Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το γραφείο μας έχει ετοιμάσει εορταστικά πακέτα
εκδρομών. Έχουμε επιλέξει Χειμωνιάτικους προορισμούς και έχουμε βάλει τα
καλύτερα συστατικά για να είναι αξέχαστες οι εορταστικές σας αποδράσεις.
Αγάπη - Δώρα – Ευχές – Γλυκά – Κάλαντα και όμορφα τοπία είναι κάποια από τα
απαραίτητα συστατικά για τις γιορτινές εκδρομές.
Φέτος μαζί με τους συνεργάτες μας αποφασίσαμε να μοιράσουμε λίγη χαρά ακόμη.
Όσοι ταξιδέψετε μαζί μας, θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να βοηθήσουμε «Το Χαμόγελο
του Παιδιού». Το ποσό των 0,5€ από τη συμμετοχή κάθε ταξιδιώτη στις εορταστικές
μας εκδρομές, πηγαίνει στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» .

Στα πλαίσια του κοινωνικού της έργου και της συνδρομής της στη δραστηριότητα του
Συλλόγου, αποφάσισε να δωρίσει μέρος των εσόδων της από τις εκδρομές που
διοργανώνει και οι οποίες θα λάβουν χώρα το χρονικό διάστημα από 24 Δεκεμβρίου
2017 μέχρι και 3 Ιανουαρίου 2018, για να ενισχύσει το φιλανθρωπικό έργο και τη
δράση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Το Χαμόγελο του Παιδιού είναι μη κυβερνητική οργάνωση που έχει τη μορφή
σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αντικείμενο δραστηριότητας την
παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε παιδιά κακοποιημένα, άπορα, άρρωστα,
εγκαταλελειμμένα και συνεργάζεται με διάφορους φορείς και εταιρείες, για την
εκπλήρωση και υλοποίηση της καταστατικής του δραστηριότητας.
Με αυτόν τον τρόπο η χαρά σας θα είναι μεγαλύτερη γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη
απόλαυση από το να προσφέρεις χαρά και δώρα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Όταν εσείς θα χαίρεστε τις γιορτινές σας εμπειρίες, θα έχετε και ένα ακόμα σημαντικό
λόγο ικανοποίησης, ότι βοηθάτε να φέρουμε περισσότερα χαμόγελα σε παιδιά που το
έχουν ανάγκη!
Σας περιμένουμε να περάσουμε τις γιορτές μαζί με την μεγάλη μας οικογένεια.

