ΙΟΤΛΙΟ
Κυριακι 02.07.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΟΛΟ - ΝΑΤΠΛΙΟ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Φίχτι Μυκθνϊν όπου και ςτάςθ
για καφζ. Συνεχίηουμε για τθν Ραραλία Τολό όπου και παραμονι για μπάνιο ςτθν υπζροχθ κάλαςςα
τθσ περιοχισ αλλά και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Το απόγευμα επιςτρζφουμε ςτο γραφικό
Ναφπλιο για καφζ ι δροςιςτικά γλυκίςματα πριν τθν επιςτροφι μασςτθν Ακινα.
ΜΣ 17546
Σιμι υμμετοχισ κατϋάτομο: 16,00 ευρϊ
Δευτζρα 03 – Παραςκευι 07.07.2017
Σο νθςί τθσ Μπλζ Ζϊνθσ...τθσ Μακροηωϊασ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΙΚΑΡΙΑ
ΜΤ 17547
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 09.07.2017

Εκδρομι 5 θμερϊν

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΑΝΣΗ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι τθσ Θιβασ με ενδιάμεςθ ςτάςθ και απο εκεί
ςτθν Ραραλία Σαράντθ ςτισ ακτζσ του Κοιρνκιακοφ. Ραραμονι για μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό.
Το απόγευμα επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 17548
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρϊ
Σρίτθ 11 – Πζμπτθ 13.07.2017
Εκδρομι 3 θμερϊν
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗ ΤΡΟ ... Η αρχοντιά ςτο μεγαλείο τθσ
ΜΤ 17549
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
άββατο 15.07.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ
ΑΙΓΙΝΑ – ΠΟΡΟ – ΤΔΡΑ
3 νθςιά ςε 1 θμζρα
με Γεφμα επι του πλοίου και Μουςικι Διαςκζδαςθ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.15 για να μεταβοφμε ςτο πλοίο, ωσ γκρουπ, οργανωμζνα και να επιβιβαςτοφμε
με τθ ναυτικι μασ διάκεςθ και να ςαλπάρουμε απολαμβάνοντασ μία υπζροχθ Κρουαηιζρα.
ΜΣ 17550
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : ............... ευρϊ
Κυριακι 16.07.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΣΑ ΠΟΡΣΟ ΧΕΛΙΟΤ – ΠΕΣΕ (προαιρετικά)

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε, με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ επι τθσ
πορείασ μασ, ςτο Ρόρτο Χζλι και απο εκεί ςτθν Ραραλία Κόςτα. Ραραμονι για μπάνιο και για
μεςθμεριανό φαγθτό ενϊ προαιρετικά όςοι επικυμοφν μποροφν να περάςουν πολφ ςφντομα
απζναντι ςτισ Σπζτςεσ και να απολαφςουν εκεί το μπάνιο τουσ ι/και το μεςθμεριανό τουσ φαγθτό ι
τισ αγορζσ ςε Σπετςιϊτικα προϊόντα. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17551
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρϊ

Σρίτθ 18 – Πζμπτθ 20.07.2017

Εκδρομι 3 θμερϊν

ΚΟΠΕΛΟ & ΑΛΟΝΗΟ
Σο Μεγαλείο των Βορείων ποράδων
ΜΤ 17552
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 23.07.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΗΛΙ ΕΤΒΟΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτθ Χαλκίδα – ςτάςθ για καφζ και απο εκεί ςτθν Ραραλία
Ριλι τθσ Εφβοιασ ςτισ ανατολικζσ ακτζσ του νθςιοφ. Ραραμονι για μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό
και επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17553
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρϊ
Δευτζρα 24 – Παραςκευι 28.07.2017
ΠΑΣΜΟ «Σο Νθςί τθσ Αποκάλυψθσ»
& ΛΕΙΨΟΙ «Σο Νθςί τθσ Παναγιάσ του Χάρου»
ΜΤ 17554
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 30.07.2017

