
Ταξιδεύουμε μαζί
στην Ελλάδα

που αγαπάμε
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Το Cosmorama ετοίμασε και σας παρουσιάζει μία σειρά από Ταξιδιωτικά Προγράμματα στην Ελλάδα που φιλο-
δοξούν να δημιουργήσουν μία βιωματική σχέση με τόπους και μνημεία που καθόρισαν την ιστορία του τόπου
και των ανθρώπων της.

Μία νέα ματιά σε μέρη που όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε επισκεφθεί,  όλοι αγαπάμε και εννοούμε να επιστρέφουμε
σε μια αναζήτηση επαναπροσδιορισμού. 

Ελάτε μαζί μας λοιπόν για να γνωρίσουμε τη χώρα μας στην καθημερινότητά της, για να χαρούμε τις διαδρομές της,
για να απολαύσουμε την πλαστικότητα των γραμμών του «Ερμή του Πραξιτέλη», για ν’ ακούσουμε τους ψίθυρους
του αέρα στο αρχαίο  θέατρο της Δωδώνης, να αφήσουμε τη σιωπή να μας ταξιδέψει στον «Παράδεισο», έργο του
μεγάλου καλλιτέχνη Θεοφάνη Στρελιτζά του Κρητικού, αντλώντας από τα χρώματα της νωπογραφίας του όλη τη
χάρη και το μεγαλείο της τέχνης του.

Οι έμπειροι και μορφωμένοι συνοδοί μας, θα χαράξουν τις ιστορικές διαδρομές της περιπλάνησης μας και θα χτίσουν
με λόγια και εικόνες μία σχέση διαλεκτική φέρνοντας κοντά την Αρχαία Ελλάδα με το Βυζάντιο και τη  σύγχρονη
πραγματικότητα. 

«Η Ιστορία είναι η μητέρα των Επιστημών» είπε κάποτε ο Ηρόδοτος, κι αυτός ο τόπος ευτύχησε να έχει πλούσια! Την
κουβαλάμε μέσα μας, ορίζει το οπτικό μας πεδίο και καθορίζει την ύπαρξή μας. Ας ανατρέξουμε λοιπόν σε αυτά τα
απτά δείγματα που σαν φάροι οριοθετούν την ανθρωπογεωγραφία της χώρας μας κι ας αντλήσουμε όσο περισσό-
τερη ομορφιά και μνήμη μπορούμε. 

Σίγουρα η απόλαυση θα είναι μοναδική.

ΗΓαστρονομία, η κουζίνα &  η γεύση κάθε λαού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού του. Γύρω από
ένα τραπέζι, τις ώρες αυτές της κοινής χαλαρωτικής συνεύρεσης της οικογένειας, της παρέας, της κοινωνικής
ομάδας συζητιούνται τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν το ανθρώπινο γένος. Εμείς που αγα-

πάμε αυτές τις στιγμές συλλογικής δραστηριότητας και μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τα μικρά γευστικά διαμαντάκια
που προσφέρει η Ελλάδα,  θα βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι, σε ένα ταξίδι που  μπορεί να μας δώσει χαρά, να εξυ-
ψώσει το πνεύμα μας και να αφυπνίσει τις αισθήσεις μας.  

Εσείς που αγαπάτε το καλό φαγητό, το κρασί, τις εκδρομές, το καλό θέατρο και τις τέχνες, ελάτε μαζί μας σ’ ένα
ταξίδι Γαστρονομίας και Πολιτισμού για να γνωρίσετε τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας, τα τοπικά προϊόντα, τους
παραγωγούς, τα οινοποιία καθώς και τα σπουδαιότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία και τον
πολιτισμό έτσι όπως προβάλλεται μέσα από τα μουσεία, τα μνημεία, τα έθιμα αλλά και τις φυσικές ομορφιές του
κάθε τόπου.  

Οι προτάσεις μας στοχεύουν πάντοτε το αυθεντικό, το ειλικρινές, το τίμιο, ό,τι καλύτερο συμβαίνει στον τόπο μας
που προάγει το γαστρονομικό πολιτισμό μας και όχι μόνον.  Το Cosmorama και η Ομάδα Γαστρονομίας και Πολιτσι-
μού αναγνωρίζει τους καλύτερους επαγγελματίες και υποστηρίζει αυτούς που προωθούν τα ελληνικά προϊόντα
και σέβονται τους καταναλωτές.

Σχεδιαστής και οικοδεσπότης των ταξιδιών μας είναι ο Τίμος Πετρίδης, ένας  άνθρωπος  δημιουργικός και δραστήριος
που μέσα από την πορεία του ως ιδιοκτήτης των εστιατορίων Καλλίστη και 1800 και ως Συνεργάτης του Gourmet
Club, έχει συμβάλει στην προώθηση της γαστρονομίας στην Ελλάδα. 

Τέλος κάθε ταξίδι είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις καιρικές συνθήκες, στα προϊόντα της εποχής και στην
εποχιακή δραστηριότητα των ανθρώπων. Έτσι το τελικό δρομολόγιο, οι επισκέψεις και τα μενού των γαστρονομικών
γευμάτων καθορίζονται περίπου ένα μήνα πριν από την αναχώρηση προσαρμοσμένα στις εκάστοτε συνθήκες. 

Σας περιμένουμε λοιπόν για να γευτείτε  μια …άλλη νόστιμη Ελλάδα.

Πολιτιστικά και Λαογραφικά Ταξίδια στην Ελλάδα

Ταξίδια Ελληνικής Γαστρονομίας και Πολιτισμού
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Οι καταρράκτες Δρυμώνα βρίσκονται στην βόρεια Εύβοια, μεταξύ των χωριών Κερασιά και Δρυμώνα, σε μια
τοποθεσία μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Σε ένα κατάμεστο από βλάστηση φυσικό περιβάλλον, ο ποταμός
Σηπιάς δημιουργεί ένα μαγευτικό θέαμα, καθώς το νερό πέφτει με ορμή, από ύψος 15 μέτρων, σε μια κρυ-

στάλλινη λίμνη κυκλωμένη από έλατα και πεύκα.

Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία
μας στο κέντρο της Αθήνας. Προορι-
σμός μας οι καταρράκτες του Δρυ-
μώνα στην Εύβοια. Θα ανεβούμε σε
υψόμετρο 620 μέτρων, στον δρόμο
που ξεκινά από τις Ροβιές, και μέσα
από μια σύντομη οδοιπορική δια-
δρομή θα θαυμάσουμε ένα μαγευ-
τικό θέαμα που δημιουργεί ο ποταμός
Σηπιάς διασκορπίζοντας το νερό του
στους ονειρεμένους καταρράκτες.
Στα χαμηλά των βουνών Καβαλάρης
και Ξηρόν όρος, αντίκρυ του χωριού
Δρυμώνα, βρίσκεται χτισμένη η Μονή του Oσίου Δαυίδ αφιερωμένη
στη μνήμη της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Αφού την επισκεφτούμε,
θα συνεχίσουμε για τις Ροβιές, μια όμορφη παραλία για γεύμα και στη
συνέχεια θα έρθουμε στην παραλία της Χαλκίδας για ένα απογευματινό
περίπατο.

ΗΔίρφυς , κοινώς Δίρφη, είναι σημαντική οροσειρά της κεντροα-
νατολικής Εύβοιας. Με εξαίρεση τα βουνά της Κρήτης, είναι το
ψηλότερο βουνό της νησιωτικής Ελλάδας. Έχει έντονο ανάγλυφο

και είναι αρκετά απότομη, κυρίως στην ανατολική της πλευρά, προ-
έκταση της οποίας είναι η Οχθονιά. Η δυτική της πλευρά παρουσιάζει
κωνικό σχήμα. Η χλωρίδα και η πανίδα είναι αρκετά πλούσια στην πε-
ριοχή και σε μεγάλα υψόμετρα απαντώνται σπουδαία ελατοδάση ενώ
σε χαμηλότερα καστανιές, δρυς, πλατάνια, πεύκα και διάφορα φυλλο-
βόλα. Στην αρχαιότητα, στην κορυφή της, λέγεται ότι υπήρχε το αρχαίο
ιερό της Διρφύας Ήρας.
Η Χαλκίδα είναι η πρωτεύουσα και το κύριο λιμάνι του νομού Εύβοιας,
της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του
πορθμού του Ευρίπου με το ένα κομμάτι της να βρίσκεται στην νήσο
Εύβοια και το άλλο της στην Στερεά Ελλάδα. Στο παρελθόν υπήρξε μία
από τις πιο δραστήριες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Δημιούργησε αποι-

κίες από τη Θράκη ως την Ιταλία και Σικελία. Η σημερινή πόλη της Χαλκί-
δας απλώνεται στη μικρή χερσόνησο της Κεντρικής Εύβοιας και έχει ως
φυσικά της όρια μικρούς λόφους, οι οποίοι απλώνονται στα βόρεια,
ανατολικά και νότια της πόλης.

Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας, στο κέντρο της Αθήνας.
Πρώτη μας στάση η Χαλκίδα για ένα πρωινό καφεδάκι και επόμενος
προορισμός μας η Σέτα, ένας γραφικός ορεινός οικισμός της Εύβοιας,
χτισμένος σε υψόμετρο 740 μέτρων στην νότια πλαγιά του Ξηροβου-
νιού, Διασχίζοντας ένα υπέροχο περιβάλλον, κατάφυτο από έλατα, κα-
στανιές και πλατάνια, θα βρεθούμε στις νοτιοανατολικές πλαγιές της
Δίρφης όπου και θα γευματίσουμε (προαιρετικά). Ένας απογευματινός
περίπατος  στην Ερέτρια θα ολοκληρώσει την εξόρμησή μας.

Καταρράκτες Δρυμώνα - Ροβιές - Χαλκίδα
Ν

ομ
ός

Ε
ύβ

οι
ας

Διάρκεια: 1 ημέρα

Σέτα – Όρος Δίρφυ – Ερέτρια – Χαλκίδα
Διάρκεια: 1 ημέρα

Περιλαμβάνονται:
Mετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Περιλαμβάνονται:
Mετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
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Ημονοήμερη επίσκεψη μας στην Χαλκίδα και στα πέριξ, θα μας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουμε δύο
δραστήριους παραγωγούς μανιταριών και άλλων παράγωγων προϊόντων, στους πρόποδες της Δίρ-
φυς, να πάμε για οινογνωσία και επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου στη Ριτσώνα, αλλά και να ενημερω-

θούμε για τους αγριόχοιρους από έναν φιλοσοφημένο εκτροφέα στο Ληλάντιο Πεδίο.
Για την ιστορία και τη λαογραφία της Χαλκίδας, θα μάθουμε στο Δυτικό προμαχώνα του κάστρου του Καράμ-
παμπα και βολτάροντας στην περατζάδα του κέντρου της Χαλκίδας θα μιλήσουμε για τον αιρετικό ποιητή Γιάννη Σκαρίμπα και τα ‘τρελά νερά’
του Ευρίπου. Τέλος αργά το μεσημέρι θα δοκιμάσουμε τα περίφημα θαλασσινά και όστρακα της περιοχής, συνοδευμένα από τοπικά κρασιά. 