Μετά τιμής
Κλέαρχος , Γιολάντα , Αχιλλεία Μαυρογιάννη και Συνεργάτες.
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Χριστούγεννα 2017
4ΗΜΕΡΗ 23/12-26/12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ – ΜΟΝΗ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΪΣΙΟΥ
Στη νύμφη του Θερμαϊκού και την Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12 ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Αναχώρηση 8:00 για την νύμφη του Θερμαϊκού τη Θεσσαλονίκη. Στάση στο ύψος της πόλης της
Λαμίας για καφέ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας . Θα περιηγηθούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης
θα δούμε την Ροτόντα , την Καμάρα , τον Λευκό Πύργο θα παραμείνουμε στην πλατεία Αριστοτέλους
και από εκεί θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας . Δείπνο . Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12 ΣΕΡΡΕΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ – ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την όμορφη Λίμνη Κερκίνη. Πρώτος μας σταθμός το Ακριτοχώρι
Σερρών και η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου που δεν είναι τυχαία δημοφιλής στους προσκυνητές ,έχει
χαρακτήρα ησυχαστηρίου, χωρίς να κλείνει την πόρτα στη χαρά της ζωής. Συνεχίζουμε για τους
πρόποδες του βουνού Μπελες και να φτάσουμε στην Κερκίνη ,έναν υπέροχο υδροβιότοπο οπού θα
παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας φαγητό. Από εκεί επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ θα
έχουμε το Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν μας στο ξενοδοχείο με μουσική χορό και
διασκέδαση.Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ – ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΒΑΆ
Όσοι επιθυμούν το πρωί μπορούν να επισκεφτούν την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου για την
Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Μετα το πρωινό αναχώρηση για την Δράμα και την Ονειρούπολη ,
ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό που στήνεται στο κέντρο της πόλης μια κατανυκτική ατμόσφαιρα σε
μικρούς και μεγάλους ταξιδεύοντας τους πραγματικά σε παραμυθένιους κόσμους με ξύλινα σπιτάκια
, το σπίτι του Αη Βασίλη, το παραμυθόσπιτο, το ατελιέ των ξωτικών, και το σπίτι της οικοπεριπέτειας
είναι μόνο μερικά από τα σημεία που συγκεντρώνουν τα χαμόγελα των χιλιάδων επισκεπτών.
Παραμονή για να νιώσουμε την μαγεία των Χριστουγέννων και το απόγευμα επιστροφή στην Καβάλα
για τον απογευματινό μας καφέ. Επιστροφή στηΘεσσαλονίκη . Δείπνο . Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 26/12 ΑΓ.ΠΑΙΣΙΟΣ – ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Σουρωτή.
Η Μονή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και στον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη,
του οποίου τα Λείψανα βρίσκονται στο Καθολικό της Μονής. Στη Μονή υπάρχει και ο τάφος του
Γέροντα Παϊσίου. Οι μοναχές της Ιεράς Μονής Σουρωτής, είχαν πνευματικό καθοδηγητή τους τον
μακαριστό Γέροντα Παΐσιο, θα παραμείνουμε για προσκύνημα και από εκεί αναχώρηση για την
Παραλία Μεθώνης οπού θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Από εκεί επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΤΙΜΗ : €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια
GRANDHOTELPALACE 5***** με ημιδιατροφή και ΤΑ ΠΟΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΡΕΒΕΓΙΟΝ
ΤΙΜΗ : €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο 3*με
πρωινό .

4 ΗΜΕΡΗ 23/12 – 26/12
ΜΕΤΕΩΡΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ
Στο δάσος των Μετεώρων και την Καρδιά της Πίνδου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Αναχώρηση 8.00 από το Γαλάτσι, στάση στο ύψος της Λαμίας για καφέ και συνεχίζουμε
για Λαμία, Δομοκό , Καρδίτσα. Ανηφορίζουμε για την Λίμνη Πλαστήρα με πρώτη
στάση στην όμορφη Μονή Κορώνης με καταπληκτική θέα και έπειτα στην Πλαζ
Λαμπερού όπου θα μείνουμε για φαγητό. Από εκεί θα μεταβούμε στην Καλαμπάκα
όπου θα έχουμε διανυκτέρευση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12 ΜΕΤΣΟΒΟ

Μετά το πρωινό αναχώρηση για να περιπλανηθούμε στο δάσος των Μετεώρων. Θα
επισκεφτούμε τη Μονή του Αγίου Στεφάνου με το εκκλησιαστικό μουσείο που διαθέτει
και έπειτα θα αναχωρήσουμεγια το όμορφο Μέτσοβο .Μια ζωντανή πόλη με
αναρίθμητα ιστορικά αξιοθέατα, περικυκλωμένη από κατάφυτα βουνά, αποτελεί
σημείο αναφοράς για την Αρχοντία της Ηπείρου , θα παραμείνουμε μεχρι το απόγευμα
και εν συνεχεία θα επιστρέψουμε στην Καλαμπάκα . Το βράδυ θα έχουμε
Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΥΣΑΡΙΩΝΑ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΦΑΓΗΤΟ ΕΛΑΤΗ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για να επισκεφτούμε τη Μονή του Αγίου Βυσαρίωνα .Σε υψόμετρο
750 μ. στις πλαγιές του Κόζιακα ,το καθολικό, που τιμάται στο όνομα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος,
ακολουθεί τον αγιορείτικο τύπο του σταυροειδούς τετρακιόνιου, με δύο (σήμερα) τρούλους και κόγχες
στην βόρεια και νότια πλευρά του. Η αγιογράφηση του έγινε από τον Κωνσταντινουπολίτη ζωγράφο
Τζώρτζη. Από εκέι συνεχίζουμε για να περιηγηθούμε στα Περτουλιώτικα λιβάδια . Θα παραμείνουμε
για καφέ στο Χιονοδρομικό κέντρο και να χαρούμε την φύση . Επόμενος σταθμός μας η Ελάτη οπου
θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

