ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
άββατο 06.01.2018

Ημεριςια Εκδρομι
- ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2018 ΣΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΜΟΤ των ΤΔΑΣΩΝςτο γραφικό ΝΑΤΠΛΙΟ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΣΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.00 για να μεταβοφμε ςτο γραφικό νεοκλαςςικό Ναφπλιο
όπου και παραμονι για τθν Σελετι Αγιαςμοφ των Τδάτων, περίπατο και καφζ. τθ ςυνζχεια κα
μεταβοφμε ςτο Μοναςτθράκι Μυκθνϊν ςτθν Αίκουςα Agamemnon Palace. Θα απολαφςουμε το
εορταςτικό γεφμα και τθν Κοπι τθσ Πρωτοχρονιάτικθσ Πίττασ του Γραφείου μασ με μουςικι
διαςκζδαςθ DJ και χορό. Σο απόγευμα αναχϊρθςθ για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18501
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 30,00 ευρώ μαηί με το πλιρεσ Γεφμα

Κυριακι 14.01.2018

Πρωϊνι Εκδρομι
ΜΟΝΗ ΟΙΟΤ ΕΤΦΡΑΙΜ ΟΡΟΤ ΑΜΩΜΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 09.00 για να μεταβοφμε ςτθν Νζα Μάκρθ Αττικισ όπου και κα
επιςκεφκοφμε τθν Μονι Ευαγγελιςμοφ Θεοτόκου και Οςίου Ευφραίμ ςτο Όροσ Αμϊμων. Θα
προςκυνιςουμε ςτθ Λάρνακα του Οςίου και ςτθ ςυνζχεια κα βρεκοφμε ςτθν Παραλία τθσ Ραφινασ
με τα πολυάρικμα ουηερί και τισ ψαροταβζρνεσ όπου και παραμονι για μεςθμεριανό φαγθτό. τισ
15.00 αναχωροφμε για τθν επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18502
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρώ

Κυριακι 21.01.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΜΟΤΕΙΟ ΖΤΓΟΜΑΛΑ ΑΤΛΩΝΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 08.30 για να μεταβοφμε ςτον Αυλϊνα Αττικισ όπου κα
επιςκεφκοφμε το Μουςείο Ηυγομαλά (ζξοδα ατομικά) με εξαιρετικά μοτίβα κεντθμάτων ενϊ κα
επιςκεφκοφμε και τον Ναό Αγίων Αντωνίου & Ανδρζα που αποτελεί αντίγραφο του Ναοφ των Αγίων
Θεοδϊρων τθσ βυηαντινισ καςτροπολιτείασ του Μυςτρά. Παραμονι για περίπατο και καφζ ςτον
οικιςμό του Αυλϊνα και ςτθ ςυνζχεια κα βρεκοφμε ςτθν Χαλκίδα να ςυνεχίςουμε τον περίπατό μασ
και να απολαφςουμε το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Σο απόγευμα αναχωροφμε για τθν επιςτροφι
μασ ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18503
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 15,00 ευρώ

Σετάρτθ 24.01.2018

Απογευματινι Εκδρομι
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ & ΙΟΤΣΙΝΗ - ΧΑΙΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 14.30 για να μεταβοφμε ςτθν Χαςιά Αττικισ όπου και το
προςκφνθμα του Αγίου Κυπριανοφ (ακολουκεί το Παλαιό Θμερολόγιο και τον αντίςτοιχο κϊδικα
ενδυμαςίασ). Παραμονι για τθν Παράκλθςθ των Αγίων και τθν Ακολουκία των Ευχϊν. Μετάβαςθ

ςτθ Χαςιά όπου και παραμονι ςτισ ταβζρνεσ ι καφετζριεσ για τθν εξυπθρζτθςι μασ. Αναχϊρθςθ για
επιςτροφι ςτθν Ακινα περίπου ςτισ 20.00 – 20.30.
ΜΣ 18504
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρώ

Κυριακι 28.01.2018

Πρωϊνι Εκδρομι
ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΣΡΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 09.00 για να μεταβοφμε ςτον Ιςκμό – ςτάςθ για καφζ και
ςυνεχίηουμε για τον Προςκυνθματικό Ναό με τθ καυματουργι εικόνα τθσ Παναγίασ τθσ Γιάτριςςασ
ςτο Λουτράκι Κορινκίασ. Παραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα και ςτθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε
ςτθν Παραλία Λουτρακίου για τον περίπατό μασ και το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. τισ 15.00
αναχωροφμε για τθν επιςτροφι μασ ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18505
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 13,00 ευρώ

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ
Παραςκευι 02.02.2018

Ημεριςια Εκδρομι

ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΕΟΡΣΗ ΤΠΑΠΑΝΣΗ – ΠΑΜΜΕΗΝΙΑΚΟ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ
Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.00 για να ακολουκιςουμε τον Αυτοκινθτόδρομο Ακθνϊν –
Σριπόλεωσ – Καλαμάτασ με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ. Άφιξθ ςτθν Καλαμάτα και τον Ναό τθσ
Τπαπαντισ όπου και παραμονι για Περιφορά τθσ Εικόνασ και για να προςκυνιςουμε. Παραμονι
ςτθν Πόλθ ι Παραλία για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και για αναμνθςτικζσ αγορζσ ςε τοπικά
παραδοςιακά προϊόντα. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ πορείασ μασ.
ΜΣ 18506
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 20,00 ευρώ

Κυριακι 04.02.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΘΗΒΑ
ΝΑΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΟΤ ΛΟΤΚΑ – ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ ΣΗ ΘΗΒΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 για να μεταβοφμε ςτθν Πόλθ τθσ Θιβασ όπου και αρχικά κα επιςκεφκοφμε
τον Ναό του Ευαγγελιςτι Λουκά όπου φυλάςςεται και μζροσ των οςτϊν του. τθ ςυνζχεια κα
επιςκεφκοφμε το υπζροχο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Θιβασ (ζξοδα ατομικά) με μοναδικά
ευριματα γνωρίηοντασ τθν ιςτορία μιασ απο τισ αρχαιότερεσ πόλεισ όλου του κόςμου. Παραμονι
για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, αναχϊρθςθ για επιςτροφι
ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 18507
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

Πζμπτθ 08.02.2018

Βραδινι Διαςκζδαςθ
ΣΙΚΝΟΠΕΜΠΣΗ
ΜΑΚΑΡΕΤΟΜΑΣΕ ΚΑΙ ΦΤΓΑΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΔΑΗ

Αναχϊρθςθ ςτισ 20.00 για να μεταβοφμε ςε ταβζρνα τθσ Αττικισ, δείπνο, χορόσ, διαςκζδαςθ και
μαςκαρζματα για να γιορτάςουμε τθν Σςικνοπζμπτθ (εν αναμονι πλθροφοριϊν).

ΜΣ 18508

Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : ____:____ ευρώ

Κυριακι 11.02.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΡΝΑΟΤ (ΚΕΛΛΑΡΙΑ)
ΑΡΑΧΩΒΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Ορχομενοφ – ςτάςθ για
καφζ και ςυνεχίηουμε για το Χιονοδρομικό Κζντρο του Παρναςςοφ (Κελλάρια). Παραμονι για
ελεφκερο παιχνίδι ςτα πάρκινγκ ι ανάβαςθ με το Σελεφερίκ ςτο Χιονοδρομικό (ζξοδα ατομικά). Θ
πρόςβαςθ προσ το Χιονοδρομικό Κζντρο και ο χρόνοσ παραμονισ μασ κακορίηεται απο τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ και τθν κατάςταςθ – αςφάλεια του οδικοφ δικτφου. Επιςτροφι ςτθν Αράχωβα για το
μεςθμεριανό μασ φαγθτό ι αγορζσ ςε τοπικά προϊόντα και ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφουμε ςτθν Ακινα
με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ πορείασ μασ.
ΜΣ 18509
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 19,00 ευρώ