Ηγαστρονομική αυτή περιήγηση είναι μια ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μέσα από τις χαρα-
κτηριστικές γευστικές γωνιές της, τα παραδοσιακά προϊόντα της χώρας, την κουλτούρα του καφέ, το
κρασί , τα γλυκά της πόλης και όχι μόνο. Διαρκεί 4 ώρες και περιλαμβάνει: 

● Περιήγηση στον κόσμο του ελληνικού ψωμιού, στη νεοελληνική ζαχαροπλαστική, στο κολατσιό των 
Ελλήνων και στο ελληνικό κρασί. 

● Ελληνικό πρωινό με καφέ και  λουκουμάδες με μια μικρή εισαγωγή στην  ελληνική γαστρονομία.
● Γευσιγνωσία λαδιού και μπαχαρικών στο πληρέστερο Deli της Αθήνας με παρουσίαση παραδοσιακών 

ελληνικών προϊόντων.
● Επίσκεψη στην κεντρική λαχαναγορά – ψαραγορά και πληροφόρηση για τις πρώτες ύλες και τα εποχικά

προϊόντα. 
● Γνωριμία με τα προϊόντα των Ελλήνων της διασποράς - τα αλλαντικά και τα μπαχάρια της ανατολής.
● Ξενάγηση στα  γευστικά έθιμα του γάμου, της βάπτισης, της κηδείας, στον καφέ και τα συνοδευτικά του.  
● Μπουγάτσα αλμυρή και γλυκιά  -  το στίγμα της Μακεδονίας
● Πέρασμα από τα σουβλατζίδικα - το σήμα κατατεθέν της Ελλάδας. 
● Σύντομη συνάντηση με τον κόσμο της ελληνικής λαϊκής τέχνης.
Ομάδα 10 - 20 ατόμων, διαδρομή με τα πόδια με αργό περπάτημα 1 ώρα (περίπου 2 χιλιόμετρα.)
Εκκίνηση από το Σύνταγμα. Σας περιμένουμε!

Χαλκίδα - Δίρφυς - Ληλάντιο Πεδίο 
και Ριτσώνα Διάρκεια: 1 ημέρα

Γαστρονομικό οδοιπορικό στο κέντρο της Αθήνας
Διάρκεια: 4 ΩΡΕΣ

Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο, Οινογνωσία στο Κτήμα
Τζιβάνη, ξενάγηση και γευστική δοκιμή στα μανιτάρια Δίρφυς
και στη φάρμα εκτροφής χοιριδίων, το μεσημεριανό φαγητό
με θαλασσινά και κρασί, είσοδο και ξεναγήσεις σε όλους τους
πολιτιστικούς χώρους. 
Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.

γαστρονομικά

ταξίδια

Το ταξίδι μας:
Νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας με το πολυτε-
λές λεωφορείο μας.
Πρώτη μας στάση το Μουσείο Οίνου που βρίσκεται στο Κτήμα Τζιβάνη
στη Ριτσώνα της Αυλίδας, για να θαυμάσουμε την συλλογή σπάνιων αντι-
κειμένων και παραδοσιακών εργαλείων από όλο τον κόσμο που σχετίζον-
ται με τη μαγική διαδικασία καλλιέργειας και οινοποίησης. Το μουσείο δεν
περιορίζεται όμως μόνο σε αυτά αλλά μας αποκαλύπτει ένα πλούτο χρη-
στικών αντικειμένων της καθημερινής ζωής ελληνικών και ξένων που με
μεράκι έχει συλλέξει ο πολυπράγμων ακούραστος ιδιοκτήτης-οινοπαρα-
γωγός-επιχειρηματίας και ξεναγός μας Κος Γιώργος Τζιβάνης. Θα ακο-
λουθήσει μικρή δοκιμή με τα βιολογικής καλλιέργειας κρασιά του κτήμα-
τος. Αλλά οι εκπλήξεις δεν σταματάνε εδώ στην παρακείμενη φάρμα θα
δούμε σε πλήρη ελευθερία τα ζωάκια του κτήματος προβατάκια, κατσι-
κάκια, κότες αλλά και ένα μικρό ελαφάκι να χοροπηδάει ανέμελα.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με προορισμό την πόλη της Χαλκίδας, όπου
θα επισκεφτούμε το Δυτικό προμαχώνα του κάστρου ο οποίος έχει
αναπαλαιωθεί και εκθέτει σημαντικά ευρήματα από τον 5ο μ.χ. αιώνα
μέχρι τον 20ο.   Θα μας ξεναγήσει με μια απλότητα, ακρίβεια και γνώση ο
υπεύθυνος του χώρου Κος Φρειδερίκος Ελένης. 
Ο επόμενος σταθμός μας είναι (προαιρετικά) ο πεζόδρομος της Χαλκίδας
για ένα μικρό περίπατο. Επιβιβαζόμαστε ξανά στο λεωφορείο μας και κα-
τευθυνόμαστε προς τους πρόποδες του όρους Δίρφη. Σταθμός μας είναι
η μονάδα καλλιέργειας μανιταριών Δίρφυς των Κων. Λευτέρη Λαχου-
βάρη και Θανάση Μαστρογιάννη στο χωριό Πισσώνα. Εκεί οι δραστή-
ριοι παραγωγοί θα μας μιλήσουν και θα μας δείξουν τις ποικιλίες των μα-
νιταριών που παράγουν αλλά και τα παράγωγα προϊόντα τους, όπως η
μπύρα , το γλυκό κουταλιού, τα ζυμαρικά αλλά και το περίφημο γανό-
δερμα. Τέλος θα μας προτείνουν την μέθοδο που έχουν αναπτύξει για
καλλιέργεια μανιταριών στο σπίτι. Επιστρέφουμε προς την Χαλκίδα για
να καταλήξουμε στο Ληλάντιο πεδίο στη φάρμα εκτροφής αγριόχοι-
ρων του οικολογικά ευαισθητοποιημένου Κου. Νίκου Καρβέλα.

Ακολουθεί μια μικρή βόλτα στο Ληλάντιο Πεδίο με το λεωφορείο μας,
όπου θα δούμε τους δύο πύργους,  τον αμπελώνα και τον ελαιώνα της
περιοχής.
Αμέσως μετά επιστρέφουμε στην Χαλκίδα για φαγητό στην χαμηλών τό-
νων ψαροταβέρνα με θαλασσινά Εύριπος του Κου Σπύρου Κόκκα,
με το έμπειρο χέρι της Κυρά Βάσως στην κουζίνα. Ο ιδιοκτήτης θα μας
μιλήσει για το ψάρεμα και τα όστρακα που διαθέτει σε αφθονία η πε-
ριοχή.
Εάν υπάρχει χρόνος και διάθεση, θα πιούμε τον τελευταίο καφέ της ημέ-
ρας σε ένα υπέροχο καφενείο της απέναντι όχθης και θα πάρουμε τον
δρόμο του γυρισμού για την Αθήνα.
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Το ταξίδι μας:
Νέα Μάκρη Για καλωσόρισμα θα
γλυκαθούμε με την ποικιλία χαλβά-
δων της χαλβαδοποιίας Μαρα-
θώνος του Τάσου Χατζηγαβριήλ

Μαραθώνας Η εκδρομή μας όμως αρχίζει ουσιαστικά τον Τύμβο του
Μαραθώνα. Είναι εύρημα των ανασκαφών του Σπύρου Μαρινάτου το
1973. Λίγο πιο πάνω στη θέση Βρανά, μας περιμένει το νέο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο ένα στολίδι ιστορικής κληρονομιάς για την  περιοχή. 
Βαρνάβας Θα συνεχίσουμε με το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου και το
Διαδραστικό Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο. Τα δύο μουσεία  κατα-
γράφουν μια πολιτιστική διαδρομή αιώνων μέσα από το πλέον απαραί-
τητο αγαθό κάθε σπιτικού τραπεζιού το ψωμί. Στο όμορφα ανακαινι-
σμένο αρχοντικό με την παραδοσιακή αυλή θα θαυμάσουμε εκατοντά-
δες είδη κεντημένου και θρησκευτικού άρτου, θα μάθουμε πως λειτουρ-
γεί ο παραδοσιακός αργαλειός. 
Καπανδρίτι Συνεχίζουμε την εκδρομή μας προς την Οινότρια Γη του
Δραμινού οινοπαραγωγού Κώστα Λαζαρίδη. Μετά από μια σύντομη
ξενάγηση στο Οινοποιείο και τις κάβες θα επισκεφτούμε το υπέροχο
Μουσείο του Κτήματος , θα δοκιμάσουμε 2 χαρακτηριστικά κρασιά της
περιοχής και το καινούργιο προϊόν του, το βαλσαμικό ξύδι.
Κρυονέρι Συνεχίζουμε για τους Farmers Republic. Εκεί 25 παραγωγοί
βιολογικών λαχανικών μαζεύονται κάθε Σάββατο για να πουλήσουν χωρίς
μεσάζοντες τα φρεσκοκομμένα προϊόντα τους από τα κοντινά περιβόλια. 
Άγιος Στέφανος Ο επόμενος στόχος μας είναι ο Άγιος Στέφανος για να
γνωρίσουμε  την πρωτοπόρα δημιουργική οικοτεχνία Μυλέλια ένα
Κέντρο αναζήτησης παλιών γεύσεων. Η Χριστίνα Παντελεημονίτη
ιδρύτρια της εταιρείας με την μεγάλη ποικιλία από ελληνικούς μεζέδες
βασισμένους σε παραδοσιακές ελληνικές μεσογειακές συνταγές, θα μας
υποδεχτεί, θα μας ξεναγήσει και θα μας τρατάρει τα καλούδια της.

Λίμνη Μαραθώνα Θα καταλήξουμε στο φράγμα του Μαραθώνα, στο
πολυτελές εστιατόριο Fragma της Αθανασίας Τσουκνίδα για ένα προ-
αιρετικό  νηστίσιμο μενού με τσίπουρο, ουζάκι ή ποτήρι κρασί ηρε-
μώντας με την υπέροχη θέα των αδιατάρακτων νερών της λίμνης, λίγο
πριν το ηλιοβασίλεμα.