ΤΡΙΤΗ 26/12
ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τα Τρίκαλα και τον Μύλο των Ξωτικών οπού φέτος τα ξωτικά
χτίζουν το παλάτι της Πριγκίπισσας του φεγγαριού και ετοιμάζονται να την υποδεχτού. Η
φεγγαρόλουστη Πριγκίπισσα υφαίνει με ασημένιες κλωστές την πανσέληνο του νέας χρονιάς, με την
βοήθεια των μικρών επισκεπτών, για μια νέα χρονιά γεμάτη τύχη, αγάπη, ελπίδα. Θα επισκεφτούμε
τα Σπίτι του Αι Βασίλη που είναι στο πίο όμορφο Δεντρόσπιτο , το Παραμυθόσπιτο των Ξωτικών και
φυσικά το κεντρικό κτίριο με τη μεγάλη κατακόκκινη κορδέλα οπου βρίσκεται ο Αλευρόμυλος των
Ξωτικών. Μέσα σε ένα σκηνικό παραμυθιού, γεμάτο από απίθανες γεύσεις και λαχταριστά εδέσματα,
οι Φουρναραίοι του Μύλου με τη βοήθεια των μικρών επισκεπτών, παρασκευάζουν με απλά
συστατικά, ζωντανά μπροστά στα μάτια όλων, μοναδικές λιχουδιές, κρατώντας όμως καλά κρυμμένη
τη μυστική συνταγή τους. Εκεί θα σας περιμένει και η κυρά Βασίλενα που όλη μέρα ψήνει λαχταριστά
μπισκοτάκια και γλυκά εδέσματα στην παραδοσιακή και μοσχομυριστή κουζίνα της.Θα αφήσουμε τον
μοναδικό αυτό τόπο και το μεσημέρι θα καταλήξουμε στην πόλη των Τρίκαλων Από εκεί αναχώρηση
για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
ΤΙΜΗ :145 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό, το
Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν και 2 δείπνα.

3ΗΜΕΡΗ 24/12-26/12
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟΣ – ΜΕΣΣΗΝΗ – ΜΕΘΩΝΗ – ΚΟΡΩΝΗ
Στους Φρουρούς της Μεσσηνίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12 ΑΘΗΝΑ – ΜΕΣΣΗΝΗ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αναχώρηση 8.00 από Γαλάτσι για τον Ισθμό, στάση για καφέ μετά το τούνελ του Αρτεμισίου, στο
καφέ της Αλέας και συνεχίζουμε για την Αρχαία Μεσσήνη. Ο σπάνιος αυτός αρχαιολογικός χώρος
έρχεται σταδιακά στο φως από την εποχή της ελληνικής Επανάστασης και, αν και πλέον βρίσκεται
στην επιφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του, συνεχίζει να εκπλήσσει τους αρχαιολόγους. Ναοί, οικίες,
τείχη και δημόσια κτήρια σώζονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, από μια πόλη που οικοδομήθηκε
το 369 π.Χ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Μεσσηνίας, την Καλαμάτα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ θα
έχουμε Εορταστικό Ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12 ΠΥΛΟ – ΜΕΘΩΝΗ – ΚΟΡΩΝΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Κορώνη. Η πανέμορφη Κορώνη με το επιβλητικό κάστρο, τα
γραφικά στενά και την υπέροχη θάλασσα αποτελεί ένα ακόμη στολίδι στις ακτές του μεσσηνιακού .
Συνεχίζουμε για τη Μεθώνη το γραφικότερο σημείο της είναι το παραθαλάσσιο κάστρο με το
οκταγωνικό Μπούρτζι – θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό από τα τρία του ποδιού της
Μεσσηνίας. Συνεχίζουμε για την Πύλο όπου θα επισκεφτούμε το κάστρο της και θεά στο νησάκι της
Σφακτηρίας παραμονή για φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 26/12
Μετα το πρωινό μας εφόσον ο καιρός το επιτρέπει θα αναχωρήσουμε για την Σπάρτη( μέσω Ταΰγετου
εφόσον ο καιρός το επιτρέπει) . Η διαδρομή που ενώνει τη Σπάρτη με την Καλαμάτα μέσω του
Ταΰγετου θεωρείται από τις πιο όμορφες της Ελλάδας, μέσα σε πυκνό δάσος από έλατα και
πανοραμική θέα. Στην πόλη της Σπάρτης θα παραμείνουμε για να επισκεφτούμε το Μουσείο Ελιάς και
θα έχουμε χρόνο για το μεσημεριανό μας γεύμα. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση
στάση.