άββατο 17 –Κακ. Δευτζρα 19.02.2018

Εκδρομι 3 θμερών

ΑΠΟΚΡΙΕ
ΛΕΤΚΑΔΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΝΑΤΠΑΚΣΟ
Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18510

Κυριακι 18.02.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΑΛΙΑΡΣΟ - ΖΕΜΕΝΟ ΑΡΑΧΩΒΑ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτον Αλίαρτο – ςτάςθ για καφζ και
περίπατο και απο εκεί ςυνεχίηουμε για το Ηεμενό ςτθν περιοχι Αράχωβασ όπου και παραμονι για
μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτρζφουμε ςτον Ορχομενό για να παρακολουκιςουμε το φθμιςμζνο
Καρναβάλι με τθν παρζλαςθ των αρμάτων και διαςκζδαςθ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18511
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

Κακ. Δευτζρα 19.02.2018

Ημεριςια Εκδρομι

ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΑΛΕΤΡΟΜΟΤΝΣΖΟΤΡΩΜΑ... ΟΣΙ ΠΙΟ ΑΠΟΛΑΤΣΙΚΟ!
Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθν Παραλία Ιτζασ με ενδιάμεςθ
ςτάςθ για καφζ. Παραμονι για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό ςτθν Ιτζα και ςυνεχίηουμε για το
Γαλαξίδι όπου κα παραμείνουμε για το Ζκιμο των Αλευρομουντηουρωμάτων. (Απαιτοφνται φόρμεσ
ι παλιά ροφχα για όςουσ ςκοπεφουν να εμπλακοφν ςτο ζκιμο). Αναχϊρθςθ για επιςτροφι ςτθν
Ακινα με ενδιάμεςθ ςταςθ επι τθσ πορείασ μασ.
* Όςοι δεν επικυμοφν να παρακολουκιςουν το Ζκιμο κα μπορζςουν να ζχουν περιςςότερο χρόνο
παραμονισ ςτθν Παραλία Ιτζασ.
ΜΣ 18512
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 18,00 ευρώ

Παραςκευι 23.02.2018

Απογευματινι Εκδρομι
Α’ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ
ΜΟΝΗ ΝΣΑΟΤ (ΣΑΩ) ΠΕΝΣΕΛΗ

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00 (απαιτείται επιβεβαίωςθ τθσ ϊρασ) απο το Γραφείο μασ για τθν Μονι
Παντοκράτοροσ Νταοφ Πεντζλθσ όπου και παραμονι για να παρακολουκιςουμε τθν Ακολουκία των
Χαιρετιςμϊν. Μετά το πζρασ αναχϊρθςθ για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18513
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρώ

Κυριακι 25.02.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο πακοβοφνι – ςτάςθ για καφζ, και
ςυνεχίηουμε για το κζντρο τθσ Σρίπολθσ. Παραμονι για να επιςκεφκοφμε τον Ναό Αγίου Βαςιλείου
με υπζροχθ μαρμάρινθ διακόςμθςθ, και να περπατιςουμε ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ με το
Μαλλιαροποφλειο Θζατρο και το Αρχαιολογικό Μουςείο. Κατόπιν, κα μεταβοφμε για μεςθμεριανό
φαγθτό ςτο κοντινό Λεβίδι με τισ ταβζρνεσ και τα τοπικά παραδοςιακά προϊόντα. Επιςτροφι ςτθν
Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ.
ΜΣ 18514
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρώ

ΜΑΡΣΙΟ
Παραςκευι 02.03.2018

Απογευματινι Εκδρομι

Β’ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ
ΜΟΝΗ ΕΙΟΔΙΩΝ ΘΕΟΣΟΚΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΩΡΩΠΟΤ
Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 15.00 (απαιτείται επιβεβαίωςθ τθσ ϊρασ) για να μεταβοφμε
ςτο Μαρκόπουλο Ωρωποφ όπου και θ Μονι των Ειςοδίων τθσ Θεοτόκου. Παραμονι για να
παρακολουκιςουμε τθν Ακολουκία των Χαιρετιςμϊν και μετά το πζρασ, αναχϊρθςθ για επιςτροφι
ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18515
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρώ

