΚΡΤΜΜΕΝΘ (ΠΟΡΣΟΚΑΛΟΤΑ) ΑΡΓΟΤ
ΓΡΑΦΙΚΟ ΝΑΤΠΛΙΟ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 απο το Γραφείο μασ για τθν περιοχι Φίχτι Μυκθνϊν όπου και ςτάςθ για
καφζ. Συνεχίηουμε για το Άργοσ όπου κα επιςκεφκοφμε τθν Ραναγία Κατακεκρυμμζνθ ι
Ρορτοκαλοφςα κάτω απο τον βαρφ όγκο του κάςτρου (Λάριςα) του Άργουσ. Κατόπιν, κα μεταβοφμε
ςτο γραφικότατο Ναφπλιο για να ςυνεχίςουμε τον περίπατό μασ και για το μεςθμεριανό μασ
φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ςφντομθ ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17503
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ
Σετάρτθ 18.01.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΧΑΛΚΙΔΑ (Παραλία) & Ι.ΝΑΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ ΚΑΝΘΘΟΤ
ΠΡΟΚΤΝΘΜΑ ΣΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΘΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΕΙΡΘΝΘ

Αναχϊρθςθ ςτισ 14.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθ Χαλκίδα μζςω Εκνικισ Οδοφ.
Ραραμονι για τον Εςπερινό ςτο Ναό Ευαγγελίςτριασ Χαλκίδασ όπου κα φιλοξενοφνται τα λείψαν
των Αγίων αφαιλ, Νικολάου & Ειρινθσ απο τθν Λζςβο (Μυτιλινθ). Στθ ςυνζχεια χρόνοσ για
περίπατο και δείπνο ςτα ουηερί, μεηεδοπωλεία τθσ Ραραλίασ τθσ Χαλκίδασ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17504
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 14,00 ευρώ
Κυριακι 22.01.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΜΟΝΘ ΟΙΟΤ ΜΕΛΕΣΙΟΤ
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ – ΧΑΙΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 08.30 για να μεταβοφμε ςτο Οροπζδιο των Δερβενοχωρίων.
Αρχικά κα επιςκεφκοφμε και κα προςκυνιςουμε ςτθ Μονι Οςίου Μελετίου και ςτθ ςυνζχεια κα
παραμείνουμε ςε ζνα απο τα Δερβενοχϊρια – πικανότατα ςτα Σκοφρτα, για περίπατο, μεςθμεριανό
φαγθτό και αγορζσ τοπικϊν προϊόντων. Συνεχίηουμε για τθν Χαςιά όπου και ςτάςθ για καφζ.
Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17505
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 14,00 ευρώ
Κυριακι 29.01.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΠΘΛΑΙΟ ΚΟΤΣΟΤΚΙ (ΠΑΙΑΝΙΑ)
ΛΑΤΡΙΟ
Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 09.00 για να μεταβοφμε ςτθν Ραιανία Αττικισ όπου και κα
επιςκεφκοφμε το εντυπωςιακό Σπιλαιο Κουτοφκι (ζξοδα ατομικά). Στθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτθν
Ραραλία Λαυρίου για τον περίπατό μασ και το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Ενϊ προαιρετικά όςοι κα

επικυμοφν κα επιςκεφκοφν και το αξιόλογο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ αλλοτινισ ακμάηουςασ
βιομθχανικισ περιοχισ. Στισ 15.00 αναχωροφμε για τθν επιςτροφι μασ ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17506
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρώ

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ
Πζμπτθ 02.02.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΚΑΛΑΜΑΣΑ – ΝΑΟ ΤΠΑΠΑΝΣΘ
(Εορταςμοί)

