12 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 03/06 ΕΩΣ 14/6/2020
1η ημέρα :ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΣΠΑΡΤΗ
Συγκέντρωση στις 09:00 και αναχώρηση, πρώτη στάση μας ο Ισθμός της Κορίνθου, στην συνέχεια θα επισκεφτούμε
την Μονεμβασιά, αποτελεί σήμερα έναν από τους ομορφότερους και πιο ρομαντικούς προορισμούς της χώρας μας.
θα μαγευτούμε από τα γραφικά σοκάκια Στη συνέχεια αναχώρηση για Σπάρτη Η πόλη- θρύλος, ο δεύτερος
μεγάλος πόλος της αρχαίας Ελλάδας, που, σε συνεχή αντιπαλότητα με την Αθήνα, διαμόρφωσε την ιστορία, όχι
μόνο του τόπου μας, αλλά και ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Αφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διαν/ση
2 ΜΕΡΑ:: ΣΠΑΡΤΗ-ΟΛΥΜΠΙΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το θρυλικό Μιστρά , με το κάστρο και τις βυζαντινές εκκλησίες στην συνέχεια
αναχώρηση για την Ολυμπία . Άφιξη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας Το Ιερό της Ολυμπίας
απλώνεται στους πρόποδες του λόφου του Κρονίου, ανάμεσα στον Αλφειό και τον Κλαδέο. Διανυκτέρευση
3η ΜΕΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΑ –ΛΕΥΚΑΔΑ –ΠΡΕΒΕΖΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μετά το πρωινό. αναχώρηση με προορισμό τα Ιωάννινα στο ενδιάμεσο της διαδρομής θα περάσουμε από την
πανέμορφη Λευκάδα την Πρέβεζα όπου θα έχουμε την ευκαιρία για φαγητό και βόλτα στην πόλη, συνεχίζουμε για
Ιωάννινα Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο το βράδυ βόλτα στην πόλη
4η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για Ηγουμενίτσα απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για Κέρκυρα άφιξη και ξεκινάμε
για την περιήγηση της πόλης, επίσκεψη στο Κάστρο και το Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του νησιού.
Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με το νησί με επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ, το ΚΑΝΟΝΙ και το ΜΟΝ ΡΕΠΟ. Το απόγευμα
μεταφορά στο λιμάνι για το ταξίδι της επιστροφής μέσω Ηγουμενίτσας άφιξη στα Ιωάννινα Διανυκτέρευση
5η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Μέτσοβο Το Μέτσοβο είναι μια περιοχή με μακρά παράδοση και πλούσια ιστορία.. Στην
πόλη του Μετσόβου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και να θαυμάσετε 20 περίπου παραδοσιακές βρύσες με νερά
πηγών που χρονολογούνται από το 18ο και 19ο αιώνα. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για
Μετέωρα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το απίστευτα όμορφο τοπίο και να επισκεφτούμε τις μονές
και αναχώρηση για Αθήνα. Διανυκτέρευση
6η ΜΕΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ—ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ-ΑΙΓΗΝΑ-ΠΟΡΟΣ ΥΔΡΑ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί 06:30 για το λιμάνι επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για μια μονοήμερη κρουαζιέρα
Αυτή η «κλασική» μονοήμερη κρουαζιέρα μας σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε τρία νησιά του Σαρωνικού, τη
μαγευτική Αίγινα, το γραφικό Πόρο και τη μοναδικής ομορφιάς Ύδρα. Θα απολαύσετε το μεσογειακό περιβάλλον,
θα γνωρίσετε τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορικές τοποθεσίες, αλλά και την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με
τη συνοδεία ενός απολαυστικού λαϊκού Το βράδυ επιστροφή στον Πειραιά και αναχώρηση για Κρήτη
7η ΜΕΡΑ :-ΕΛΟΥΝΤΑ –ΣΠΙΝΑΛΟΝΓΚΑ –ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ :
Άφιξη το πρωί στην Κρήτη το νησί που γεννήθηκε ο Δίας, ο Μίνωας , η πατρίδα του Ελ Γκρέκο ,του Καζαντζάκη .
Κρήτη με τις Βουνοκορφές , τα σπήλαια με τους λυράρηδες τις μαντινάδες και την τσικουδιά. Άφιξη το πρωί στο
Ηράκλειο συνεχίζουμε για να περιπλανηθούμε στα αξιοθέατα της Ανατολικής Κρήτης θα δούμε τα Μάλια την
Ελούντα τον Άγιο Νικόλαο την Σπιναλόγκα επιστροφή στο Ηράκλειο τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
8η ΜΕΡΑ:ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΦΑΙΣΤΟΣ –ΜΑΤΑΛΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΦΑΙΣΤΟ, ΜΟΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ συνεχίζουμε για τα ΜΑΤΑΛΑ (μπάνιο).επιστροφή το
απόγευμα στο Ηράκλειο
9η ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό τα Χανιά στην διαδρομή μας θα
περάσουμε από την Ιστορική μονή Αρκαδίου στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το πανέμορφο Ρέθυμνο ,χρόνος
ελεύθερος για φαγητό και βόλτα στην Παλιά την πόλη , συνεχίζουμε για Χανιά άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
Το βράδυ βόλτα στην Πόλη .Διανυκτέρευση
10η ΜΕΡΑ: ΧΑΝΙΑ Μετά το πρωινό Αναχώρηση για το δυτικό τμήμα θα περάσουμε τα χωριά Πλατανιάς, Αγία
Μαρίνα Μάλεμε, στην τουριστική ζώνη των Χανίων στάση στην Κίσσαμο για καφέ και συνεχίζουμε για Φαλάσαρνα
όπου θα έχουμε χρόνο για μπάνιο σε μία από τις ωραιότερες παραλίες της Κρήτης και φαγητό ,επιστροφή το
απόγευμα , Το βράδυ βόλτα στα Χανιά
11η ΜΕΡΑ:. ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη και αφού φορτώσουμε τις αποσκευές
μας Η σημερινή ημέρα μας θα είναι αφιερωμένη στην περιοχή των Χανίων Πρώτα θα αναχωρήσουμε για τον
Ομαλό από όπου θα θαυμάσουμε τα λευκά όροι και από ψηλά το φαράγγι της Σαμαριάς ,το μεσημέρι χρόνος
ελεύθερος για φαγητό στον Ομαλό επιστροφή στα Χανιά στο Ακρωτήρι θα δούμε τους τάφους των Βενιζέλων και
μία πανοραμική Θέα της Πόλης ,προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος επιστροφή μεταφορά στην Σούδα
απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για Πειραιά
12η ΜΕΡΑ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ- Άφιξη το πρωί στον Πειραιά ,μεταφορά στην Αθήνα Τέλος εκδρομής

ΤΙΜΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ :

$1730.00

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : $450.00 extra

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
*Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
* Διαμονή σε επιλεγμένα Ξενοδοχεία 3* σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό
* Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα στα Ελληνικά
* Έμπειρο αρχηγό καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδρομής
*Ναυτιλιακά εισιτήρια και τα λιμενικά τέλη
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εισόδους μουσείων, ποτά, γεύματα ή ποτά στο πλοίο και ότι άλλο αναφέρετε ως προαιρετικό.
Και φόρους ξενοδοχείων