Το ταξίδι μας:
Παιανία: Θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας με ένα σημαντικό χώρο τέ-
χνης και λαογραφίας , το Μουσείο Βορρέ. Το Μουσείο αποτελείται από
δύο μέρη , που καλύπτουν μαζί τουλάχιστον 2500 χρόνια ελληνικής
ιστορίας. Το Μουσείο σύγχρονης ελληνικής τέχνης με μία από τις πιο
σημαντικές συλλογές η οποία περιλαμβάνει ευρεία γκάμα γλυπτών, κα-
τασκευών και ζωγραφικής του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, και το
Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζει μια συλλογή από αρχαιότητες, κε-
ραμικά και λαϊκά κειμήλια . Εμπνευσμένος ξεναγός μας ο Αρχιτέκτων
Αναστάσης Βορρές. Επόμενη στάση μας η πλατεία του χωριού για να
αποτίσουμε φόρο τιμής στις υπέροχες αγιογραφίες του Φώτη Κόντο-
γλου που κοσμούν την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής.
Μαρκόπουλο: Ξεκινήσαμε την περιήγηση μας με τέχνη και λαογραφία.
Θα συνεχίσουμε με 2 παραδοσιακές αλλά εκσυγχρονισμένες επιχειρή-
σεις που προσφέρουν τη βασική διατροφή στην Ελλάδα ́ το ψωμοτύρι΄
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αρχίζουμε με το πρότυπο τυροκομείο
Κωσταρέλου. Ένα οργανωμένο, σύγχρονο τυροκομείο με όλη τη γκάμα
γαλακτοκομικών και με ιστορία, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στην
Αττική. Συνεχίζουμε με το φούρνο Δαρεμά του Κώστα Δαρεμά. Ονο-
μαστά είναι τα μουστοκούλουρα με συνταγή της γιαγιάς και απλά υλικά.
Το Φθινόπωρο βρίσκουμε τη βελούδινη μουσταλευριά με τα ολόκληρα
αμύγδαλα χωρίς ζάχαρη και βέβαια τα κρασοκούλουρα και τα κουλού-
ρια πορτοκαλιού..
Βραυρώνα: Και λίγο από αρχαία ιστορία στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Βραυρώνος που καλύπτει τις περιόδους από την Πρώιμη Χαλκοκρατία
έως τη Ρωμαϊκή εποχή. Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα γλυπτά από
το ιερό της Αρτέμιδος (γλυπτά, ειδώλια, κεραμική, κοσμήματα κ.λ.π.).

Παράλληλα ωστόσο, εκτίθενται και μικρότερα σύνολα από τον προϊστο-
ρικό οικισμό της Βραυρώνος. 
Κορωπί: Επιστρέφουμε στο Κορωπί και καταλήγουμε στο Οινοποιείο
Βασιλείου ένα παραδοσιακό οινοποιείο από το 1905. Σήμερα ηγείται ο
οινολόγος Γιώργος Βασιλείου. Θα ξεναγηθούμε στα αμπέλια και
στους χώρους παραγωγής και παλαίωσης του κρασιού από τον ίδιο τον
οινοπαραγωγό, θα παρακολουθήσουμε μία προβολή ενημερωτική για
το κρασί  των Μεσογείων και θα κλείσουμε την επίσκεψή μας στην Ανατο-
λική Αττική με ένα σπιτικό γεύμα συνοδευμένο με τα υπέροχα κρασιά του
κτήματος.
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Βορειοανατολική Αττική   Διάρκεια: 1 ημέρα

τόσο κοντά μας και όμως.. ..τόσο άγνωστη

Νοτιοανατολική Αττική   Διάρκεια: 1 ημέρα

τόσο κοντά μας και όμως.. ..τόσο άγνωστη

γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο,  Ξεναγήσεις και δραστη-
ριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα, το γεύμα με
κρασί, τις εισόδους στα μουσεία., ξενάγηση στο Μουσείο Βραυ-
ρώνας, όλες τις ξεναγήσεις στους γαστρονομικούς χώρους
από τον αρχηγό Τίμο Πετρίδη, ξενάγηση και οινογνωσία στο οι-
νοποιείο από τον οινοπαραγωγό. 

Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο,  Ξεναγήσεις και δραστη-
ριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα, τις εισόδους
στα μουσεία., ξενάγηση στο Μουσείο Μαραθώνα, όλες τις ξενα-
γήσεις στους γαστρονομικούς χώρους από τον αρχηγό Τίμο
Πετρίδη, ξενάγηση και οινογνωσία στο οινοποιείο από οινο-
λόγο, ξενάγηση από την ιδιοκτήτρια και μικρή γευστική δοκιμή
στην οικοτεχνία Μυλέλια, ειδική τιμή στο γεύμα με κρασί. 



Ονομός Ευρυτανίας, ορεινός στο σύνολό του, συναρπάζει τους επισκέπτες με τις απαράμιλλες φυσικές
ομορφιές του. Πρωτεύουσα του νομού το Καρπενήσι, είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της ηπειρωτικής
Ελλάδας που γνωρίζει αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη χάρη στις φυσικές ομορφιές της ευρύτερης περιοχής

αλλά και τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου στον Τυμφρηστό (Βελούχι).
Το Μεγάλο Χωριό βρίσκεται στις  βορειοδυτικές πλαγιές της Καλιακούδας.Τα πετρόχτιστα σπίτια και αρχοντικά, δείγματα
εξαίρετης αρχιτεκτονικής, τα πλακόστρωτα καλντερίμια, οι ταβέρνες και τα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων συνθέτουν
ένα τοπίο μοναδικό.
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Το ταξίδι μας:
1η ημέρα Αθήνα – Κορυσχάδες – Κεφαλόβρυσο – Καρπενήσι:
Πρωινή αναχώρηση. Αφού περάσουμε από τη Μακρακώμη και τον Τυμ-
φρηστό, φθάνουμε στις Κορυσχάδες ένα από τα γραφικότερα χωριά. Πε-
ριήγηση στα δρομάκια του και ξενάγηση στο Μουσείο Εθνικής Αντίστα-
σης που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Συνεχίζουμε για το
Κεφαλόβρυσο, θαυμάσιο τόπο αναψυχής με υπεραιωνόβια πλατάνια,
πεζούλες και τρεχούμενα νερά. Επίσκεψη στο μνημείο του Μάρκου Μπό-
τσαρη, αγωνιστή του 1821. Παραμονή για γεύμα και περίπατο στην ονει-
ρεμένη φύση. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 
2η ημέρα Καρπενήσι – Παναγιά Προυσιώτισσα – Μεγάλο Χωριό –
Αθήνα: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της υπέροχης κατα-
πράσινης διαδρομής για την γραφική κοιλάδα του Καρπενησιώτη. Θα
επισκεφτούμε τη σπουδαία μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας, χτι-
σμένη σε απόκρημνο βράχο και θα ξεναγηθούμε στην αίθουσα πολύτι-
μων κειμηλίων με τα χρυσοκεντήματα, χειρόγραφους κώδικες, καθώς

και προσωπικά αντικείμενα του Γ. Καραϊσκάκη. Προαιρετικό γεύμα στη
διασταύρωση Νέου Μικρού και Μεγάλου Χωριού και περίπατος στα
γραφικά δρομάκια του Μεγάλου Χωριού. Επιστροφή με ενδιάμεσες στά-
σεις στη Αθήνα.

ΗΑμφίκλεια είναι μια κωμόπολη στις βορειοανατολικές υπώρειες
του Παρνασσού. Παλαιότερα ήταν έδρα του Δήμου Αμφίκλειας,
τώρα όμως  αποτελεί έδρα του νεοσύστατου Δήμου Αμφίκλειας -

Ελάτειας. Είναι χτισμένη στα 400 μ. υψόμετρο και απέχει εξίσου τόσο
από τη Λαμία (50 χλμ.) όσο και από τη Λιβαδειά (50 χλμ.). Κατά την αρχαι-
ότητα εδώ βρισκόταν η Οφιτεία, ενώ κάποια στιγμή εμφανίστηκε το το-
πωνύμιο Αμφίκαια, το οποίο σιγά σιγά άλλαξε σε Αμφίκλεια. Την πε-
ρίοδο της Φραγκοκρατίας ο οικισμός λέγεται πλέον Δαδί, μία ονομασία
που διατηρήθηκε μέχρι το 1915, οπότε άλλαξε ξανά σε Αμφίκλεια.
Η Γραβιά είναι χωριό του νομού Φωκίδας και έδρα του ομώνυμου
δήμου. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 400 μέτρων στα βορειοανατολικά
του νομού Φωκίδας, στους πρόποδες του Παρνασσού.

Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό
την Αμφίκλεια, το γαλήνιο αυτό ιστο-
ρικό μεγαλοχώρι. Περπατώντας στα δρο-
μάκια, θα συναντήσουμε εξαιρετικά γοητευτι-
κές γωνιές, καλοδιατηρημένα αρχοντικά και πα-
λιά μαγαζιά με χαρακτηριστικές σιδερένιες πόρ-
τες. Θα δούμε “το κρυφό σχολειό” του χωριού, το αρχοντικό Σκλαβούνου
και λίγο πιο επάνω, στην κορυφή του κοιμητηρίου, την αρχαία Ακρόπολη. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μουσείο Άρτου, ένα πρωτότυπο μου-
σείο, όπου όλη η ιστορία του ψωμιού και του ζυμώματος ξετυλίγεται στα
μάτια μας. 
Θα συνεχίσουμε για τη Γραβιά, ένα χωριό χτισμένο σε στρατηγική,
οχυρή θέση. Είναι γνωστό για το Χάνι της Γραβιάς, όπου ο Οδυσσέας Αν-
δρούτσος και οι λιγοστοί σύντροφοί του, ανέκοψαν το 1821 την προ-
έλαση χιλιάδων Τούρκων του Ομέρ Βρυώνη. 
Επόμενος σταθμός μας το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας. Πρόκειται
για ένα θεματικό πάρκο, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, στο διάσελο
Γκιώνας και Παρνασσού, στους χώρους των εγκαταστάσεων της Α.Ε. Βιο-
μηχανικά Ορυκτά. Θα περιηγηθούμε με βαγονέτο και θα γνωρίσουμε τη
διαδικασία εξόρυξης του λιγνίτη.
Η πορεία της διαδρομής μας θα μας φέρει στο Πολύδροσο, μια ορεινή κω-
μόπολη στους πρόποδες του Παρνασσού, σε περιοχή με πλατάνια και τρε-
χούμενα νερά. Προαιρετικό γεύμα και ελεύθερος χρόνος για περιήγηση
στο κατάφυτο περιβάλλον ή ένα καφεδάκι στην κεντρική πλατεία. Πορεία
επιστροφής προς την Αθήνα όπου και θα φτάσουμε αργά το απόγευμα.