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.00 για να μεταβοφμε ςτθν Καλαμάτα, με ενδιάμεςθ ςτάςθ
για καφζ επι τθσ πορείασ μασ. Ραραμονι για να επιςκεφκοφμε και να προςκυνιςουμε ςτο Ναό τθσ
Υπαπαντισ όπου κα πραγματοποιθκεί θ Ρεριφορά τθσ Εικόνασ και εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ.
Ραραμονι για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό ςτθν Καλαμάτα και ςτθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για
επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ πορείασ μασ.
ΜΣ 17507
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 20 ευρώ
Κυριακι 05.02.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ
ΛΟΤΣΡΑΚΙ (ΚΕΝΣΡΟ ΤΔΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 08.30 για να μεταβοφμε ςτθν πόλθ τθσ Κορίνκου. Ραραμονι
για επίςκεψθ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου τθσ πόλθσ (ζξοδα ατομικά), και περίπατο (καφζ) ςτο
κζντρο τθσ. Στθ ςυνζχεια μετάβαςθ ςτο Λουτράκι, τθ φθμιςμζνθ λουτρόπολθ όπου και παραμονι
για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό ι όςοι επικυμοφν μποροφν να απολαφςουν μία επίςκεψθ
(ζξοδα ατομικά, ενθμερωκείτε απο το Γραφείο μασ ςχετικά) ςτο Κζντρο Υδατοκεραπείασ (Loutraki
Thermal SPA) με εξαιρετικά ευεργετικζσ δυνατότθτεσ ευεξίασ (οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να
ζχουν μαηί τουσ τα απαραίτθτα είδθ για ιαματικό μπάνιο ι κεραπεία ςτθν κλειςτι πιςίνα). Στισ
16.00 αναχωροφμε για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17508
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρώ
Σετάρτθ 08.02.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΞΕΝΑΓΘΘ ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΑΡΧΟΤ
ΒΛΑΧΙΚΑ ΒΑΡΘ

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00 για να μεταβοφμε ςτο Ράρκο του Ιδρφματοσ Νιάρχου για να απολαφςουμε
μία μοναδικι περιιγθςθ ςτουσ χϊρουσ (εςωτερικοφσ & εξωτερικοφσ) του ςυγκροτιματοσ
πολιτιςμοφ που ιδθ αποτελεί ςθμείο αναφοράσ. Στθ ςυνζχεια, κα μεταβοφμε ςτα Βλάχικα τθσ
Βάρθσ όπου και κα παραμείνουμε για δείπνο και μεηζδεσ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17509
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 6,00 ευρώ
Κυριακι 12.02.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΡΝΑΟΤ (ΚΕΛΛΑΡΙΑ)
ΑΡΑΧΩΒΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Ορχομενοφ – ςτάςθ για
καφζ επι τθσ πορείασ μασ, και ςυνεχίηουμε για να διαςχίςουμε τθν Αράχωβα και το Λιβάδι
Ραρναςςοφ. Άφιξθ ςτο Χιονοδρομικό Κζντρο Ραρναςςοφ (Κελλάρια). Η τελικι πρόςβαςθ ςτο

Χιονοδρομικό και ο χρόνοσ παραμονισ μασ κα εξαρτθκεί απο τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν
κατάςταςθ – αςφάλεια του οδικοφ δικτφου. Κατα τθν παραμονι ςασ, εκτόσ απο το παιχνίδι με το
χιόνι μπορείτε να απολαφςετε μία βόλτα με τουσ αναβατιρεσ (ζξοδα ατομικά) καυμάηοντασ το
τοπίο. Επιςτροφι ςτθν Αράχωβα για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και αγορζσ ςε τοπικά προϊόντα.
Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17510
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 19,00 ευρώ
Πζμπτθ 16.02.2017

ΒΡΑΔΙΝΘ ΔΙΑΚΕΔΑΘ
ΣΙΚΝΟΠΕΜΠΣΘ

Αναχϊρθςθ ςτισ 20.00 για να μεταβοφμε ςε ταβζρνα τθσ Αττικισ προκειμζνου να διαςκεδάςουμε
και να γιορτάςουμε τθν Τςικνοπζμπτθ. Μεταμφιεςτείτε και ςασ περιμζνουμε ....
ΜΣ 17511
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο με Δείπνο : ................... ευρώ
άββατο 18 – Κυριακι 19.02.2017
Εκδρομι 2 θμερών
Ιαματικά Λουτρά Πλατυςτόμου
Ευεξία & Χαλάρωςθ
ΜΤ 17512
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
άββατο 25 – Κακ. Δευτζρα 27.02.2017