Κυριακι 04.03.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΑΡΧΑΙΟΙ ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για τθν περιοχι Ορχομενοφ – ςτάςθ για καφζ.
υνεχίηουμε για τισ Αρχαιότθτεσ των Δελφϊν όπουκαι παραμονι για επίςκεψθ του χϊρου και του
μουςείου (ζξοδα ατομικά). Επιςτροφι ςτθν Αράχωβα για περίπατο, μεςθμεριανό φαγθτό και
αγορζσ ςε τοπικά παραδοςιακά προϊόντα. Αναχϊρθςθ για Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 18516
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

Παραςκευι 09.03.2018

Απογευματινι Εκδρομι
Γ’ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΤ ΜΑΝΔΡΑ
Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00 (απαιτείται επιβεβαίωςθ τθσ ϊρασ) απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε
ςτθν Μάνδρα Αττικισ όπου και ςε περίοπτθ κζςθ θ Μονι Παναγίασ Γοργοχπθκόου. Παραμονι για
να παρακολουκιςουμε τθν Ακολουκία των Χαιρετιςμϊν και μετά το πζρασ, αναχϊρθςθ για
επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18517
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρώ

Κυριακι 11.03.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΡΜΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ «Διαχρονικό Μουςείο» – ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΡΕΣΡΕΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθν Χαλκίδα – ςτάςθ για περίπατο
και καφζ ςτθν Παραλία τθσ Χαλκίδασ, και ςτθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το Διαχρονικό Μουςείο
Χαλκίδασ «Αρχαιολογικό Αρζκουςα». τθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτθν Παραλία τθσ Ερζτρειασ για
το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και κατόπιν, απογευματινι επίςκεψθ ςτθν Μονι Αγίου Γεωργίου Αρμά
πριν αναχωριςουμε για τθν επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18518
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

Παραςκευι 16.03.2018

Απογευματινι Εκδρομι
Δ’ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ
ΜΟΝΗ ΟΙΟΤ ΕΤΦΡΑΙΜ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αναχϊρθςθ ςτισ 15.00 (απαιτείται επιβεβαίωςθ τθσ ϊρασ) απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε
ςτθν Νζα Μάκρθ και τθ Μονι Οςίου Ευφραίμ όπου και κα παρακολουκιςουμε τθν Ακολουκία των
Χαιρετιςμϊν. Μετά το πζρασ αναχϊρθςθ για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18519
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρώ

Κυριακι 18.03.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΓΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΤ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Φίχτι – ςτάςθ για καφζ.
υνεχίηουμε για το ιςτορικό κζντρο του Άργουσ με περιπατθτικι διαδρομι για να επιςκεφκοφμε το
Βυηαντινό Μουςείο Άργουσ που ςτεγάηεται ςτουσ τρατϊνεσ Καποδίςτρια ι/και το Αρχαιολογικό
Μουςείο τθσ πόλθσ που είναι απο τισ αρχαιότερεσ του ελλαδικοφ χϊρου. Κατόπιν, κα μεταβοφμε
ςτο Κεφαλάρι του Άργουσ με το προςκφνθμα τθσ Ηωοδόχου Πθγισ, παραμονι για περίπατο και
μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ πορείασ μασ.
ΜΣ 18520
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

Παραςκευι 23.03.2018

Απογευματινι Εκδρομι
ΑΚΑΘΙΣΟ ΤΜΝΟ
ΝΑΟ ΑΝΑΣΑΕΩ ΧΡΙΣΟΤ ΠΑΣΩΝ ΑΣΣΙΚΗ

Αναχϊρθςθ ςτισ 16.00 (απαιτείται επιβεβαίωςθ τθσ ϊρασ) απο το Γραφείο μασ, για να μεταβοφμε
ςτα πάτα Αττικισ όπου ςτον Ναό Αναςτάςεωσ του Χριςτοφ κα παραμείνουμε για τθν Ακολουκία
του Ακάκιςτου Υμνου. Μετά το πζρασ τθσ Ακολουκίασ αναχωροφμε για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18521
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 10,00 ευρώ