Ν
ομός

Ε
ύρυτανίας

Αμφίκλεια – Γραβιά – Μεταλλευτικό Πάρκο 
Φωκίδας – Πολύδροσο Διάρκεια: 1 ημέρα

Περιλαμβάνονται: 1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο • Ημιδιατροφή (πρωινό και 1 δείπνο) • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν
•  Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Περιλαμβάνονται: Mετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας

Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Κορυσχάδες - Καρπενήσι – Παναγία Προυσού 
– Μεγάλο Χωριό            Διάρκεια: 2 ημέρες

Ν
ομός

Φ
ω

κίδας
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Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας. Άφιξη
στο Λαύριο και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού, στις
υπώρειες του λόφου Βελατούρι. όπου βρίσκονται τα ερείπια του αρχαι-
ότερου σωζόμενου θεάτρου της Ελλάδας. Κατόπιν μεταβαίνουμε στους
χώρους της πρώην Γαλλικής Εταιρείας, σημερινό Τεχνολογικό Πολιτι-
στικό Πάρκο Λαυρίου, και ξεναγούμαστε στο χώρο.
Στην συνέχεια επιβιβαζόμαστε στο πλοιάριο που θα μας μεταφέρει σε
15’ στη Μακρόνησο. Στο “θέατρο του Τάγματος” θα μιλήσουμε για τα
μαρτυρικά εκείνα χρόνια και αφού περιηγηθούμε στην περιοχή, θα ανα-
χωρήσουμε για το Λαύριο. Θα επισκεφτούμε το ορυκτολογικό μουσείο
στο οποίο φιλοξενούνται σπάνια ορυκτά και πετρώματα και θα μετα-
βούμε στο λιμάνι, εκεί όπου στέκεται σήμερα επιβλητική, σκουριασμένη
από το χρόνο, η Γαλλική Σκάλα. Προαιρετικό γεύμα στην παραδοσιακή
αγορά του Λαυρίου. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην Αθήνα το
απόγευμα.

Το ψηλότερο και μεγαλύτερο σε έκταση βουνό της Αττικής, η Πάρ-
νηθα, απλώνεται από τους Θρακομακεδώνες ως την Αυλώνα και
από το Κρυονέρι και τις Αφίδνες ως το οροπέδιο των Δερβενοχω-

ρίων. Το έντονο ανάγλυφο, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα, τα γραφικά
μονοπάτια, οι πηγές και τα ρέματα, τα σπήλαια και τα βάραθρα, οι τόποι
αναψυχής και τα αναρριχητικά πεδία εντυπωσιάζουν τους φυσιολάτρες.
Η λίμνη Μπελέτσι που οφείλει το όνομά της στην ομώνυμη κορυφή,
ονομάζεται και Κιθάρα λόγω του σχήματός της που μοιάζει με το μου-
σικό όργανο, αν την δει κανείς από ψηλά. Δημιουργήθηκε κατά λάθος
από ανθρώπινη παρέμβαση, όταν, προκειμένου να ανοιχθεί ένας δρό-
μος, κλείστηκαν με αναχώματα οι κοίτες ενός χειμάρρου με αποτέλε-
σμα να γεννηθεί η μικρή αυτή λίμνη. 
Το Τατόι βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας. Στην περιοχή δε-
σπόζει το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου, εκεί όπου βρίσκεται το θερινό
ανάκτορο της πρώην βασιλικής οικογένειας. Ξεχωριστή ενότητα του
Κτήματος αποτελεί το Βασιλικό Κοιμητήρι.

Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας. Αφού
φτάσουμε στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοίου, θα ξεναγηθούμε, πεζο-
πορώντας, στην ευρύτερη περιοχή. Θα περάσουμε από το παρεκκλήσι
του Προφήτη Ηλία, τα μαγειρεία, το υπασπιστήριο,  το κτήριο του προ-
σωπικού, την κατοικία του φροντιστή, την «Οικία Στουρμ», τους στρα-
τώνες, τον πύργο στο «Ρολόι», το Διευθυντήριο, το Δασονομείο, τον
σταθμό  χωροφυλακής και  “Το χωριό” Θα φτάσουμε ως το ξενοδοχείο
«Τατόϊον», το παλιό βουστάσιο, το ιπποστάσιο, το οινοποιείο και το γα-
λακτοκομείο και τέλος στους Βασιλικούς Τάφους.

Προαιρετικό γεύμα και ξεκούραση σε ταβέρνα της περιοχής και στη συ-
νέχεια αναχωρούμε για τη λίμνη Μπελέτσι, την κρυμμένη λίμνη της Πάρ-
νηθας, θα περιπλανηθούμε στην περιοχή και θα επιστρέψουμε στην
Αθήνα το απόγευμα
Προτείνονται:
Άνετα ρούχα και παπούτσια
Ένα μπουκαλάκι νερό για την περιπατητική ξενάγηση

Μακρόνησος και Λαυρεωτική
Ν

ομ
ός

A
ττ

ικ
ής

Διάρκεια: 1 ημέρα

Στην Πάρνηθα και το τατόι
Διάρκεια: 1 ημέρα

Περιλαμβάνονται:
Mεταφορές με πολυτελές λεωφορείο
Μετακίνηση από και προς τη Μακρόνησο
Είσοδος στο Ορυκτολογικό Μουσείο και στο Τεχνολογικό Πάρκο                             
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας

Περιλαμβάνονται:
Mετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
Φάκελος με πληροφοριακό υλικό                 
Ξενάγηση στο πρώην βασιλικό κτήμα

Το νησί που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Λαύριο, σε από-
σταση 2,5 περίπου ναυτικών μιλίων είναι η Μακρόνησος. Στην
αρχαιότητα ονομαζόταν “Μάκρις” λόγω του στενόμακρου σχήμα-

τός του και αποτελούσε σταθμό των τολμηρών ναυτικών της εποχής. Τα
κλασσικά χρόνια το νησί κατοικούνταν, όπως δείχνει η ύπαρξη μικρών
αγγείων και λειψάνων, ενώ στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν χώρος
βόσκησης κοπαδιών. Στις αρχές του αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως τόπος
εξορίας αιχμαλώτων πολέμου (1912/13) και αργότερα ως τόπος αποθε-
ραπείας ορισμένων από τους Έλληνες πρόσφυγες της Μικρασιατικής
καταστροφής (1922) που είχαν προσβληθεί από τύφο. Τα χρόνια του εμ-
φυλίου πολέμου (1946 – 1949) σημάδεψαν την ιστορία του νησιού. Από
τον Απρίλιο του 1947 η Μακρόνησος χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο
συγκέντρωσης “εθνικής αναμόρφωσης” για χιλιάδες κομμουνιστές, πο-
λιτικούς κρατούμενους και λιποτάκτες στρατιώτες. Από το 1989, τα ερεί-
πια αυτά,  γεμάτα από αιματηρή μνήμη, συγκαταλέγονται στον κατά-
λογο ιστορικών τόπων.                 
Η πόλη του Λαυρίου έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιομηχανική πα-
ραγωγή της νεότερης Ελλάδας χάρη στον ορυκτό της πλούτο. Στη νεό-
τερη ελληνική ιστορία το ζήτημα της εκμετάλλευσης  των μεταλλείων
του Λαυρίου προκάλεσε μεγάλη κρίση στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας
και την ελληνική οικονομία, γνωστή ως Λαυρεωτικά. Σήμερα το Λαύριο
είναι σημαντικό λιμάνι με σύγχρονη μαρίνα. 



Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας. Με εν-
διάμεση στάση φτάνουμε στους Δελφούς. Ξενάγηση στον Αρχαιολο-
γικό χώρο όπου  κάθε λιθάρι έχει και τη δική του μαγευτική ιστορία. Θα
σταθούμε στο αρχαίο στάδιο, εκεί όπου τελούνταν τα Πύθια κάθε 4 χρό-
νια, και θα περπατήσουμε στην Ιερά Οδό. Θα θαυμάσουμε τους ‘Θησαυ-
ρούς’, το Γυμνάσιο, την Προναία Αθηνά και την υπέροχη, συμβολική, Κα-
σταλία πηγή. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το Αρχαιολογικό
Μουσείο, οι εκθέσεις του οποίου περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά γλυπτά,
αγάλματα και έργα μικροτεχνίας από τα αναθήματα του ιερού των Δελ-
φών
Ακολουθεί γεύμα (προαιρετικό) σε ταβέρνα της περιοχής Η συνέχεια της
διαδρομής θα μας φέρει στην Αράχοβα. Περίπατος στα γραφικά δρο-
μάκια και ελεύθερος χρόνος για καφέ κι ένα ευχάριστο απόγευμα. Επι-
στροφή στην Αθήνα το βραδάκι.

Οι Δελφοί, ο τόπος όπου γεννήθηκε και άκμασε το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότη-
τας, συγκεντρώνουν το ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής. Ο “ομφαλός της Γης” βρί-
σκεται σε μοναδική τοποθεσία, στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού.

Η Αράχοβα είναι ορεινή κωμόπολη, χτισμένη στο σκαλί μιας ράχης που κατεβαίνει από τις κορυφές του Παρνασ-
σού προς την κοιλάδα του Πλειστού. Φημίζεται για τα υφαντά και το μπρούσκο κρασί της.
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Ημεγαλύτερη και κατά πολλούς η γραφικότερη λίμνη της Ελλάδας, η λίμνη Τριχωνίδα, βρίσκεται στην καρδιά
της Αιτωλοακαρνανίας. H Τριχωνίδα πήρε μάλλον το όνομά της από την αρχαία πόλη Tριχώνιο, που βρίσκε-
ται δίπλα της, κοντά στο χωριό της Γαβαλούς. Η λίμνη είναι εντεταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.

Πλαισιώνεται από πολλούς μικρούς και μεγάλους οικισμούς, οι οποίοι με την αρχιτεκτονική και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους, προσδίδουν στον περιβάλλοντα χώρο της λίμνης μια ξεχωριστή ταυτότητα.