Τιμή:
€
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν , διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινά και
Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν.

3ΗΜΕΡΗ 24/12 - 26/12
ΜΥΣΤΡΑ - ΜΑΝΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Στο Γιβλατάρ της Ανατολής και την Προσηλιακή Μάνη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12
ΑΘΗΝΑ – ΜΥΣΤΡΑ
Αναχώρηση από Γαλάτσι 8.00 , σύντομη στάση στον Ισθμό και από εκεί συνεχίζουμε για την
Καστρπολιτεία του Μυστρά. Αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες υστεροβυζαντινές πόλεις,
περικλείοντας στα μεσαιωνικά τείχη σπουδαία μνημεία, μοναστήρια και εκκλησίες με σημαντικές
τοιχογραφίες, παλάτια και σπίτια που βρίσκονται διάσπαρτα στον αρχαιολογικό χώρο. Παραμονή
για το μεσημεριανό μας φαγητό στο Μυστρά και από εκεί θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας στην
Σκάλα . Τακτοποίηση. Το βράδυ θα έχουμε το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν μας. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ – ΒΑΘΕΙΑ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για να επισκεφτούμε τα Σπήλαια Δυρού . Ένα από τα ωραιότερα
σπήλαια στον κόσμο βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Λακωνικής Χερσονήσου, στον Όρμο του
Δυρού. Από εκεί θα μεταβούμε στην Αρεόπολη όπου θα περπατήσουμε να θαυμάσουμε την Μανιάτικη
αρχιτεκτονική . Θα παραμείνουμε και για το μεσημεριανό μας φαγητό και από εκεί επιστροφή στο
ξενοδοχείο . Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 26/12
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για να επισκεφτούμε την Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς . Όσοι
επιθυμούν θα μεταβούν με το τοπικό πουλμανακι ( προαιρετικά ) στην είσοδο του Κάστρου . Mέσα στα
μεσαιωνικά τείχη θα περπατήσουμε στην γεμάτη ζωή καστροπολιτεία με τα μαγαζιά να δούμε την
εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού και την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Θα παραμείνουμε για το
μεσημεριανό μας φαγητό και από εκεί αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
ΤΙΜΗ: 135€ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό, και το
Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν και 1 δείπνο

2ΗΜΕΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12-28/12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΝΗ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12
Αναχώρηση 8.00 από Γαλάτσι . Στάση στο ύψος της Λαμίας για καφέ και από εκεί συνεχίζουμε για την
πόλη της Θεσσαλονίκης. Όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούμε τη Ροτόντα και
τον Λευκό Πύργο που λειτουργεί ως Μουσείο . Θα παραμείνουμε στην πόλη για το μεσημεριανό μας
φαγητό και από εκεί αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 28/12
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τον Άγιο Δημήτριο τον Μητροπολιτικό Ναό με τις Κατακόμβες
και συνεχίζουμε για το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Σουρωτή. Η Μονή είναι
αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και στον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, του οποίου τα
Λείψανα βρίσκονται στο Καθολικό της Μονής. Στη Μονή υπάρχει και ο τάφος του Γέροντα Παϊσίου.
Οι μοναχές της Ιεράς Μονής Σουρωτής, είχαν πνευματικό καθοδηγητή τους τον μακαριστό Γέροντα
Παΐσιο, θα παραμείνουμε για προσκύνημα και από εκεί αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
ΤΙΜΗ: 70€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πούλμαν , διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.