άββατο 24 – Κυριακι 25.03.2018

Εκδρομι 2 θμερών
θσ

ΕΠΕΣΕΙΟ 25 ΜΑΡΣΙΟΤ
ΜΕΟΛΟΓΓΙ – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΕ – ΑΓΡΙΝΙΟ
ΘΕΡΜΟ – ΓΕΝΕΣΕΙΡΑ ΚΟΜΑ ΑΙΣΩΛΟΤ
Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18522

ΑΠΡΙΛΙΟ
Κυριακι 01.04.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΣΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟΤ ΠΑΝΑΡΙΣΗ
ΝΑΤΠΛΙΟ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Φίχτι Μυκθνϊν – ςτάςθ για καφζ
και απο εκεί ςτο χωριό Παναρίτι όπου και θ Μονι του Αγίου Θεοδοςίου. Παραμονι για επίςκεψθ
και ςτθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτο γραφικό Ναφπλιο όπου και παραμονι για περίπατο και
μεςθμεριανό φαγθτό. Σο απόγευμα επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ πορείασ
μασ.
ΜΣ 18523
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

Μεγ. Σετάρτθ 04 – Σρίτθ Πάςχα 10.04.2018
Α’ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΧΑ
ΠΑΧΑΛΙΝΟ ΓΤΡΟ ΚΡΗΣΗ

Εκδρομι 7 θμερών

Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18524

Μεγ. Πζμπτθ 05 – Δευτζρα Πάςχα 09.04.2018
Β’ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΧΑ
ΠΑΧΑΛΙΝΗ ΜΕΗΝΙΑ

Εκδρομι 5 θμερών

Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18525

Κυριακι Πάςχα 08.04.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΓΙΟΡΣΑΖΟΤΜΕ ΣΟ ΠΑΧΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ __.__ για να μεταβοφμε ςε επιλεγμζνθ ξενοδοχειακι μονάδα ι
αίκουςα εκδθλϊςεων με εορταςτικό πρόγραμμα, προκειμζνου να γιορτάςουμε το Πάςχα και να
διαςκεδάςουμε.
ΜΣ 18526
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : __.__ ευρώ

Κυριακι 15.04.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΕΤΡΩΣΙΝΑ (ΖΑΧΟΛΗ) – ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτον Ιςκμό – ςτάςθ για καφζ και
ςυνεχίηουμε για τθν Ευρωςτίνα όπου κα επιςκεφκοφμε τον πολφ ιδιαίτερο αρχιτεκτονικά Ναό του
Αγίου Γεωργίου με τουσ 17 τροφλλουσ. Παραμονι για περίπατο ςε ζνα υπζροχο φυςικό περιβάλλον
αλλά και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Αναχϊρθςθ για Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 18527
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

Κυριακι 22.04.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΠΑΤΛΙΑΝΗ ΟΙΣΗ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι του Ορχομενοφ – ςτάςθ
για καφζ. υνεχίηουμε για τθν Παφλιανθ (Άνω) όπου και παραμονι για περίπατο ςτο χωριό ι το
υπζροχο πάρκο με τα μονοπάτια και μεςθμεριανό φαγθτό ςτισ ταβζρνεσ. Αναχϊρθςθ για επιςτροφι
ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 18528
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 18,00 ευρώ

Πζμπτθ 26 – Δευτζρα 30.04.2018

Εκδρομι 5 θμερών

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΑΛΑΣΙΑ “Μικρι Γαλλία” – ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ
Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18529