Ν.Βοιωτίας - Ν. Φ
ωκίδας

Θέρμο - Λίμνη Τριχωνίδας - Ναύπακτος
Διάρκεια: 2 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Mετακινήσεις  με πολυτελές λεωφορείο •
Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στον αρχαιολογικό
χώρο των Δελφών • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας

Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώ-
ρους • Γεύμα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Περιλαμβάνονται:
1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο • Ημιδιατροφή (πρωινό και 
1 δείπνο) • Μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφο-

ρείο •  Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό   

Δεν περιλαμβάνονται  
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους

Δελφοί - Αράχoβα Διάρκεια: 1 ημέρα

Ν.Αιτωλοακαρνανίας

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθή-
νας. Μέσω Ρίου – Αντιρρίου θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή Μεσολόγγι
– Αιτωλικό – Αγρίνιο. Το μεσημέρι θα βρεθούμε στη λίμνη Τριχωνίδα και
θα απολαύσουμε μια υπέροχη θέα στη λίμνη. Στη συνέχεια θα επισκε-
φθούμε την Ιερά Μονή Εισοδίων Θεοτόκου “Μυρτιάς”, βυζαντινό μνημείο
με ιστορία 1000 χρόνων. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, στο Θέρμο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Αναχώρηση, μετά το πρωινό, για  τη γενέτειρα του Αγίου
Κοσμά του Αιτωλού, το Μέγα Δένδρο. Θα επισκεφτούμε το σπίτι όπου
γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Άγιος και την Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Αι-
τωλού. Επόμενος σταθμός μας το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής,
όπου υπάρχει και αναπαράσταση κρυφού σχολείου με κέρινα ομοι-
ώματα. Θα συνεχίσουμε για τη Ναύπακτο, μια πόλη με μακραίωνη ιστο-
ρία, στο στόμιο του Πατραϊκού κόλπου. Άφιξη στην Αθήνα, με ενδιάμεση
στάση, αργά το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις.



Μια πολιτισμική – γαστρονομική διαφυγή στην πανέμορφη Αιτωλοακαρνανία για να γνωρίσουμε τον
τόπο, μέσα από τις φυσικές ομορφιές του, την ιστορία του, τα μνημεία του και την τέχνη. Μια ευκαιρία
για  να μάθουμε τα προϊόντα που παράγει  η περιοχή, να γευτούμε τις παραδοσιακές γεύσεις και τα

κρασιά της, αλλά και να βρεθούμε με τους ανθρώπους που  είναι πίσω από όλα αυτά. Θα γνωρίσουμε τρεις ιστορικές όσο και μαρτυρικές πόλεις κατά
την επανάσταση του 1821, έναν από τους ωραιότερους  υδροβιότοπους της Ελλάδας και ένα προϊόν που τιμά την Ελλάδα διεθνώς, το αυγοτάραχο.
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Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Νωρίς το πρωί αναχώρηση οδικώς για το πολυβραβευμένο
Οινοποιείο της Cavino στο Αίγιο. Πρόκειται για μία επιχείρηση που τιμά
τη χώρα μας εξάγοντας το 74% της παραγωγής της σε 27 χώρες του κό-
σμου. Ο οινολόγος κ. Στέλιος Τσίρης θα μας μιλήσει για τα διάφορα
στάδια παραγωγής από τον  τρύγο μέχρι την εμφιάλωση και θα ξεναγή-
σει στις εγκαταστάσεις και τους χώρους του εργοστασίου. Η επίσκεψή
μας στην Cavino θα κλείσει με οινογνωσία 5 επιλεγμένων οίνων.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς Μεσολόγγι και αφού περάσουμε από τις
Αλυκές Μεσολογγίου θα καταλήξουμε στη γραφική Τουρλίδα. 
Στην ουσία πρόκειται για ένα μικρό νησάκι που ενώνεται με το Μεσο-
λόγγι με μία  στενή λωρίδα γης μήκους 3 χλμ. Στη διαδρομή θα θαυμά-
σουμε τις πανέμορφες Πελάδες, τα Ιβάρια και τις ξύλινες βάρκες χωρίς
καρίνα. Όλα συνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό πάνω στη λιμνοθάλασσα. 
Για το Μεσημεριανό μας φαγητό έχουμε επιλέξει γευσιγνωσία στο μεζε-
δοπωλείο του κ. Γιώργου Καραπιπέρη «Το αυγό του Κόκορα». Το με-
νού, περιλαμβάνει τοπικούς ψαρομεζέδες και  ουζάκι.
Μετά το φαγητό, θα ξεναγηθούμε στο Ιστορικό Μουσείο της πολύπα-
θης πόλης του Μεσολογγίου και θα περπατήσουμε στο γραφικό πεζό-
δρομο. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με κατεύθυνση την Ναύπακτο η οποία
θα μας φιλοξενήσει απόψε. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας με
την ιδιαίτερη προσωπικότητα και μετά από μικρή ανάπαυλα θα βγούμε
το βραδάκι για βόλτα  στο κέντρο της πόλης με τις γκαλερί, τα μπαράκια
τα καφέ και τα μαγαζιά της. Προαιρετικά συναντιόμαστε για βραδινό
φαγητό στο ενετικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, στο εστιατόριο «Κουζίνα»
της Μαρίας Λόη.
2η μέρα: Η μέρα μας ξεκινά με ένα πλούσιο πρωινό. Αμέσως μετά επι-
σκεπτόμαστε το κάστρο της Ναυπάκτου για να θαυμάσουμε την πανο-
ραμική θέα της γέφυρας και της χώρας της Ναυπάκτου. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για  τη λιμνοθάλασσα  του Αιτωλικού και τις αρχαίες Οινιά-
δες. Η ξενάγησή μας στον άγνωστο αρχαιολογικό χώρο περιλαμβάνει

το αρχαίο θέατρο και το εξαιρετικό Νεώριο λαξεμένα στους βράχους. 
Μετά την ξενάγηση επιστρέφουμε στο Αιτωλικό ακολουθώντας με το
λεωφορείο τον περιφερειακό δρόμο του νησιού. Επόμενος σταθμός μας
το Μουσείο της μεγάλης ελληνίδας χαράκτριας Βάσως Κατράκη, το
οποίο θα απολαύσουμε μέσα από την εξαίρετη ξενάγηση του Σωτήρη
Γερμανού. 
Έχοντας μπει στο κλίμα του τόπου συνεχίζουμε με το λεωφορείο για το
μικρό νησάκι του Ντολμά για να δούμε το μνημείο των πεσόντων και
να βρεθούμε στο κέντρο της λιμνοθάλασσας.  
Για το μεσημεριανό φαγητό έχουμε επιλέξει την παραδοσιακή ταβέρνα
του κ. Γιώργου Μονόματου για ένα εξαιρετικό προαιρετικό τελευταίο
γεύμα με ολόφρεσκα προϊόντα του τόπου. Ο κ. Ζαφείρης Τρικαλινός
θα μας μιλήσει για το πολύτιμο προϊόν του, το αυγοτάραχο και θα μας
μυήσει στη γεύση του με ένα γενναιόδωρο κέρασμα. 
Μετά το μεσημεριανό φαγητό επιστρέφουμε οδικώς στην Αθήνα.

Ο υδροβιότοπος Μεσολογγίου – Αιτωλικού 
και η Ναύπακτος Διάρκεια: 2 ημέρες

μέσα από τα προϊόντα και τους ανθρώπους τους

γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο • Διανυκτέρευση σε επιλεγμένο boutique hotel στη Ναύπακτο • Ξεναγήσεις και δραστηριότητες

όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα • Το μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου • Οινογνωσία στην Cavino • Ειδικές τιμές 
στα 2 προαιρετικά επιλεγμένα μενού που περιλαμβάνουν και κρασί



Το ταξίδι μας:
1η ημέρα Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθή-
νας. Πρώτη στάση τα Καμμένα Βούρλα, ιδανικός προορισμός χαλάρω-
σης στους πρόποδες του όρους Καλλίδρομου. Από την παράκαμψη του
Αλμυρού κατευθυνόμαστε προς την πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας,
τον Βόλο. Πρώτος σταθμός της εξόρμησής μας οι Μηλιές, ένα από τα
γραφικότερα ορεινά χωριά, χτισμένες σε 400μ. υψόμετρο. Αντικρίζοντας
το γραφικό σιδηροδρομικό σταθμό και περπατώντας κατά μήκος των
γραμμών πλάτους μόλις 60 εκατοστών, όπου και καταλήγει το ξακουστό
τρενάκι του Πηλίου ή αλλιώς «Μουτζούρης, νιώθουμε σαν ο χρόνος να
έχει σταματήσει κάπου ανάμεσα στα τρεχούμενα νερά, τις πλινθόκτιστες
γέφυρες και την υπέροχη βλάστηση. Στάση για προαιρετικό γεύμα. Λίγα
χιλιόμετρα παρακάτω βρίσκεται η Βυζίτσα, ένα υπαίθριο μουσείο πηλιο-
ρείτικης αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά αρχοντικά του κυρίως 19ου αι-
ώνα. Η ειδυλλιακή διαδρομή θα μας οδηγήσει στο “σμαράγδι του Πηλίου”,
την Τσαγκαράδα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα Μετά το πρωινό θα περιπλανηθούμε στις διάσημες πλατείες
της Τσαγκαράδας, της Αγίας Παρασκευής, με τον χιλιόχρονο πλάτανο,
και των Ταξιαρχών και θα ανατρέξουμε στην ιστορία της «Νανοπού-
λειου» Σχολής, ένα από τα ωραιότερα κτίρια του χωριού, που σήμερα
στεγάζει το δημοτικό σχολείο. Συνεχίζουμε προς τα Χάνια και από εκεί
για την Πορταριά. Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μ. μαζί με την Μακρυνί-

τσα αποτελούσαν τα βυζαντινά χρόνια ένα με-
γάλο οικισμό με το όνομα “΄Ανω Δρυανούβαινα”.
Στην Πορταριά θα δοκιμάσουμε παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού και
θα θαυμάσουμε τα αναστηλωμένα αρχοντικά. Η κεντρική πλατεία με τα
πλατάνια στη Μακρυνίτσα, τα τραπεζάκια και ο ναός του Αγ. Ιωάννη του
Προδρόμου με τη μαρμάρινη κρήνη οριοθετούν το κέντρο του χωριού
ενώ αξίζει και μια επίσκεψη (προαιρετική) στο μουσείο λαϊκής τέχνης και
ιστορίας Πηλίου, που στεγάζεται στο αρχοντικό Τοπάλη. Συνεχίζουμε
προς τον Βόλο “την πόλη των Αργοναυτών” κατηφορίζοντας και ατενί-
ζοντας το Αιγαίο. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης με τα πολυά-
ριθμα καφέ, εστιατόρια και μεζεδοπωλεία. Επιστροφή στην Αθήνα το
βραδάκι.