Εκδρομι 5 θμερϊν

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΡΩΝ ΕΤΒΟΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο πορκμείο τθσ Αγίασ Μαρίνασ
Λιμικοφ. Επιβίβαςθ ςτο Ferry Boat* για να περάςουμε απζναντι ςτθν Εφβοια ςτθν Ραραλία Νζων
Στφρων. Ραραμονι για μπάνιο και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο για να
επιςτρζψουμε ςτθν Αγία Μαρίνα και να ςυναντιςουμε και πάλι το ποφλμαν για τθν επιςτροφι μασ
ςτθν Ακινα.
*Το ποφλμαν δεν κα περάςει απζναντι ςτα Νζα Στφρα μιασ και δεν υπάρχει κάποια μετακίνθςθ εκεί
ΜΣ 17555
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο με F/B Επιβάτθ : 20,00 ευρϊ

ΑΤΓΟΤΣΟ
άββατο 05.08.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΡΟ ΚΤΘΝΟΤ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ __:__ για να μεταβοφμε ςτο λιμάνι του Ρειραιά. Επιβίβαςθ ςτο
πλοίο για τθν Κφκνο. Με τθν άφιξι μασ ξεκινάμε τον Γφρο του Νθςιοφ για να γνωρίςουμε τα Λουτρά,
τθ Δρυοπίδα, τον Μζριχα και το προςκφνθμα ςτθν Ραναγία Κανάλα. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο για τθν
επιςτροφι ςτον Ρειραιά.
ΜΣ 17556
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο με ειςιτιριο πλοίου : ..........ευρϊ
Δευτζρα 07.08.2017

ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΝΕΛΗΝΟ ΑΤΓΟΤΣΟΤ
το γραφικό & ρομαντικό ΝΑΤΠΛΙΟ

Αναχϊρθςθ ςτισ 17.00απο το Γραφείο μασ, για να μεταβοφμε ςτο Ναφπλιο. Ραραμονι για περίπατο,
δείπνο, ποτό ι δροςιςτικά γλυκά υπο το φωσ τθσ Ρανςελινου. Στισ 23.00 αναχωροφμε για
επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17557
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 14,00 ευρϊ
Πζμπτθ 10 – Κυριακι 13.08.2017
ΓΝΩΡΙΜΙΑ με το Νθςί των Φαιάκων
ΓΤΡΟ ΚΕΡΚΤΡΑ
Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνοσ
ΜΤ 17558
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 13.08.2017

Εκδρομι 4 θμερϊν

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΤ (ΠΕΡΑΧΩΡΑ) ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 09.00 για να μεταβοφμε ςτθν Λίμνθ Ηραίου. Ραραμονι για
μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό. Στισ 15.00 αναχωροφμε για τθν επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17559
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρϊ
Σρίτθ 15.08.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΝΕΑ ΑΡΣΑΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΡΕΣΡΕΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ, για να μεταβοφμε ςτθν Νζα Αρτάκθ όπου και το
φθμιςμζνο προςκφνθμα τθσ Φανερωμζνθσ και ςθμείο Ραναγιοφάνειασ. Ραρακολοφκθςθ μζρουσ
τθσ Ακολουκίασ και με τθν ολοκλιρωςι τθσ κα μεταβοφμε ςτθν Ραραλία τθσ Ερζτρειασ όπου κα
παραμείνουμε για μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για
καφζ ι παγωτό ςτθ Χαλκίδα.
ΜΣ 17560
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 15,00 ευρϊ
Παραςκευι 18 – Δευτζρα 21.08.2017
Εκδρομι 4 θμερϊν
ΓΙΟΡΣΗ ΒΑΣΙΚΙΩΣΙΚΟΤ ΚΡΕΜΜΤΔΙΟΤ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑ – ΜΟΝΑΜΒΑΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΟ
ΜΤ 17561
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 20.08.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ
Ναόσ Ξυλοκάςτρου – Πευκιάσ Ξυλοκάςτρου