Εκδρομι 3 θμερών

ΑΠΟΚΡΙΕ
ΚΑΣΕΡΙΝΘ – ΒΕΡΟΙΑ
Καρναβάλι Νάουςασ
ΜΤ 17513
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 26.02.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (Εορταςτικζσ Εκδθλώςεισ)

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 08.00 για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι του Ορχομενοφ – ςτάςθ
για καφζ και να ςυνεχίςουμε για τθν γραφικι Αμφίκλεια ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ.
Ραραμονι γαι τισ εορταςτικζσ καρναβαλικζσ εκδθλϊςεισ κακϊσ και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό.
Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17514
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ
Κακ. Δευτζρα 27.02.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ( Ζκιμο Αλευρομουντηουρωμάτων)

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτθν Ραραλία τθσ Ιτζασ με ενδιάμεςθ
ςτάςθ για καφζ. Ραραμονι για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό και ςτθ ςυνζχεια μετάβαςθ ςτο
Γαλαξίδι όπου και κα παρακολουκιςουμε τα φθμιςμζνα Αλευρομουντηουρϊματα. Επιςτροφι ςτθν
Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17515
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 18,00 ευρώ

ΜΑΡΣΙΟ
Παραςκευι 03.03.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΘ ΕΚΔΡΟΜΘ
Α’ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ
ΜΟΝΘ ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ ΓΑΡΓΘΣΣΟΤ ΓΕΡΑΚΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 15.00* για να μεταβοφμε ςτον Γζρακα όπου και θ Μονι Αγίου
Νεκταρίου Γαργθττοφ. Ραραμονι για τθν Ακολουκία των Α’ Χαιρετιςμϊν. Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17516
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 9,00 ευρώ
*Η ϊρα αναχϊρθςθσ ενδζχεται να αλλάξει ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ ϊρασ τθσ Ακολουκίασ

Κυριακι 05.03.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ & ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΕΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΤ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτον Ιςκμό – ςτάςθ για καφζ.
Συνεχίηουμε για τθν Νεμζα όπου αρχικά κα επιςκεφκοφμε τον Αρχαιολογικό Χϊρο Νεμζασ (ζξοδα
ατομικά) ενϊ κα ολοκλθρϊςουμε τθ γνωριμία μασ με τθν περιοχι επιςκεπτόμενοι τοπικό
Οινοποιείο και δοκιμάηοντασ εξαιρετικζσ ποικιλίεσ που παράγει θ Νεμζα. Θα καταλιξουμε ςτο
Κεφαλάρι του Άργουσ για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και περίπατο ςτθν περιοχι. Επιςτροφι ςτθν
Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17517
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16 ευρώ
Παραςκευι 10.03.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΘ ΕΚΔΡΟΜΘ
Β’ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ
ΜΟΝΘ ΟΙΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟΤ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΤ – ΑΓΙΟ ΣΕΦΑΝΟ ΑΣΣΙΚΘ

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00* απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτον Άγιο Στζφανο Αττικισ όπου και
θ Μονι Οςίου Θεοδοςίου του Κοινοβιάρχθ. Ραραμονι για τθν Ακολουκία των Β’ Χαιρετιςμϊν.
Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17518
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 9,00 ευρώ
*Η ϊρα αναχϊρθςθσ ενδζχεται να αλλάξει ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ ϊρασ τθσ Ακολουκίασ