Το Πήλιο είναι βουνό στο Νομό Μαγνησίας δίπλα στην πόλη του Βόλου, με ύψος 1.624 μέτρα (κορυφή Πουρια-
νός Σταυρός). Κατά την Ελληνική μυθολογία ήταν η θερινή κατοικία των θεών, πατρίδα των Κενταύρων και τόπος
όπου έγινε ο γάμος του Πηλέα, βασιλιά των Μυρμιδόνων και πατέρα του Αχιλλέα, και της Νηρηίδας Θέτιδας.

ΟΕλικώνας είναι βουνό της Βοιωτίας με υψόμετρο 1.748 μέτρα. Απλώνεται κατά μήκος των δυτικών ακτών
της Βοιωτίας. Περικλείεται στα βόρεια από την Κίρφη (απόληξη του Παρνασσού), στα νότια από τον Κιθαι-
ρώνα, ενώ στα ανατολικά καταλήγει στην πεδιάδα της Κωπαΐδας. Στον Ομηρικό Ύμνο στον Ποσειδώνα, σε μία

σύντομη επίκληση, ο θεός χαιρετίζεται ως “κύριος του Ελικώνος”.Στον Ελικώνα βρισκόταν επίσης η πηγή όπου ο Νάρκισ-
σος εμπνεύστηκε από την ίδια του την ομορφιά.

Ν
ομός Μ

αγνησίας

Ελικώνας Ένας παρθένος βουνίσιος προορισμός
Διάρκεια: 1 ημέρα

Περιλαμβάνονται: 1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο
• Ημιδιατροφή (πρωινό και 1 δείπνο) • Μεταφορές με πολυτε-

λές πούλμαν • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
• Φάκελο με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία, αρχ/κούς χώρους

Περιλαμβάνονται:
Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο • Έμπειρος συνοδός 

του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Απόδραση στο Βουνό των Κεντραύρων  Βόλος - Πήλιο
Διάρκεια: 2 ημέρες

Μηλιές, Βυζίτσα, Τσαγκαράδα, Πορταριά, Μακρυνίτσα, Βόλος

Ν
ομός Β

οιω
τίας

Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας. 
Λίγο μετά την Αλίαρτο, θα σκαρφαλώσουμε στην Παλιοβούνα, την ψη-
λότερη από τις κορυφές του Ελικώνα ( 1748 μ. ). Στην Αγία Άννα, ένα από
τα παλαιότερα χωριά της περιοχής, με σπίτια χτισμένα από ντόπια πέτρα
και ένα ελατοσκέπαστο τοπίο να δίνει τον τόνο στην περιοχή, θα στα-
θούμε για το πρωινό μας καφεδάκι.
Θα συνεχίσουμε για την Ιερά Μονή του Όσιου Λουκά στο Στείρι. Πρό-
κειται για το καλύτερα διατηρημένο μοναστηριακό συγκρότημα της με-
σοβυζαντινής περιόδου στη χώρα μας, με τον παλαιότερο ναό να χρο-
νολογείται από το δεύτερο μισό του 10 αι., ενώ το καθολικό των αρχών
του 11ου αι. εντυπωσιάζει με τα ψηφιδωτά και τα μάρμαρα που το κο-
σμούν.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού.
Στάση για προαιρετικό γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής και μετάβαση
στην γραφική Αράχοβα. Αφού περπατήσουμε στο κεντρικό δρόμο και
στα πλακόστρωτα σοκάκια του δημοφιλούς χειμερινού θέρετρου, θα
αναχωρήσουμε για την Αθήνα όπου και θα φτάσουμε το βραδάκι.
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Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθή-
νας. Μετά από διαδρομή λίγων ωρών, και με ενδιάμεση στάση, θα φτά-
σουμε στα Τρίκαλα. Αφού μεταβούμε στο κέντρο της γραφικής πόλης,
όπου δεσπόζει ο λόφος του προφήτη Ηλία, το Φρούριο και το ρολόι του,
θα φωτογραφήσουμε την κεντρική γέφυρα της πόλης, κατασκευασμένη
το 1886, και θα περπατήσουμε στην παλιά συνοικία της. Το απόγευμα
άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην Καλαμπάκα, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Mετά το πρωινό αναχωρούμε για τα γραφικά Μετέωρα, ένα
από τα σπουδαιότερα μνημεία στον κόσμο και το πιο σημαντικό μονα-
στικό συγκρότημα στην Ελλάδα μετά το ‘Αγιο Όρος. Θα επισκεφτούμε την
γυναικεία Μονή του Αγίου Στεφάνου και την Ιερά Μονή του Αγίου Βαρ-
λαάμ και θα θαυμάσουμε τα θεόρατα βράχια των Μετεώρων που δεσπό-
ζουν επιβλητικά μεταξύ των βουνών Κόζιακα και Αντιχασίων. Η συνέχεια
του ταξιδιού μας θα μας φέρει, στην Λάρισα όπου και θα περιηγηθούμε
στις πλατείες της πόλης και στο αρχαίο θέατρο. Άφιξη στην Αθήνα αργά
το απόγευμα.

Τρίκαλα - Καλαμπάκα - Μετέωρα - Λάρισα
Ν

ομ
ός

Τ
ρι

κά
λω

ν

Διάρκεια: 2 ημέρες

Περιλαμβάνονται:
1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο • Ημιδιατροφή (πρωινό και 1 δείπνο) • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν
•  Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους

Ριζωμένη στη βορειοδυτική κόγχη της θεσσαλικής γης, η Καλαμ-
πάκα μπορεί να καυχιέται για τα μοναδικά στον κόσμο θεόρατα
γλυπτά της, τα Μετέωρα. Σμιλεμένα με τέχνη, από τη θεία πνοή

της φύσης, στεφανώνουν την πόλη αφήνοντας άφωνους τους επισκέ-
πτες με την ομορφιά τους. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, ακολουθούν μαγνη-
τισμένοι το δρόμο που οδηγεί στο “πέτρινο δάσος” των Μετεώρων.
Τα μοναστήρια των Μετεώρων, χτισμένα στις κορυφές κάποιων από
τους βράχους, είναι σήμερα το δεύτερο πλέον σημαντικό μοναστικό
συγκρότημα στην Ελλάδα, ύστερα από το Άγιο Όρος. Από τα τριάντα
μοναστήρια που λειτουργούσαν στο παρελθόν, σήμερα λειτουργούν
μόνον επτά, τα οποία, από το 1988, περιλαμβάνονται στον κατάλογο
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
H Καλαμπάκα  κατοικείται από τα πανάρχαια χρόνια. Στην ίδια σχεδόν
θέση βρισκόταν η αρχαία πόλη Αιγίνιον. Στους Μεσαιωνικούς χρόνους,
ως το 1393,  ονομαζόταν Σταγοί (Τρίκκης και Σταγών αναφέρεται και
στις μέρες μας ο επίσκοπος).Σήμερα η Καλαμπάκα είναι  μια σύγχρονη
πόλη με ανοιχτές πλατείες και πολύ καλή ρυμοτομία.
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Πάσχα στη Λίμνη Πλαστήρα και τα Μετέωρα
....με Καραγκούνηδες και Τσιτσάνη

Διάρκεια: 4 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο • Διανυκτέρευση σε επιλεγμένο boutique hotel στη Σπάρτη 
• Ξεναγήσεις και δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα. • Το μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου 

• Οινογνωσία στο Κτήμα Θεοδωρακάκου • Ειδικές τιμές στα 2 προαιρετικά επιλεγμένα μενού που περιλαμβάνουν και κρασί
Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.

γαστρονομικά

ταξίδια
Το ταξίδι μας:
Μεγάλη Παρασκευή: Νωρίς το πρωί αναχωρούμε με το πολυτελές λεω-
φορείο μας για την όμορφη εκδρομή μας στη Θεσσαλία.
Πρώτη μας επίσκεψη είναι το Οινοποιείο Μεσενικόλα στο ομώνυμο
χωριό στις πλαγιές των Αγράφων με θέα την Λίμνη Πλαστήρα. Εκεί ο εμ-
πνευσμένος Οινοπαραγωγός κος Γιώργος Καραμήτρος έχει δημιουρ-
γήσει μερικά ιδιαίτερα κρασιά με κορυφαία τα τοπικά μαύρο Μεσενι-
κόλα, Μπατίκι και Λημνιώνα. Στο χωριό θα δούμε και το Παντοπωλείο
Ζούκα που είναι τα ‘εδώδιμα αποικιακά’ πολυκατάστημα της δεκαετίας
του 60.  Συνεχίζουμε μέχρι το ύψος του χωριού Καρίτσα όπου στο Ιχθιο-
τροφείο Εύριτος ο ιδιοκτήτης Δαμιανός Μίσσας θα μας μυήσει στα
μυστικά του επαγγέλματος. Αμέσως μετά μας περιμένει ένα ελαφρύ
γεύμα με πέστροφες στην παρακείμενη ταβέρνα. Μετά το φαγητό συνε-
χίζουμε με το λεωφορείο μας για το ξενοδοχείο μας στο Νεοχώρι. Τα-
κτοποιούμαστε στα δωμάτια μας για ξεκούραση. Αργότερα θα παρακο-
λουθήσουμε τον Επιτάφιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου που κο-
σμείται με τοιχογραφίες του 16ου και 17ου αιώνα. Το βράδυ θα το περά-
σουμε με ένα προαιρετικό δείπνο ή ποτό στο ξενοδοχείο.
Μεγάλο Σάββατο: Το πρωί μας περιμένει ένα ωραίο τοπικό πρωινό.
Αμέσως μετά, αναχωρούμε με το λεωφορείο μας για τον γύρο της λί-
μνης. Πρώτη μας στάση η Μονή Πελεκητής σε υψόμετρο 1400 μέτρων
σου κόβει την ανάσα με την υπέροχη θέα της. Για να οικοδομηθεί το Μο-
ναστήρι, λέει ο θρύλος χρειάστηκε να ́ πελεκηθεί΄ο απόκρημνος βράχος
με ξύλινα εργαλεία μετά από υπόδειξη της Παναγίας. 
Επόμενος σταθμός μας το Φράγμα όπου ο υπεύθυνος της εταιρείας θα
μας πει μερικά λόγια για το μεγάλο αυτό υδροηλεκτρικό έργο που άλ-
λαξε τα δεδομένα της περιοχής, αρδεύοντας όλο τον Θεσσαλικό κάμπο.
Συνεχίζοντας θα περάσουμε από τα χωριά Μούχα και Καστάνια στην
οποία μας περιμένει το Μουσείο του Τσαγκάρη - τσαρουχάδικο του
ιδιόρρυθμου Ηλία Κόγια. Ακολουθούν τα χωριά Λαμπερό, Μοσχάτο
και Μορφοβούνι, για να καταλήξουμε στα Καλύβια Πεζούλας , στο
εστιατόριο Φαγοτόπι με Δημιουργική Ελληνική Κουζίνα για ένα εμ-
πνευσμένο γεύμα. Νωρίς το απόγευμα θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο
μας. Αργότερα θα επισκεφτούμε κοντά στο Νεοχώρι το Βοτανικό Κήπο,
που συγκεντρώνει διάφορα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας της πε-
ριοχής.  Το βράδυ θα κάνουμε Ανάσταση στην εκκλησία και θα δοκιμά-
σουμε προαιρετικά την παραδοσιακή μαγειρίτσα στο ξενοδοχείο μας.
Κυριακή Του Πάσχα: Σήμερα θα ξεκινήσουμε τις επισκέψεις μας από
την Ιτέα και το Αγροτικό και Λαογραφικό Μουσείο με ξενάγηση από
τον υπεύθυνο του χώρου κο Χρήστο Χριστοδούλου. Το παρακείμενο
πέτρινο γεφύρι είναι ο επόμενος στόχος μας. Σειρά έχει τώρα, ο Παλα-
μάς Καρδίτσας όπου στο Σύλλογο Καραγκούνηδων Παλαμά ο ΄δά-
σκαλος΄ κος Νώντας Σπυρόπουλος θα μας μιλήσει για τους Αρχοντο-
καραγκούνηδες του κάμπου. Ακολουθεί ο Μητροπολιτικός ναός του
Αγίου Αθανασίου Ρουμ, ένα μοναδικό μνημείο του 13ου αιώνα. Το
επόμενο ραντεβού μας είναι στην Καρδίτσα την πόλη των ποδηλάτων.
Θα μας εξηγήσει για το φαινόμενο αυτό ο κος Βαγγέλης Κακαργιάς που
πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια κατασκευάζοντας ευφάνταστα
χειροποίητα ποδήλατα. Αμέσως μετά μας περιμένει το Πασχαλινό τρα-
πέζι στο εστιατόριο Βογιατζή με παραδοσιακή Καραγκούνικη κου-
ζίνα. Το απόγευμα θα απολαύσουμε τους διπλούς Πασχαλιάτικους
χορούς στην κεντρική πλατεία στο Μορφοβούνι. Μετά τους χορούς θα
επιστρέψουμε στη βάση μας. 