Κυριακι 29.04.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΑ

Αναχϊρθςθ απο το Γραφείο μασ ςτισ 07.30 για να μεταβοφμε ςτθ ςιραγγα Αρτεμιςίου – ςτάςθ για
καφζ και απο εκεί να ςυνεχίςουμε ςτο μοναδικό εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Θεοδϊρασ ςτθν περιοχι
Βάςτα. Σο κζαμα με τα δζντρα και τουσ κάμνουσ ςτθ ςτζγθ του ναϊςκου κα μασ εντυπωςιάςει και
πάλι. Παραμονι για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ
επι τθσ πορείασ μασ.
ΜΣ 18530
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 18,00 ευρώ

ΜΑΪΟ
Σρίτθ 01.05.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ – ΑΓΙΟ ΠΕΣΡΟ ΚΤΝΟΤΡΙΑ
Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ, για να μεταβοφμε ςτο Φίχτι Μυκθνϊν – ςτάςθ για καφζ
και απο εκεί κατευκυνόμαςτε προσ το Άςτροσ Κυνουρίασ απο όπου κα ανεβοφμε ςτο όροσ Μελιγοφ
για να ςυναντιςουμε τθ Μονι Μαλεβισ με το καυματουργό προςκφνθμα. υνεχίηουμε ςτον
οικιςμό του Αγίου Πζτρου για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό, περίπατο και αγορζσ ςε τοπικά
προϊόντα. Αναχωροφμε για τθν επιςτροφι μασ ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 18531
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 17,00 ευρώ

άββατο 05 - Κυριακι 06.05.2018
Σο Μεγαλείο τθσ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ
ΑΝΩ ΧΩΡΑ – ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΤ – ΛΙΔΟΡΙΚΙ

Εκδρομι 2 θμερών

Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18532

Κυριακι 13.05.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΜΠΙΑ ΔΙΟΝΤΟΤ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΙΠΟΤ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 07.30 απο το Γραφείο μασ, για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Καμπιά Διονφςου όπου
και κα επιςκεφκοφμε τθ Μονι του Αγίου Νικολάου του Νζου. Επιςτρζφουμε ςτον Ορχομενό –
ςτάςθ ςτον χϊρο των αρχαιοτιτων και του αρχαιότερου βυηαντινοφ μνθμείου τθσ Βοιωτίασ, το Ναό
τθσ Παναγίασ τθσ κριποφσ, παραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα. υνεχίηουμε για τθν
πρωτεφουςα τθσ Βοιωτίασ, τθν Λιβαδειά και τθσ περιοχι Κρφασ. Θα περπατιςουμε περίπου 800
μζτρα για να βρεκοφμε ςτα τρεχοφμενα νερά τθσ Κρφασ με ταβζρνεσ όπου κα εξυπθρετθκοφμε για
το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ.
ΜΣ 18533
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

Κυριακι 20.05.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΡΟΒΙΕ – ΜΟΝΗ ΟΙΟΤ ΔΑΤΪΔ
ΠΡΟΚΟΠΙ – ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΟ

Αναχϊρθςθ ςτισ __:__ απο το Γραφείο μασ, για να μεταβοφμε ςτο πορκμείο τθσ Αρκίτςασ όπου
μζςω Ferry Boat κα περάςουμε ςτθν Αιδθψό και τθν περιοχι Ροβιζσ, προκειμζνου να επιςκεφκοφμε
τθ Μονι Οςίου Δαυϊδ όπου και ο τάφοσ του Αγίου Ιακϊβου (ο Γζροντασ Ιάκωβοσ Σςαλίκθσ
αγιοποιικθκε το Νοζμβριο του 2017). Παραμονι για προςκφνθμα και ςτθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε
ςτο Προκόπι όπου κα παραμείνουμε για μεςθμεριανό φαγθτό και για να προςκυνιςουμε ςτθ
Λάρνακα με το ςκινωμα του Αγίου Ιωάννθ Ρϊςςου. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ςφντομθ ενδιάμεςθ
ςτάςθ επι τθσ πορείασ μασ.
ΜΣ 18534
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : __.__ ευρώ με Ferry Boat