Κυριακι 12.03.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΒΡΑΤΡΩΝΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΦΘΝΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.30 για να μεταβοφμε ςτθν Αρχαία Βραυρϊνα όπου και επίςκεψθ του χϊρου και
των εκκεμάτων του Αρχαιολογικοφ Μουςείου (ζξοδα ατομικά). Ραραμονι ςτθν περιοχι για καφζ
και ςυνεχίηουμε για τθν Ραραλία τθσ αφινασ όπου και παραμονι γιαπερίπατο και το μεςθμεριανό
μασ φαγθτό. Στισ 15.00 αναχωροφμε για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17519
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρώ
Παραςκευι 17.03.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΘ ΕΚΔΡΟΜΘ
Γ’ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ
ΜΟΝΘ ΝΣΑΟΤ (ΣΑΩ) ΠΕΝΣΕΛΘ

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00* για να μεταβοφμε ςτθν Μονι Ραντοκράτοροσ Νταοφ Ρεντζλθσ. Ραραμονι
για τθν Ακολουκία των Γ’ Χαιρετιςμϊν. Επιςτροφι ςτθν Ακινα μετά το πζρασ τθσ Ακολουκίασ.
ΜΣ 17520
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 9,00 ευρώ
*Η ϊρα αναχϊρθςθσ ενδζχεται να αλλάξει ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ ϊρασ τθσ Ακολουκίασ

Κυριακι 19.03.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΜΟΝΘ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΘ
ΑΓΙΟ ΠΕΣΡΟ ΚΤΝΟΤΡΙΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτο Φίχτι Μυκθνϊν – ςτάςθ για καφζ
και απο εκεί να ςυνεχίςουμε προσ τθν Μονι Ραναγίασ Μαλεβι. Ραραμονι για επίςκεψθ και
προςκφνθμα ςτθ καυματουργι εικόνα τθσ Ραναγίασ με το Άγιο Μφρο και ςυνεχίηουμε για τον Άγιο
Ρζτρο Κυνουρίασ. Ραραμονι για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και αγορζσ ςε τοπικά παραδοςιακά
προϊόντα. Επιςτροφι μζςω Εκνικισ Οδοφ Τριπόλεωσ – Ακθνϊν με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17521
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρώ
Παραςκευι 24.03.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΘ ΕΚΔΡΟΜΘ
Δ’ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ
ΜΟΝΘ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΘΚΟΟΤ ΜΑΝΔΡΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00* απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Μάνδρα Αττικισ όπου
και θ Μονι Ραναγίασ Γοργοχπθκόου. Ραραμονι για τθν Ακολουκία των Δ’ Χαιρετιςμϊν. Επιςτροφι
ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17522
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 9,00 ευρώ
*Η ϊρα αναχϊρθςθσ ενδζχεται να αλλάξει ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ ϊρασ τθσ Ακολουκίασ

άββατο 25 – Κυριακι 26.03.2017

Εκδρομι 2 θμερών
θσ

Επζτειοσ 25 Μαρτίου
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ
ΝΑΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΑ – ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ
ΜΤ 17523
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Παραςκευι 31.03.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΘ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΑΚΑΘΙΣΟ ΤΜΝΟ
ΘΤΧΑΣΘΡΙΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ ΩΣΘΡΟ (ΑΓΙΟΤ ΠΟΡΦΤΡΙΟΤ)

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00* απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Μιλεςι Αττικισ όπου και κα
παρακολουκιςουμε τθν Ακολουκία του Ακάκιςτου Φμνου ςτο Ηςυχαςτιριο Μεταμορφϊςεωσ του
Σωτιροσ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17524
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρώ
*Η ϊρα αναχϊρθςθσ ενδζχεται να αλλάξει ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ ϊρασ τθσ Ακολουκίασ

ΑΠΡΙΛΙΟ
Κυριακι 02.04.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΜΟΤΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΤΜΦΑΛΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΑΣΟΤ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 08.00 για τον Ιςκμό – ςτάςθ για καφζ. Συνεχίηουμε για τθ
μυκικι λίμνθ Στυμφαλίασ, ζνα υπζροχο οικοςφςτθμα όπου κα απολαφςουμε όμορφεσ εικόνεσ και
κα επιςκεφκοφμε το Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ (ζξοδα ατομικά). Σε χωριό τθσ Λίμνθσ κα