Δευτέρα του Πάσχα: Σήμερα θα επισκεφτούμε τα Τρίκαλα, την Κα-
λαμπάκα και το Must της περιοχής τα Μετέωρα.  Πρώτη μας στάση στο
Αποσταγματοποιείο Τσιλιλή στη Ράξα Τρικάλων. Η οικογένεια Τσι-
λιλή είναι η πρώτη που τυποποίησε τσίπουρο στη Θεσσαλία, και δημι-
ούργησε μια σειρά μονοποικιλιακών αποσταγμάτων σταφυλιού και πα-
λαιωμένου τσίπουρου σε δρύινα βαρέλια. Συνεχίζουμε για το αγρό-
κτημα ́ Η κιβωτός του Δήμου΄ στην Αύρα Καλαμπάκας. Σε μια έκταση
300 στρεμμάτων ο Δημήτρης Δήμου εκτρέφει αγελάδες της Ελληνι-
κής Στεππικής φυλής, μαύρους χοίρους, άλογα Θεσσαλίας, πόνυ Σκύ-
ρου και εκ περιτροπής σπάνια αιγοπρόβατα.
Και έφτασε η ώρα για να δούμε την ΄Ουράνια Πολιτεία΄ τα Μετέωρα με
την επίσκεψη μας στη γυναικεία μονή Αγίου Στεφάνου με το μικρό
αλλά πλούσιο σε εκθέματα μουσείο και ξενάγηση από τις μοναχές. Εντυ-
πωσιασμένοι από αυτό που είδαμε συνεχίζουμε με το λεωφορείο μας
για τα Τρίκαλα. Μια πρώτη  βόλτα στο κέντρο θα μας αποκαλύψει μια
όμορφη μικρή πολιτεία με ποτάμι, όμορφες γέφυρες, μικρά σοκάκια
στον παραδοσιακό οικισμό Βαρούσι και την περιοχή Μανάβικα. Θα κα-
ταλήξουμε στην Ταβέρνα Μεζεδοκαμώματα για φαγητό όπου θα δοκι-
μάσουμε τα εξαιρετικά προϊόντα της Φάρμας Δήμου συνοδεία τσίπου-
ρου ή ούζου Τσιλιλή. Μετά το φαγητό, και αν ο χρόνος μας το επιτρέπει
θα περάσουμε για μια σύντομη ματιά από τον Νερόμυλο Ματσόπου-
λου (των ξωτικών). Επιστροφή στην Αθήνα το βραδάκι.

Ξεκούραση και ηρεμία με θέα τη λίμνη αλλά και Πασχαλινή ατμόσφαιρα με κρασιά, ούζα και οβελίες. Θα
γνωρίσουμε ακόμα έναν βραβευμένο εκτροφέα χοίρων, ένα ιχθυοτρόφο πέστροφας έναν Οινοπαρα-
γωγό και έναν Αποσταγματοποιό. Θα μάθουμε για τους Καραγκούνηδες του κάμπου και θα περιδια-

βούμε στα Τρίκαλα τα δυο στενά του Βασίλη Τσιτσάνη. Κορυφαία η επίσκεψη μας στα μεγαλοπρεπή Μετέωρα.



Με αμπέλια, κορινθιακή σταφίδα αλλά και Ακροκόρινθο , και ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα όπως ελληνικό
γκότζι μπέρι και σαλιγκαροτροφία που θα απολαύσουμε οπτικά και γευστικά, θα γεμίσουμε τις μπα-
ταρίες μας μέσα στην καρδιά της Άνοιξης. Στα συν το  πέρασμα του Ισθμού με διηγήσεις και μουσικές.

Το ταξίδι μας:
Νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουμε με το πολυτελές λεωφορείο μας από το
κέντρο της Αθήνας. Πρώτος σταθμός μας το Κάστρο της Ακροκορίν-
θου και ο παρακείμενος αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο. Η Ακρο-
κόρινθος αποτελεί ένα φυσικό μνημείο της περιοχής, υπό την ασφάλεια
του οποίου δημιουργήθηκε ένας μικρός οικισμός η Εφύρα, που αργό-
τερα εξελίχθηκε στην πάμπλουτη Κόρινθο. 
Ο αρχαιολογικός χώρος στην Αρχαία Κόρινθο είναι καλοσυντηρημέ-
νος και αξίζει να περιηγηθούμε γύρω από το δωρικό ναό του Απόλλωνα
που δεσπόζει στο κέντρο και να αναζητήσουμε τα ίχνη από τη Ρωμαϊκή
αγορά, τα λουτρά και τις στοές.  Στο Μουσείο είναι σημαντικά τα ψηφι-
δωτά και τα κεραμικά. 
Πολύ κοντά στην Ακροκόρινθο, θα συναντήσουμε την εταιρεία σαλιγ-
καροτροφείας Fereikos όπου οι δραστήριες αδερφές Μαρία και
Πένυ Βλάχου εκτρέφουν σαλιγκάρια με την μέθοδο του ανοιχτού ολο-
κληρωμένου βιολογικού κύκλου και τα συσκευάζουν. Εκτός από την εμ-
πορεία φρέσκων σαλιγκαριών η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια σειρά
τυποποιημένων προϊόντων. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει βραβευτεί

πολλές φορές για τη συνεισφορά της στην ελληνική σαλιγκαροτροφεία
και για τη πρωτοτυπία της. Στην ξενάγηση θα μάθουμε όλα αυτά και
άλλα πολλά που αποδεικνύουν ότι ο τολμών νικά.
Μετά τα σαλιγκάρια μια άλλη πρωτότυπη καλλιέργεια στην περιοχή εί-
ναι το Γκότζι Μπέρυ (το μούρο της ευτυχίας). Θα μάθουμε τα πάντα γι
αυτό από τον παραγωγό Σωτήρη Κόλλια στο Βραχάτι.
Συνεχίζουμε την εκδρομή μας προς το Κιάτο και από εκεί ανηφορίζουμε
προς τη λίμνη Στυμφαλία. Στην διαδρομή μας, θα κάνουμε ένα σύντομο
πέρασμα από την Συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας. Η Κοριν-
θιακή σταφίδα  αποτέλεσε και αποτελεί ένα προϊόν – δυνατό χαρτί για
την ελληνική οικονομία. Η θρεπτική της αξία, οι πολλαπλές συνεισφορές
της στην ανθρώπινη υγεία, το γεγονός πως ευδοκιμεί κυρίως στη Κό-
ρινθο, την τοποθετούν ψηλά ανάμεσα στα Προϊόντα Ονομασίας Προ-
έλευσης της χώρας. 
Λίγο πιο πάνω στο χωριό Καλιάνοι θα συναντήσουμε το οικογενειακό
Τυροκομείο Λέγκα που ξεκίνησε το 1936, στην πορεία εκσυγχρονί-
στηκε  και σήμερα αποτελεί την υγιή επιχείρηση ‘Στυμφαλία Α.Ε’ με
εξαγωγές στην Ευρώπη. Ο νεότερος ιδιοκτήτης Μάρκος Λέγκας θα μας
εξηγήσει πως το τυροκομείο πέρασε από τις παραδοσιακές στις σύγχρο-
νες μεθόδους παρασκευής των προϊόντων του, και θα μας τρατάρει τα
καλούδια του.  Τοπικό Ζηρειοτύρι, κεφαλοτύρι, μυζήθρα και παραδο-
σιακό πρόβειο γιαούρτι.
Η αμέσως επόμενη στάση μας θα μας γνωρίσει το Μουσείο Περιβάλ-
λοντος Στυμφαλίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Βα-
σικοί στόχοι του μουσείου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του
κοινού και η διάσωση της γνώσης για την παραδοσιακή τεχνολογία της
περιοχής. Η μόνιμη έκθεση αναπτύσσεται σε δύο ενότητες: η πρώτη

αφορά το περιβάλλον της περιοχής, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τον
τρόπο με τον οποίο αυτό επηρέασε την ανάπτυξη της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας, και ειδικότερα τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Η πρώτη
ενότητα του Μουσείου δίνει στοιχεία για το περιβάλλον της περιοχής και
τη σημασία του. Η δεύτερη ενότητα μας δείχνει πώς το περιβάλλον της
περιοχής επηρέασε την ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας, και
ειδικότερα των παραδοσιακών επαγγελμάτων. 
Μετά την εντυπωσιακή αυτή επίσκεψη θα πάρουμε τον δρόμο του γυρι-
σμού προς Κόρινθο, και επειδή θα έχουμε πεινάσει μας περιμένει μια
πανδαισία ελληνικής χωριάτικης γεύσης με γουρουνοπούλα και τα
συμπαραμαρτούντα στο Κιάτο. 
Ευδαιμονούντες μετά το συμπόσιο κατευθυνόμαστε προς τα Ίσθμια να
πάρουμε το καραβάκι για τον διάπλου του Ισθμού. Μια συγκλονιστική
εμπειρία.  Το μήκος της διώρυγας είναι 6346 μέτρα, το πλάτος στην επι-
φάνεια της θάλασσας 24,6 μ. και το βάθος 8 μ.