2ΗΜΕΡΗ 28/12-29/12
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ
Απόδραση για μικρούς και μεγάλους στο χωριό των Ξωτικών.

ΠΕΜΠΤΗ 28/12
Αναχώρηση 8.00 από το Γαλάτσι, στάση στο ύψος της Λαμίας για καφέ και συνεχίζουμε για Λαμία,
Δομοκό , Καρδίτσα. Ανηφορίζουμε για την Λίμνη Πλαστήρα με πρώτη στάση στην όμορφη Μονή
Κορώνης με καταπληκτική θέα και έπειτα στην Πλαζ Λαμπερού όπου θα μείνουμε για φαγητό. Από
εκεί θα μεταβούμε στην Καλαμπάκα όπου θα έχουμε διανυκτέρευση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για να περιπλανηθούμε στο δάσος των Μετεώρων. Θα επισκεφτούμε
τη Μονή του Αγίου Στεφάνου με το εκκλησιαστικό μουσείο που διαθέτει . Θα αναχωρήσουμε για τα
Τρίκαλα και τον Μύλο των Ξωτικών οπού φέτος τα ξωτικά χτίζουν το παλάτι της Πριγκίπισσας του
φεγγαριού και ετοιμάζονται να την υποδεχτούν. Η φεγγαρόλουστη Πριγκίπισσα υφαίνει με ασημένιες
κλωστές την πανσέληνο του νέας χρονιάς, με την βοήθεια των μικρών επισκεπτών, για μια νέα χρονιά
γεμάτη τύχη, αγάπη, ελπίδα. Θα επισκεφτούμε τα Σπίτι του Αι Βασίλη που είναι στο πίο όμορφο
Δεντρόσπιτο , το Παραμυθόσπιτο των Ξωτικών και φυσικά το κεντρικό κτίριο με τη μεγάλη
κατακόκκινη κορδέλα όπου βρίσκεται ο Αλευρόμυλος των Ξωτικών. Μέσα σε ένα σκηνικό
παραμυθιού, γεμάτο από απίθανες γεύσεις και λαχταριστά εδέσματα, οι Φουρναραίοι του Μύλου με
τη βοήθεια των μικρών επισκεπτών, παρασκευάζουν με απλά συστατικά, ζωντανά μπροστά στα μάτια
όλων, μοναδικές λιχουδιές, κρατώντας όμως καλά κρυμμένη τη μυστική συνταγή τους. Εκεί θα σας
περιμένει και η κυρά Βασίλενα που όλη μέρα ψήνει λαχταριστά μπισκοτάκια και γλυκά εδέσματα
στην παραδοσιακή και μοσχομυριστή κουζίνα της.Θα αφήσουμε τον μοναδικό αυτό τόπο και το
μεσημέρι θα καταλήξουμε στην πόλη των Τρίκαλων Από εκεί αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση
στάση.
ΤΙΜΗ: 65€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.

Πρωτοχρονιά 2018

3ΗΜΕΡΗ 31/12-2/1/2018
ΜΕΤΕΩΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΒΟΛΟΣ
Στο δάσος των Μετεώρων και το βουνό των Κενταύρων.

31/12 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

Αναχώρηση 8.00 από το Γαλάτσι, στάση στο ύψος της Λαμίας για καφέ και συνεχίζουμε
για Λαμία, Δομοκό , Καρδίτσα. Ανηφορίζουμε για την Λίμνη Πλαστήρα με πρώτη
στάση στην όμορφη Μονή Κορώνης με καταπληκτική θέα και έπειτα στην Πλαζ
Λαμπερού όπου θα μείνουμε για φαγητό. Από εκεί θα μεταβούμε στην Καλαμπάκα
όπου θα έχουμε διανυκτέρευση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε
Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν Διανυκτέρευση.
1/1/2018 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΕΤΣΟΒΟ
Καλή Χρονιά με υγεία και ευημερία.
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να περιπλανηθούμε στο δάσος των Μετεώρων. Θα επισκεφτούμε τη
Μονή του Αγίου Στεφάνου με το εκκλησιαστικό μουσείο που διαθέτει και έπειτα θα αναχωρήσουμε
για το όμορφο Μέτσοβο .Μια ζωντανή πόλη με αναρίθμητα ιστορικά αξιοθέατα, περικυκλωμένη από
κατάφυτα βουνά, αποτελεί σημείο αναφοράς για την Αρχοντία της Ηπείρου , θα παραμείνουμε μέχρι
το απόγευμα και εν συνεχεία θα επιστρέψουμε στην Καλαμπάκα .Δείπνο . Διανυκτέρευση.
2/1/2018
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΒΟΛΟΣ –ΑΘΗΝΑ
Μετα το πρωινό μας αναχώρηση για την πόλη του Βόλου, κτισμένος στον μυχό του Παγασητικού
κόλπου, κοντά στη θέση της αρχαίας Ιωλκού, στους πρόποδες του Πηλίου. Αποτελεί μία από τις πιο