άββατο 26 – Δευτζρα 28.05.2018
ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ
ΚΑΪΜΑΚΣΑΛΑΝ – ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΕΔΕΑ

Εκδρομι 3 θμερών

ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΕ ΒΕΡΓΙΝΑ – ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ
Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18535

ΙΟΤΝΙΟ
Κυριακι 03.06.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΣΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΑΣΟΤ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΒΛΑΙΟΤ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 απο το Γραφείο μασ, για τον Ιςκμό – ςτάςθ για καφζ και ςυνεχίηουμε για τισ
ςυνοικίεσ των Σρικάλων Κορινκίασ. Προςπερνάμε τα Κάτω Σρίκαλα, διαςχίηουμε τα Μεςαία και τα
Άνω Σρίκαλα για να φτάςουμε ςτθ Μονι του Αγίου Βλαςίου. Παραμονι για επίςκεψθ και
προςκφνθμα και ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφουμε ςτα Άνω ι Μεςαία Σρίκαλα για τον περίπατό μασ, το
μεςθμεριανό μασ φαγθτό και αγορζσ ςε τοπικά προϊόντα. τθν περιοχι κα μπορζςουμε να
επιςκεφκοφμε και το ςθμείο τθσ οικίασ του Αγίου Γεραςίμου. Μετάβαςθ ςτθν Παραλία Κιάτου για
απογευματινό καφζ πριν επιςτρζψουμε ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18536
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 16,00 ευρώ

άββατο 09 - Κυριακι 10.06.2018

Εκδρομι 2 θμερών

ΣΗΝΟ (Γφροσ Νθςιοφ)
ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18537

Παραςκευι 15 – άββατο 23.06.2018
ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΓΤΡΟ ΕΛΒΕΣΙΑ

Εκδρομι 9 θμερών

Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18538

Κυριακι 17.06.2018

Πρωϊνι Εκδρομι
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ

Αναχϊρθςθ ςτισ 09.00 για να μεταβοφμε ςτο Λουτράκι όπου κα ζχουμε το χρόνο για μπάνιο ςτθν
Παραλία ι τθν εμπειρία τθσ Τδατοκεραπείασ για όςουσ επικυμοφν, αλλά και τθν παραμονι μασ για
μεςθμεριανό φαγθτό. τισ 15.00 αναχωροφμε για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18539
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 12,00 ευρώ

Σετάρτθ 20.06.2018

Θαλάςςια Μπάνια
Ζναρξθ Κακθμερινϊν Πρωϊνϊν Δρομολογίων

Εκτόσ των Κυριακϊν
ΠΛΑΖ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΛΙΜΝΗ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ – ΚΑΝΑΡΙΑ
ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΗ & ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑ
Αναχϊρθςθ 08.45 από Κουκάκι & ςτισ 09.00 από Καλλικζα

Κυριακι 24.06.2018

Ημεριςια Εκδρομι
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΡΕΣΡΕΙΑ

Αναχϊρθςθ ςτισ 08.00 για να μεταβοφμε ςτθ Χαλκίδα – ςτάςθ για πρωϊνό καφζ και απο εκεί
ςυνεχίηουμε για τθν Παραλία Ερζτρειασ όπου και παραμονι για μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό. Σο
απόγευμα αναχωροφμε για επιςτροφι ςτθν Ακινα.
ΜΣ 18540
Σιμι υμμετοχισ κατ’ άτομο : 15,00 ευρώ

Πζμπτθ 28 – άββατο 30.06.2018

Εκδρομι 3 θμερών
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΚΤΡΟ
Γφροσ του Νθςιοφ

Αναμζνεται αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομισ
ΜΣ 18541
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΣΡΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ / ΦΕΣΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 2018
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Ε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ ΠΑΡΑΣΑΕΙ
(Μεταφορά με ποφλμαν & Ειςιτιριο Θεάματοσ Επιλογισ)
Αναμζνεται αναλυτικό ζντυπο πλθροφοριϊν