παραμείνουμε για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό. Το απόγευμα επιςτρζφουμε ςτθν Ραραλία
Κιάτου για τον απογευματινό μασ καφζ και επιςτρζφουμε ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17525
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ
άββατο 08.04.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΕΠΙΚΕΨΘ ΣΟ ΚΣΘΜΑ ΣΑΣΟΪΟΤ
ΠΡΟΠΟΔΕ ΠΑΡΝΘΘΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 απο το Γραφείο μασ για να βρεκοφμε ςτο Δαςόκτθμα Τατοϊου όπου και θ
εγκατάςταςθ του Θερινοφ Ανακτόρου τθσ πρϊθν Βαςιλικισ Οικογζνειασ. Θα περιθγθκοφμε
εξωτερικά ςτα κτίρια τθσ εγκαταςτάςθσ όπωσ το κυρίωσ ανάκτορο, τα βοθκθτικά κτίρια, το κτίριο
των αξιωματικϊν τθσ φρουράσ, το ξενοδοχείο, το ιπποςτάςιο, το βαςιλικό κοιμθτιριο κα. Στθ
ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτισ ταβζρνεσ ςτουσ πρόποδεσ τθσ Ράρνθκασ για το μεςθμεριανό μασ
φαγθτό. Στισ 15.00 αναχωροφμε για τθν επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17526
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρώ
Κυριακι 09.04.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΜΟΝΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ ΩΣΘΡΟ
ΚΤΜΘ ΕΤΒΟΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθ Χαλκίδα – ςτάςθ για καφζ.
Συνεχίηουμε για τθν περίοπτθ κζςθ όπου βρίςκεται θ Μονι Μεταμορφϊςεωσ Σωτιροσ Κφμθσ.
Ραραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα ςτθ Μονι. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το Λαογραφικό
Μουςείο (ζξοδα ατομικά) μιασ και θ κουμιϊτικθ παράδοςθ είναι ιδιαίτερα ονομαςτι. Καταλιγουμε
ςτθν Ραραλία Κφμθσ για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και αγορζσ ςε κουμιϊτικα γλυκά και προϊόντα.
Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17527
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 18,00 ευρώ
Μ.Πζμπτθ 13 – Δευτζρα Πάςχα 17.04.2017

Εκδρομι 5 θμερών

ΠΑΧΑ 2017
ΚΑΒΑΛΑ – ΘΑΟ
ΜΤ 17528
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 16.04.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΠΑΧΑΛΙΝΘ Εξόρμθςθ & Διαςκζδαςθ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςε ξενοδοχειακι μονάδα ι αντίςτοιχθ
εγκατάςταςθ προκειμζνου να γιορτάςουμε το Ράςχα με εορταςτικό γεφμα και διαςκζδαςθ
Διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για τθ διοργάνωςθ μετά τισ 20/03/2017
ΜΣ 17529
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο με Γεφμα : ............ευρώ
Κυριακι 23.04.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΑΓΟΡΙΑΝΘ (ΕΠΣΑΛΟΦΟ) ΠΑΡΝΑΟΤ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Ορχομενοφ – ςτάςθ για
καφζ. Συνεχίηουμε για τθν Αγόριανθ του Ραρναςςοφ όπου και παραμονι για περίπατο και
μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17530
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

άββατο 29.04 – Δευτζρα 01.05.2017

Εκδρομι 3 θμερών

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΗΟΤΜΕΡΚΑ
Πράμαντα – Άγναντα – υράκο – Καλαρφττεσ
ΜΤ 17531
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ

ΜΑΪΟ
Δευτζρα 01.05.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
Πρωτομαγιά
τθν γραφικι ΒΤΣΙΝΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Σπακοβοφνι – ςτάςθ για καφζ.
Συνεχίηουμε για τθν Βυτίνα τθσ Αρκαδίασ όπου και παραμονι για περίπατο, μεςθμεριανό φαγθτό
και αγορζσ ςε τοπικά παραδοςιακά προϊόντα. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ
πορείασ μασ.
ΜΣ 17532
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ
Κυριακι 07.05.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΘ ΚΑΜΠΙΑ ΕΤΒΟΙΑ
ΣΕΝΘ ΕΤΒΟΙΑ – ΝΕΑ ΑΡΣΑΚΘ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ για τθ Χαλκίδα – ςτάςθ για καφζ. Συνεχίηουμε για τα Καμπιά τθσ
Εφβοιασ όπου και παραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα ςτθν Αγία Κυριακι. Θα καταλιξουμε ςτθ
Στενι Δίρφυοσ όπου και παραμονι για μεςθμεριανό φαγθτό. Το απόγευμα επιςτροφι για καφζ
ςτθν Ραραλία Νζασ Αρτάκθσ και απο εκεί ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17533
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ
Παραςκευι 12 – Κυριακι 14.05.2017
Καταπράςινθ ΟΡΕΙΝΘ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ
ΑΝΩ ΧΩΡΑ – ΦΩΚΙΔΑ – ΣΡΙΗΟΝΙΑ
ΜΤ 17534
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 14.05.2017

Εκδρομι 3 θμερών

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΝΑΟ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθ Σιραγγα Αρτεμιςίου – ςτάςθ για
καφζ. Συνεχίηουμε για τθ Μεγαλόπολθ και τθν περιοχι Βάςτα όπου κα βρεκοφμε ςτο εντυπωςιακό
εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Θεοδϊρασ με το φαινόμενο των δζνδρων και κάμνων ςτθ ςτζγθ του. Ραραμονι
για προςκφνθμα και περίπατο ςτο φυςικό περιβάλλον κακϊσ και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό.
Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17535
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 18,00 ευρώ
Κυριακι 21.05.2017

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΠΡΟΚΟΠΙ ΕΤΒΟΙΑ
ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΘ ΡΩΟ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτθ Χαλκίδα – ςτάςθ για καφζ. Η
πορεία μασ κα μασ οδθγιςει ςτθ Βόρεια Εφβοια και το Νζο Ρροκόπι όπου φυλάςςεται με ιδιαίτερθ
ευλάβεια και τιμι το ςκινωμα του Αγίου Ιωάννθ ϊςςου. Ραραμονι για να προςκυνιςουμε, για
αγορζσ ςε τοπικά προϊόντα και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με
ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17536
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρώ
Σετάρτθ 24.05.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΘ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΜΟΝΘ ΑΝΑΛΘΨΕΩ – ΚΛΕΙΔΙ

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00* απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Κλειδί των Σκοφρτων Βοιωτίασ
όπου και κα παραμείνουμε για τον Εςπερινό ωσ παραμονι τθσ Αναλιψεωσ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17537
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρώ
*Η ϊρα αναχϊρθςθσ ενδζχεται να αλλάξει ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ ϊρασ τθσ Ακολουκίασ

άββατο 27 – Κυριακι 28.05.2017
ΜΟΝΑΔΙΚΘ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΛΟΤΙΟ ΠΟΣΑΜΟ
ΕΛΛΘΝΙΚΟ – ΔΘΜΘΣΑΝΑ – ΜΟΤΕΙΟ ΤΔΡΟΚΙΝΘΘ
ΜΟΝΘ ΣΙΜΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ – ΜΟΝΘ ΦΙΛΟΟΦΟΤ
ΜΤ 17538
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 28.05.2017