μεγάλες πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας. Θα παραμείνουμε για να
περιηγηθούμε στην πόλη και να απολαύσουμε τα τσιπουράδικα της που είναι διάσπαρτα στην
παραλία. Από εκεί αναχώρηση για Αθήνα.

ΤΙΜΗ : €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό και 2
δείπνα.

3ΗΜΕΡΗ 31/12-2/1/2018
ΟΛΥΜΠΟΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Στη σκιά των Θεών.

31/12/2017
ΑΘΗΝΑ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Αναχώρηση 8.00 για τη Λαμία , στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τα Αμπελάκια. Τα Αμπελάκια
είναι παραδοσιακός οικισμός στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών. Το χωριό φημίζεται για τα
σπουδαία αρχοντικά του καθώς γνώρισε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά το παρελθόν. Θα
έχουμε παραμείνουμε για το μεσημεριανό γεύμα και από εκεί θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας στην
Πιερία. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ θα έχουμε το Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν μας.
Διανυκτέρευση.
1/1/2018
Καλή Χρονιά με υγεία και ευημερία.
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Καστοριά μια από τις πιο γοητευτικές πόλεις της Βόρειας
Ελλάδας, με πλούσια φύση και ιστορία. Θα επισκεφτούμε τη Παναγία Μαυριώτισσα , τη περιοχή
Ντόλτσο θα έχουμε χρόνο για βόλτα στον παραλίμνιο οικισμό
και στη παλιά πόλη με τα
πλακόστρωτα δρομάκια και τα αρχοντικά. Θα παραμείνουμε στην πόλη της Καστοριάς για να

περιπλανηθούμε στις βυζαντινές εκκλησιές και για το μεσημεριανό μας γεύμα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2/1/2018
ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Μετα το πρωινό μας αναχώρηση για τον Άγιο Διονύσιο. Θα επισκεφτούμε το όμορφο μοναστήρι στους
πρόποδες του Ολύμπου και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Λιτόχωρο. Θα έχουμε χρόνο να
περπατήσουμε δίπλα στο φαράγγι του Ενιπέα και θα έχουμε χρόνο για το μεσημεριανό μας γεύμα.
Από εκεί αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
ΤΙΜΗ:
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό και 2
δείπνα

Θεοφάνεια 2018

3ΗΜΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1-7/1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΛΟ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Εκδρομή με πλούσιο Αρχαιολογικό ενδιαφέρον