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.30 απο το Γραφείο μασ, για να μεταβοφμε ςτον Ιςκμό – ςτάςθ για καφζ.
Συνεχίηουμε για να επιςκεφκοφμε τον Ναό τθσ Φανερωμζνθσ που πανθγυρίηεισ ςτισ 23 Αυγοφςτου.
Καταλιγουμε ςτθν Ραραλία Ξυλοκάςτρου ςτον Ρευκιά. Ραραμονι για μπάνιο και μεςθμεριανό
φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17562
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρϊ
άββατο 26.08.2017
ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΙ ΑΓΙΟΤ ΦΑΝΟΤΡΙΟΤ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθν Ραλαιά Φϊκαια. Ραραμονι για
μπάνιο ςτθν Ραραλία τθσ περιοχισ και για τον εςπερινόςτο Ραρεκκλιςι του Αγίου Φανουρίου ςτο
Ναό τθσ Αγίασ Ειρινθσ. Πςοι επικυμοφν μποροφν να απολαφςουν μεηζδεσ και ουηάκι πριν
αναχωριςουμε για τθν επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17563
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 9,00 ευρϊ
Κυριακι 27.08.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΓΤΡΟ ΑΙΓΙΝΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασςτισ __:__ για το Λιμάνι του Ρειραιά. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο και
αναχϊρθςθ για τθν Αίγινα. Αρχικά κα επιςκεφκοφμε και κα προςκυνιςουμε ςτθ Μονι του Αγίου
Νεκταρίου. Κατόπιν κα βρεκοφμε ςτον τουριςτικό παρακεριςτικό οικιςμό τθσ Αγίασ Μαρίνασ όπου
και παραμονι για μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτρζφουμε ςτθν Χϊρα τθσ Αίγινασ για
απογευματινό καφζ και αγορζσ ςε τοπικά προϊόντα μζχρι τθν επιςτροφι μασ με πλοίο ςτο Λιμάνι
του Ρειραιά.
ΜΣ 17564
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο με Ειςιτιριο Πλοίου : ..........ευρϊ
Δευτζρα 28 – Πζμπτθ 31.08.2017

Εκδρομι 4 θμερϊν

ΓΤΡΟ ΝΑΞΟΤ
ΜΤ 17565
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ
Κυριακι 03 – Δευτζρα 04.09.2017

Εκδρομι 2 θμερϊν

ΓΤΡΟ ΣΗΝΟΤ
ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
ΜΤ 17566
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Πζμπτθ 07 – Παραςκευι 08.09.2017

Εκδρομι 2 θμερϊν

ΓΤΡΟ ΑΝΔΡΟΤ
Η «Ρράςινθ» Αρχόντιςςα του Αιγαίου...
ΜΤ 17567
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 10.09.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΚΟΤΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΤ ΦΘΙΩΣΙΔΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο ςτισ 08.00 για να μεταβοφμε ςτον Θεολόγο Φκιϊτιδασ με ενδιάμεςθ
ςτάςθ για καφζ. Θα καταλιξουμε ςτθν Ραραλία Λεκοφνασ του Θεολόγου όπου κα παραμείνουμε
για μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17568
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρϊ
Κυριακι 17.09.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ (ΠΛΑΚΑ)

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Φίχτι Μυκθνϊν – ςτάςθ για καφζ.
Συνεχίηουμε για τθν Γθ τθσ Τςακωνιάσ, το Λεωνίδιο και τθν Ραραλία του, τθν Ρλάκα Λεωνιδίου όπου
και κα παραμείνουμε για μπάνιο, και μεςθμεριανό φαγθτό με τςακϊνικεσ γεφςεισ. Επιςτροφι ςτθν
Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17569
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 18,00 ευρϊ
Κυριακι 24.09.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΟΝΗ ΟΙΟΤ ΔΑΤΪΔ ΕΤΒΟΙΑ – ΡΟΒΙΕ

Αναχϊρθςθ ςτισ __:__ για να μεταβοφμε ςτο Ρορκμείο Αρκίτςασ με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ επι
τθσ πορείασ μασ. Απο τθν Αρκίτςα κα περάςουμε με Ferry Boat ςτθν Αιδθψό τθσ Εφβοιασ απο όπου
κα βρεκοφμε ςτθ Μονι του Οςίου Δαυϊδ, παραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα. Στθν ευρφτερθ
περιοχι κα εξυπθρετθκοφμε για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και κα επιςτρζψουμε ςτθν Ακινα
μζςω Ρροκοπίου Εφβοιασ και Χαλκίδασ με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ πορείασ μασ.
* Η διαδρομι μπορεί να πραγματοποιθκεί και αντίςτροφα.
ΜΣ 17570
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο με ειςιτιριο F/B : ……….ευρϊ
άββατο 30.09 – Κυριακι 01.10.2017
ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ «ζνα Ελβετικό Σοπίο ςτθν Ελλάδα»
ΚΑΡΠΕΝΗΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΤΟΤ
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΚΟΡΤΧΑΔΕ
ΜΤ 17571
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ

Εκδρομι 2 θμερϊν

ΟΚΣΩΒΡΙΟ
Κυριακι 01.10.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΛΙΜΝΗ ΣΙΒΛΟΤ – ΖΑΡΟΤΧΛΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτον Ιςκμό – ςτάςθ για καφζ.
Συνεχίηουμε για τθν περιοχι τθσ Ακράτασ απο όπου κα ανζβουμε ςτθν Λίμνθ Τςιβλοφ, παραμονι
για περίπατο απολαμβάνοντασ το φυςικό τοπίο τθσ περιοχισ. Μετάβαςθ ςτθ γειτονικι Ζαροφχλα
όπου και παραμονι για περίπατο, μεςθμεριανό φαγθτό και τοπικά παραδοςιακά προϊόντα.
Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17572
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρϊ
Κυριακι 08.10.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ (ΟΔΟΝΣΩΣΟ)
ΜΕΓΑ ΠΗΛΑΙΟ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτο Διακοπτό (Στακμόσ ΟΣΕ) με ςφντομθ ενδιάμεςθ ςτάςθ
ςτθ διαδρομι μασ. Επιβίβαςθ ςτον Οδοντωτό Σιδθρόδρομο για να απολαφςουμε μία διαδρομι
ιδιαιτζρου κάλλουσ διαςχίηοντασ το φαράγγι του Βουρραϊκοφ. Άφιξθ ςτθ μαρτυρικι κωμόπολθ των
Καλαβρφτων όπου και παραμονι για περίπατο, μεςθμεριανό φαγθτό και προαιρετικά επίςκεψθ ςτο
Μουςείο Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ για όςουσ επικυμοφν. Επιςτροφι με το ποφλμαν ςτο
ιςτορικό Μζγα Σπιλαιο με τθ καυματουργι εικόνα τθσ Ραναγίασ, επίςκεψθ και προςκφνθμα τθσ
Μονισ. Αναχϊρθςθ για Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
* Απαιτείται ζγκαιρθ κράτθςθ για τθν εξαςφάλιςθ των ειςιτθρίων του Οδοντωτοφ

ΜΣ 17573

Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο ΜΕ Οδοντωτό : 27,00 ευρϊ
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο ΧΩΡΙ Οδοντωτό : 17,00 ευρϊ

Παραςκευι 13 – Κυριακι 15.10.2017
ΓΡΕΒΕΝΑ «θ πόλθ των Μανιταριϊν»
Ιςτορικι ΑΜΑΡΙΝΑ – ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΣΑ
ΜΤ 17574
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 15.10.2017

Εκδρομι 3 θμερϊν

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΒΡΟΣΙΝΑ (ΖΑΧΟΛΗ)
ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 08.00 για να μεταβοφμε ςτον Ιςκμό – ςτάςθ για καφζ.
Συνεχίηουμε για τθν Εβροςτίνα (Ζάχολθ) ςε όμορφο φυςικό περιβάλλον. Αρχικά κα επιςκεφκοφμε
τον Ναό του Αγίου Γεωργίου με τθ μοναδικι αρχιτεκτονικι των 17 τροφλλων. Κατόπιν, παραμονι
ςτθν Εβροςτίνα για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ
για καφζ.
ΜΣ 17575
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρϊ
άββατο 21.10.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΠΤΡΓΟ ΒΑΙΛΙΗ ΙΛΙΟΝ – ΧΑΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 09.00 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Κλιον προκειμζνου να
ξεναγθκοφμε ςτο Κτιμα «Ρφργο Βαςιλίςςθσ». Θα γνωρίςουμε και κα απολαφςουμε τον Βιολογικό
Αμπελϊνα του κτιματοσ, κα περιθγθκοφμε ςτον Ρφργο τθσ Βαςίλιςςασ Αμαλίασ και του Πκωνα
(εξωτερικά και εςωτερικά), τουσ ςτάβλουσ με τα άλογα, το Οινοποιείο και κα ολοκλθρϊςουμε με
γευςτικι δοκιμι των Βιολογικϊν Κραςιϊν του κτιματοσ με ςυνοδεία χορτόπιτασ, τυριϊν κλπ.
Συνεχίηουμε για τθν Χαςιά όπου και παραμονι για μεςθμεριανό φαγθτό ςτισ ταβζρνεσ του
οικιςμοφ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17576
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο ΜΕ οινογευςία : 19,00 ευρϊ
Κυριακι 22.10.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΟΝΗ ΟΔΗΓΗΣΡΙΑ ΑΝΩ ΣΙΘΟΡΕΑ
ΠΟΛΤΔΡΟΟ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Ορχομενοφ – ςτάςθ για
καφζ. Συνεχίηουμε για τθν Άνω Τικορζα όπου και θ Μονι Ραναγίασ Οδθγιτριασ, παραμονι για
επίςκεψθ και προςκφνθμα. Μετάβαςθ ςτον γραφικό Ρολφδροςο για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό
και περίπατο ςτον οικιςμό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17577
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρϊ
Σετάρτθ 25.10.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 14.30* απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Στεφάνι Κορινκίασ όπου και θ
Μονι του Αγίου Δθμθτρίου. Ραραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα ςτθ Μονι αλλά και για τον
εςπερινό λόγω τθσ επερχόμενθσ εορτισ τθσ Μονισ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για
καφζ ι ςφντομο δείπνο.