Εκδρομι 2 θμερών

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΣΑΝΙΩΣΙΑ ΦΣΕΡΘ ΑΙΓΙΟΤ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο χωριό Ρλατανιϊτιςςα με
ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ. Στθν Ρλατανιϊτιςςα κα παραμείνουμε για περίπατο, τοπικά προϊόντα
και κυρίωσ για να προςκυνιςουμε ςτον Ναό τθσ Ραναγίασ που ςχθματίηεται απο τθν ζνωςθ τριϊν
πλατάνων εξ’οφ και το προςωνφμιο Ρλατανιϊτιςςα. Ρολφ εντυπωςιακό και μοναδικό κζαμα.
Ραραμονι για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17539
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρώ
Ενθμερωκείτε απο το Γραφείο μασ για επιλεγμενζσ
Ρολιτιςτικζσ Διαδρομζσ ςτθ διάρκεια του Καλοκαιριοφ
Φεςτιβάλ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ – Φεςτιβάλ Ελευςίνασ ΑΙΧΤΛΕΙΑ
Αναμζνεται θ ζκδοςθ Αναλυτικοφ Εντφπου
ΙΟΤΝΙΟ
Παραςκευι 02 – Δευτζρα 05.06.2017
ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ
τθν πόλθ των Αςθμουργών & ςτα χωριά των Μαςτόρων
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
ΚΟΝΙΣΑ – ΜΟΝΘ ΜΟΛΤΒΔΟΚΕΠΑΣΘ
ΜΤ 17540
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ

Εκδρομι 4 θμερών

άββατο 10 – Κυριακι 11.06.2017

Εκδρομι 2 θμερών

ΓΤΡΟ ΣΘΝΟΤ
ΠΡΟΚΤΝΘΜΑ ΣΘ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΘ
ΜΤ 17541
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Σετάρτθ 14 – Κυριακι 18.06.2017

Εκδρομι 5 θμερών

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟ
Για περιοριςμζνο αρικμό ανδρϊν (απαιτείται ζγκαιρθ κράτθςθ)
Διαδρομζσ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ
Για γυναίκεσ και άνδρεσ που δεν κα ειςζλκουν ςτο Άγ. Προσ
ΜΤ 17542
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 18.06.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 09.00 για να μεταβοφμε ςτθν Ραραλία τθσ Ψάκασ όπου και κα παραμείνουμε για
μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό. Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00 για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17543
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρώ
Δευτζρα 19 Ιουνίου 2017
Ζναρξθ Δρομολογίων για τα ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΡΑΝΙΑ
Κακθμερινά εκτόσ Κυριακϊν για
ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ (Πλάη / Λίμνθ / Λιμανάκια)
& ΒΑΡΚΙΗΑ (Κανάρια / Πλάη / Ελεφκερθ Παραλία)
Αναχϊρθςθ Ρρωϊνοφ Δρομολογίου ςτισ 08.45 απο Κουκάκι & 09.00 απο Καλλικζα
Σετάρτθ 21 – Παραςκευι 23.06.2017
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΓΟΘΣΕΤΣΙΚΘ
ΙΦΝΟ
ΜΤ 17544
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 25.06.2017

Εκδρομι 3 θμερών

ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΚΔΡΟΜΘ
ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΤΡΛΑ
ΛΙΧΑΔΟΝΘΙΑ (τα εξωτικά νθςιά τθσ Βόρ. Εφβοιασ)

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.00 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτα Καμμζνα Βοφρλα με ενδιάμεςθ
ςτάςθ για καφζ. Στα Καμμζνα Βοφρλα όςοι επικυμοφν κα μπορζςουν να παραμείνουν για μπάνιο
και μεςθμεριανό φαγθτό ςτθν Ραραλία τθσ Λουτρόπολθσ, ενϊ όςοι επικυμοφν (απαιτείται ζγκαιρθ
κράτθςθ-περιοριςμζνθ ςυμμετοχι) κα επιβιβαςτοφν ςε τοπικό πλοιάριο για τα Λιχαδονιςια.
Απολαμβάνοντασ υπζροχεσ εικόνεσ και χρωματικοφσ ςυνδυαςμοφσ των νερϊν, κα καταλιξουμε ςε
Ραραλία όπου κα παραμείνουμε για μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό (beach bar). Επιςτροφι ςτα
Καμμζνα Βοφρλα και αναχϊρθςθ για Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ πορείασ μασ.
ΜΣ 17545
Σιμι υμμετοχισ κατ΄άτομο, ΧΩΡΙ πλοιάριο: 17,00 ευρώ
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο, ΜΕ πλοιάριο : 29,00 ευρώ