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1
Αναχώρηση από το Γαλάτσι 8.00, στάση στον Ισθμό για καφέ και από εκεί αναχώρηση για την
Ολυμπία. Θα έχουμε ξενάγηση στο Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ολυμπίας. Ο
αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας περιλαμβάνει το Ιερό του Δία, με τους ναούς και τα κτήρια που
σχετίζονταν άμεσα με τη λατρεία, και διάφορα οικοδομήματα που είχαν κτιστεί γύρω από αυτό, όπως
αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία και την τέλεση των
Ολυμπιακών Αγώνων. Θα παραμείνουμε και για το μεσημεριανό μας φαγητό και από εκεί αναχώρηση
για το ξενοδοχείο μας στην Κυπαρισσία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1
Μετα το πρωινό μας θα παρακολουθήσουμε τον Αγιασμό των Υδάτων . Συνεχίζουμε για τα
Μυκηναϊκά Ανάκτορα του Νέστωρα στην Περιοχή Χώρα Τριφυλίας . Το Ανάκτορο του θεωρείται ότι
κτίστηκε τον 13ο αιώνα π.Χ. από το βασιλιά Νέστορα, ο οποίος μνημονεύεται πολλές φορές από τον
Όμηρο στα έπη του. Συνεχίζουμε για την Πύλο για να επισκεφτούμε το Νιόκαστρο είναι το νεότερο
των δύο κάστρων του Ναβαρίνου. Χτίστηκε το 1573 από τους Οθωμανούς, μετά την ήττα τους στη
Ναυμαχία της Ναύπακτου, με σκοπό τον έλεγχο του περάσματος στον κόλπο. Όσοι επιθυμούν
μπορούν να κάνουν μια βόλτα με καραβάκι στα νησάκια του Κόλπου του Ναβαρίνου τις νήσους
Σφακτηρία , Τσιχλί Μπαμπά (Φανάρι) και το Χελωνάκι, μια βραχονησίδα στη μέση του κόλπου.
Παραμονή στην όμορφη παραθαλάσσια πολιτεία για το μεσημεριανό μας φαγητό και από εκεί
αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/1
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τη Μεσσήνη . Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο ( εφόσον
είναι ανοιχτό). Το Μουσείο φιλοξενεί ευρήματα αποκλειστικά από τις ανασκαφές που
πραγματοποίησαν στη Μεσσήνη. Επίσης στεγάζει σημαντικά και αντιπροσωπευτικά ευρήματα της
νεότερης συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας, που ξεκίνησε το 1987 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα .
Επίσκεψη στο μουσείο όσοι επιθυμούν. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα όπου θα παραμείνουμε για να
επισκεφτούμε την εκκλησία της Υπαπαντής παραμονή για το μεσημεριανό μας γεύμα. Αναχώρηση για
Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή :
€ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα με πρωινό και 2 δείπνα.

3 ΗΜΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1-7/1
ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ - ΖΑΡΚΟ
Μοναδικό αρχαίο έθιμο, το «Καβούκι».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1
Αναχώρηση 8.00 από Αθήνα για Λαμία, Αλμυρό, Αγχίαλο .Πρώτη μας στάση η Μηλιές όπου θα
επισκεφτούμε την εκκλησία των Ταξιαρχών και τη βιβλιοθήκη, συνεχίζουμε για
Βυζίτσα όπου θα
κάνουμε βόλτα και θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό φαγητό. Αναχώρηση το απόγευμα για το
Βόλο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορούμε να κάνουμε βόλτα στη πόλη και να πάμε για
φαγητό στα παραλιακά ταβερνάκι για τσίπουρο. Διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1
Μετά το πρωινό θα παρακολουθήσουμε τον αγιασμό των Υδάτων και έπειτα αναχώρηση τα Τρίκαλα.
Θα επισκεφτούμε τον Μύλο των Ξωτικών και από εκεί θα μεταβούμε στην πόλη των Τρικάλων και θα
παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο Ζάρκο όπου θα
παρακολουθήσουμε το ο έθιμο «Ραγκουτσάρια» που το ονόμαζουν Καβούκι και γιορταζόταν παλιά,
όπως και σήμερα, με επίκεντρο τη γιορτή των Θεοφανείων Τα Ρουγ κατσάρια είναι ένα παμπάλαιο
έθιμο. δεν γνωρίζουμε πότε ξεκίνησε. Ίσως είναι συνέχεια και κατάλοιπο των εκδηλώσεων της
αρχαιότητας. Θα συμμετέχουμε και εμείς στο χορό και στα δρώμενα . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
το βράδυ. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/1
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Μακρυνίτσα, στο μπαλκόνι του Πηλίου όπου θα παραμείνουμε για
καφέ στην όμορφη πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο Το μεσημέρι θα καταλήξουμε στο Βόλο για το
μεσημεριανό μας φαγητό. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
ΤΙΜΗ: €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν , διαμονή σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με
πρωινό.