*Η ϊρα αναχϊρθςθσ μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ του ωραρίου τθσ Μονισ.

ΜΣ 17578

Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 13,00 ευρϊ

Πζμπτθ 26 – Κυριακι 29.10.2017

Εκδρομι 4 θμερϊν

ΓΤΡΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Σο νθςί του Μυςτθρίου, των Παράξενων και του Αγίου Γεραςίμου
ΜΤ 17579
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Κυριακι 05.11.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ, για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι του Ορχομενοφ όπου
και ςτάςθ για καφζ. Συνεχίηουμε για τισ Αρχαιότθτεσ των Δελφϊν όπου και επίςκεψθ (ζξοδα
ατομικά) του Αρχαιολογικοφ Χϊρου και του Μουςείου των Δελφϊν. Επιςτρζφουμε ςτθν γραφικι
Αράχωβα για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και αγορζσ τοπικϊν προϊόντων. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με
ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17580
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρϊ
Σετάρτθ 08.11.2017

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ ΚΑΜΑΡΙΖΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 15.00 για να μεταβοφμε ςτθν Καμάριηα Λαυρίου όπου και κα
παραμείνουμε για επίςκεψθ και προςκφνθμα κατα τον Εςπερινό ςτον Άγιο Νεκτάριο. Επιςτρζφουμε
ςτθν Ραραλία Βαρκίηθσ για καφζ ι ςφντομο δείπνο και απο εκεί ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17581
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρϊ
Κυριακι 12.11.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΓΙΑ ΦΩΣΕΙΝΗ ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ - ΒΤΣΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 απο το Γραφείο μασ για το Σπακοβοφνι – ςτάςθ για καφζ. Συνεχίηουμε για
τθν Μαντινεία όπου και ο ιδιαίτεροσ αρχιτεκτονικά ναόσ τθσ Αγίασ Φωτεινισ, ςτάςθ για επίςκεψθ.
Κατόπιν, κα μεταβοφμε ςτθ γραφικι Βυτίνα όπου και παραμονι για περίπατο και μεςθμεριανό
φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 17582
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρϊ
Παραςκευι 17 – Κυριακι 19.11.2017
ΓΤΡΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ
ΣΡΙΚΑΛΑ – ΠΤΛΗ – ΕΛΑΣΗ
ΜΤ 17583
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 26.11.2017

Εκδρομι 3 θμερϊν

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΣΡΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ & ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι τθσ Ακράτασ όπου και
ςτάςθ για καφζ. Συνεχίηουμε για να επιςκεφκοφμε το Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Ράτρασ (ζξοδα
ατομικά) με υπζροχθ παρουςίαςθ των ευρθμάτων και τθσ ζκκεςθσ. Καταλιγουμε ςτο κζντρο τθσ
Ράτρασ όπου κα επιςκεφκοφμε και κα προςκυνιςουμε ςτο Ναό του Αγίου Ανδρζα και κα
παραμείνουμε ςτο κζντρο για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ
ςτάςθ για καφζ επι τθσ πορείασ μασ.
ΜΣ 17584
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 18,00 ευρϊ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
άββατο 02 – Κυριακι 03.12.2017