2 ΗΜΕΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1-7/1
ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
Στην Μεσσηνιακή και Λακωνική Μάνη

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1
Αναχώρηση 7.00 από Γαλάτσι για τον Ισθμό, λίγο πριν την Τρίπολη στάση στο Αρτεμίσιο για καφέ
και συνεχίζουμε για την Καλαμάτα όπου θα παρακολουθήσουμε τον Αγιασμό των Υδάτων . Επόμενος

σταθμός μας η Καρδαμύλη όπου θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας φαγητό και να
περπατήσουμε και να θαυμάσουμε τους Πύργους των Μουρτζίνων. Από εκεί συνεχίζουμε τη διαδρομή
μας από την Μεσσηνιακή Μάνη να βγούμε στην Αρεόπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην
Αρεόπολη . Η πρωτεύουσα της Μέσα Μάνης και ένα από τα πιο τουριστικά χωριά της ευρύτερης
περιοχής είναι ένας καλοδιατηρημένος οικισμός με πέτρινα σοκάκια που φέρουν ζωντανά τα ίχνη της
αίγλης του παρελθόντος, καλοδιατηρημένα πυργόσπιτα, και πετρόχτιστους ξενώνες. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/1
Μετα το πρωινό μας αναχώρηση για να επισκεφτούμε τα Σπήλαια Δυρού προαιρετική στο όμορφο
σπήλαιο όπου θα περιηγηθούμε με τις βάρκες . Συνεχίζουμε για τη Βάθεια. Σε κάποια από τις πολλές
στροφές του δρόμου αποκαλύπτεται η Βάθεια, κτισμένη σε περίοπτη θέση σαν ακρόπολη στην κορυφή
του λόφου. Οι πύργοι, τα σπίτια, οι εκκλησίες, τα λιοτρίβια κάπου 150 κτίσματα, τα σοκάκια και οι
ρούγες στριμώχνονται για να χωρέσουν όλα στο μικρό πλάτωμα της κορυφής, έχοντας θέα από τη μία
την πολύσχημη ακτή και από την άλλη τα ξερά, άγρια βουνά. Μικρή παραμονή και συνεχίζουμε για
το Γερολιμένα για να απολαύσουμε ένα ουζάκι στο όμορφο λιμανάκι .Αναχώρηση για το Γύθειο , το
Γύθειο είναι ιστορική «πόλη»-κωμόπολη και λιμένας που βρίσκεται στη νότια Πελοπόννησο κοντά
στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα, δυτικά του μυχού του Λακωνικού Κόλπου. Είναι ο κυριότερος
λιμένας του Λακωνικού Κόλπου και ο δεύτερος της νότιας Πελοποννήσου (μετά την Καλαμάτα). Η
νότια άκρη της πόλης του Γυθείου ενώνεται μέσω μικρού προβλήτα με ένα μικρό νησί, την αρχαία
Κρανάη . Θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας φαγητό και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση
στάση.

ΤΙΜΗ: 70 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν , διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό .

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1
ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΥΑΛΑ – ΓΥΑΛΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1
ΝΑΥΠΛΙΟ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/1/2017
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αναχώρηση 12.00 από Γαλάτσι για μια διαφορετική εκδρομή. Μια εκδρομή για να γιορτάσουμε με
όλους τους φίλους του γραφείου μας τη νέα χρονιά . Θα βρεθούμε όλοι μαζί για να διασκεδάσουμε με
κέφι και χορό και θα κόψουμε την παραδοσιακή βασιλόπιτα του τόπου μας. Κρυμμένα μέσα στις
βασιλόπιτες, τα φλουριά θα χαρίσουν στους τυχερούς πολλές εκδρομές. Ένας μεγάλος τυχερός θα
κερδίσει ένα χρυσό φλουρί που αντιστοιχεί σε μία διήμερη εκδρομή για 2 άτομα. Σε όλους τους φίλους
που θα μας τιμήσουν με τη συμμετοχή τους, θα προσφέρουμε το γούρι της χρονιάς με τις θερμότερες
ευχές μας για μια χρονιά γεμάτη υγεία.