Εκδρομι 2 θμερϊν

ΧΑΛΑΡΩΗ & ΕΤΕΞΙΑ ςτα
ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΠΛΑΣΤΣΟΜΟΤ
ΜΤ 17585
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ
Κυριακι 03.12.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΕ ΕΛΕΤΙΝΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΤΙΝΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 09.00 για να μεταβοφμε ςτθν πόλθ τθσ Ελευςίνασ που ανζλαβε
το κεςμό τθσ Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ για το 2021. Αρχικά κα επιςκεφκοφμε τον
Αρχαιολογικό Χϊρο & Μουςείο τθσ Ελευςίνασ (ζξοδα ατομικά) για να περπατιςουμε ςτθ ςυνζχεια
ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ και να καταλιξουμε ςτθν Ραραλία Ελευςίνασ όπου και κα
παραμείνουμε για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό. Στισ 15.00 αναχωροφμε για τθν Ακινα.
ΜΣ 17586
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρϊ
Κυριακι 10.12.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθ Χαλκίδα – ςτάςθ για καφζ.
Συνεχίηουμε για τθ Μονι Αγίου Νικολάου Άνω Βάκειασ όπου και παραμονι για προςκφνθμα αλλά
και για τθν υπζροχθ κζα. Επιςτρζφουμε ςτθν Ραραλία Αμαρφνκου για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό
πριν αναχωριςουμε για τθν Ακινα.
ΜΣ 17587
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρϊ
άββατο 16.12.2017

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΞΕΝΑΓΗΗ ΣΟ ΝΕΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΚΟ ΓΤΡΟ ΑΘΗΝΑ & ΠΕΙΡΑΙΑ
Γνωρίηουμε τισ πόλεισ μασ...ανακαλφπτουμε τθν γοθτεία τουσ!
Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 09.00 για να απολαφςουμε τθν περιιγθςθ ςτθν Ακινα και τον
Ρειραιά ωσ επιςκζπτεσ και όχι ωσ κάτοικοι προκειμζνου να τισ γνωρίςουμε και αν ανακαλφψουμε
τθν κρυμμζνθ γοθτεία τουσ. Στθ διάρκεια τθσ διαδρομισ κα ξεναγθκοφμε ςτο Νζο Μουςείο τθσ
Ακρόπολθσ (ζξοδα ατομικά), μαηί με τα αξιοκζατα τθσ Ακινασ και του Ρειραιά. Ραραμονι για
μεςθμεριανό φαγθτό ςτθ διάρκεια τθσ διαδρομισ μασ.

* Ιδανικό πρόγραμμα για ενιλικεσ και τα παιδιά ι τα εγγόνια ςασ, ρωτιςτε μασ για ειδκζσ τιμζσ
παιδιϊν. Απαιτείται ελάχιςτθ ςυμμετοχι 15 ατόμων.
ΜΣ 17588
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρϊ
Κυριακι 17.12.2017

ΠΡΩΪΝΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΟΤΝΙΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΤΡΙΟ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 09.00 για να ακολουκιςουμε το παραλιακό μζτωπο τθσ
Αττικισ προσ τον Σαρωνικό μζχρι το Ακρωτιριο του Σουνίου. Ραραμονι για επίςκεψθ του
Αρχαιολογικοφ Χϊρου (ζξοδα ατομικά) αλλά και για καφζ ι τουριςτικά αναμνθςτικά. Συνεχίηουμε
για τθν αλλοτινι Βιομθχανικι πόλθ του Λαυρίου. Θα ζχουμε το χρόνο για περίπατο ανάμεςα ςτα
νεοκλαςςικά κτίρια ι επίςκεψθ ςε κάποιο απο τα Μουςεία τθσ πόλθσ, κακϊσ και για το
μεςθμεριανό φαγθτό. Στισ 15.00 αναχωροφμε για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 17589
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρϊ
άββατο 23 – Σρίτθ 26.12.2017

Εκδρομι 4 θμερϊν

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 2017
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ – ΒΟΛΟ – ΠΗΛΙΟ
ΣΡΙΚΑΛΑ «Μφλοσ των Ξωτικϊν»
ΜΤ 17590
Θα εκδοκεί αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ

Σασ περιμζνουμε με το Νζο Ετιςιο Ρρόγραμμα Εκδρομϊν 2018
Στθ Γιορτι του Γραφείου μασ
Κάκε χρόνο τθν θμζρα των Θεοφανείων και τθσ Κοπισ τθσ Ρρωτοχρονιάτικθσ Ρίττασ
άββατο 06 Ιανουαρίου 2018