Koρινθία με διηγήσεις, γεύσεις
και διάπλους Ισθμού Διάρκεια: 1 ημέρα

γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Μεσημεριανό γεύμα
• Είσοδοι στα μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους
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Ταξιδέψτε στα Ελληνικά νησιά και τη Μεσόγειο με υπέροχες 
κρουαζιέρες της Celestyal cruises και της MSC

Σε κάθε ταξίδι κρουαζιέρας σας κερνάμε ολοκληρωμένη εμπειρία στη Μεσόγειο, με όλες τις ανέσεις και πολυτέλειες, με άψογη εξυπηρέτηση,
αισθητική και υπέροχη διάθεση. Στις λίγες μέρες που θα σας έχουμε προσκεκλημένους μας, θα βιώσετε σίγουρα πολλά, τόσο πάνω στο πλοίο
όσο και στη στεριά. Πάνω από όλα όμως θα ξεκουραστείτε, θα αναζωογονηθείτε, θα γνωρίσετε νέους τόπους κι ανθρώπους, θα κάνετε ένα

συναρπαστικό ταξίδι, μεταφορικά και κυριολεκτικά!
Στις κρουαζιέρες μας είστε το επίκεντρο της περιποίησης και της προσοχής μας: Απολαύστε το! Καθίστε αναπαυτικά στο κατάστρωμα, κάτω από
τον χρυσό, Αιγαιοπελαγίτικο ήλιο. Πάρτε μέρος στις δραστηριότητες που οργανώνουμε καθημερινά και κρατηθείτε σε φόρμα, σωματικά και πνευ-
ματικά. Γευτείτε πιάτα και ατελείωτους συνδυασμούς από όλο τον κόσμο. Ζήστε τις εκδρομές μας στη Μεσόγειο κι αγγίξτε τοποθεσίες κι αξιοθέατα
που πάντα ονειρευόσασταν να δείτε από κοντά. Χορέψτε κάτω από τα άστρα, ξεφαντώστε στα κλαμπ μας, φιλήστε τη θεά Τύχη στα καζίνο μας,
χαλαρώστε στα σπα μας… Έχουμε φροντίσει κι οργανώσει τα πάντα! Είναι σίγουρο ότι θα σας καλομάθουμε, αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός μας.
Είστε διακοπές! Έχουμε προβλέψει κάθε μικρή και μεγαλύτερη λεπτομέρεια, από το πολύ χορταστικό πρωινό και τη μεταφορά σας στα σημεία εν-
διαφέροντος έως το δείπνο και την πρωτότυπη ψυχαγωγία που έχουμε καταστρώσει. Το μόνο που ίσως σας απασχολήσει είναι… αν θα γευματίσετε
επιλέγοντας μενού ή μπουφέ! Ή σε ποια εκδρομή θα συμμετέχετε αύριο. Ευχάριστες «αγωνίες».
Η περιποίηση ξεκινά από το λιμάνι. Ήδη από το θερμό καλωσόρισμα και τη μεταφορά των αποσκευών σας απευθείας στην άνετη καμπίνα σας.
Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να σας περιποιηθεί, να σας ξεκουράσει, να σας εξυπηρετήσει. Όλοι οι κοινό-
χρηστοι χώροι του κρουαζιερόπλοιου, τα σαλόνια και τα μπαρ, τα καταστρώματα, η πισίνα, το γυμναστήριο, τα σπα, τα καζίνο, οι αίθουσες φαγητού,
ακόμη και το ιατρείο αλλά και η βιβλιοθήκη, σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε σιγά-σιγά. Χαρίστε στον εαυτό σας μικρές στιγμές πολυτέλειας.
Το πλωτό ξενοδοχείο φέρνει τα πάντα στα πόδια σας.
Σας προσκαλούμε λοιπόν στο σπίτι μας: στα μυθικά, γαλήνια, φιλόξενα νερά της Μεσογείου. Ταξιδέψτε μαζί μας από Ελλάδα, από Τουρκία και από
Κύπρο. Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ονειρεμένους προορισμούς, ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα και την καλύτερη θέα του κόσμου. Θέλουμε να
σας περιποιηθούμε Ελληνικά και να σας αποκαλύψουμε το μυστικό ενός διαφορετικού, πολύ πιο πρωτότυπου και κοσμοπολίτικου τρόπο να ταξι-
δεύεις. Η ζωή στο κρουαζιερόπλοιο δεν είναι ποτέ βαρετή!
Γνωρίζουμε ότι θέλετε να γευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερες παραστάσεις μέσα σε μόλις λίγες μέρες, γι’ αυτό και οργανώνουμε έξυπνα το
χρόνο σας. Θα περπατήσετε σε ηφαίστεια (Μήλος), μέσα σε μινωικούς πολιτισμούς (Κρήτη), σε κάστρα (Κως)∙ θα κολυμπήσετε σε σμαραγδένια
νερά (Κουσάντασι), θα απολαύσετε διάσημα ηλιοβασιλέματα (Σαντορίνη), θα φωτογραφηθείτε δίπλα σε φάρους (Ίος), ανεμόμυλους (Μύκονος) και
κεκλιμένους πύργους (Πίζα)… Θα περιδιαβείτε διατηρητέους οικισμούς (Ρόδος), μοντέρνα μουσεία (Αθήνα), δαιδαλώδη παζάρια (Κωνσταντινού-
πολη) και πολύτιμους αρχαιολογικούς χώρους (Αρχαία Έφεσος). Ρουφήξτε Ιστορία, Πολιτισμό, Έθιμα, Τοπική Κουζίνα. Αναμετρηθείτε με την Περι-
πέτεια, την Εξερεύνηση, την γενναιόδωρη Φύση. Η Ελληνική Φιλοξενία, η Αυθεντική Ψυχαγωγία, οι Μεσογειακές Ομορφιές είναι ασυναγώνιστες.
Στις κρουαζιέρες μας σας χαρίζουμε στην κυριολεξία τον Ουρανό με τα Άστρα.

4, 5, 8ήμερες κρουαζιέρες Εικόνες του Αιγαίου στα Ελληνικά νησιά και στη Τουρκία 
με τα κρουαζιερόπλοια Celestyal Odyssey , Celestyal Olympia & Louis Crystal

8ήμερες κρουαζιέρες στη Πελοπόννησο και στο Ιόνιο και στη μαγευτική Αδριατική με το Louis Crystal
8ήμερες κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, Βενετία, Μαυροβούνιο και Τουρκία με τα MSC Musica & Poesia

Περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα στο πλοίο.



Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Ξενάγηση στο Ναύπλιο
και παράκτια πεζοπορία. Μετά την
άφιξη και τακτοποίησή μας στο ξενοδοχείο μας στο Ναύπλιο ξεκινάμε
για την γνωριμία μας με την πόλη του Ναυπλίου, όπου συνοδεία
έμπειρου ξεναγού μαθαίνουμε την μακραίωνη ιστορία του καθώς
περιπλανιόμαστε στα γραφικά σοκάκια του με τα νεοκλασικά αρχοντικά
και τα βενετσιάνικα μπαλκόνια.
Μία ώρα αργότερα περπατάμε σε ένα καταπράσινο παράκτιο μονοπάτι,
προκειμένου να προσεγγίσουμε τη χρυσαφένια παραλία της Καρα-
θώνας, όπου απολαμβάνουμε τα γαλήνια νερά της και συνεχίζουμε τη
διαδρομή μας προσεγγίζοντας το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που
προστατεύει του ναυτικούς απ’ τις κακοτοπιές.
Χαλαρώνουμε λίγο στο ειδυλλιακό τοπίο και λίγο αργότερα συντροφιά
με το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα επιστρέφουμε στο Ναύπλιο ακολου-
θώντας την ίδια διαδρομή.
Απόσταση: 9km Διάρκεια πεζοπορίας: 3,5 ώρες Βαθμός δυσκολίας:
Εύκολο Υψομετρική διαφορά: ±20 μέτρα
2η ημέρα: Ξενάγηση στο Ναύπλιο και παράκτια πεζοπορία
Μετά το πρωινό, επιβιβαζόμαστε στο μεταφορικό μας μέσο και
προσεγγίζουμε τη μοναδική σωζόμενη πυραμίδα της Ελλάδας στο
χωριό Ελληνικό Αργολίδας, όπου μας περιμένουν τα ποδήλατά μας
προκειμένου να ξεκινήσουμε την ποδηλατική μας βόλτα.
Ποδηλατώντας ανάμεσα σε πορτοκαλεώνες, κάνουμε μία στάση στον
πανέμορφο Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στο Κεφαλάρι. Κτισμένος
στην κρημνώδη πλαγιά του όρους Χάον, πάνω ακριβώς από την εκβολή
του Ερασίνου ποταμού που αναβλύζει μέσα από τα έγκατα της γης,
δημιουργεί μία εικόνα ανυπέρβλητης ομορφιάς. Ακολουθώντας τον
ποταμό Ερασίνο μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις του Αργολικού
κάμπου, καταλήγουμε στο παραθαλάσσιο χωριό της Νέας Κίου και
κάνουμε ένα μικρό διάλλειμα στο γραφικό του λιμανάκι. Ακολουθώντας
την παραλιακή οδό, επισκεπτόμαστε έναν ιππικό όμιλο όπου έμπειροι
αναβάτες φροντίζουν με αγάπη τα άλογά τους και εξασκούνται στο
άθλημα της ιππασίας, ενώ λίγη ώρα αργότερα αναχωρούμε για τη
ρομαντική πόλη του Ναυπλίου. Έχοντας πλάι μας την καταγάλανη
θάλασσα του Αργολικού κόλπου και τα αποδημητικά πουλιά που
ξεκουράζονται απ’ το μακρινό τους ταξίδι, εισβάλλουμε στην παλιά
πόλη του Ναυπλίου και επιστρέφουμε τον ποδηλατικό μας εξοπλισμό.
Απόσταση: 17 km Διάρκεια: 4 ώρες Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο
Υψομετρική διαφορά: ±40 μέτρα

Ναύπλιο με πεζοπορία και ποδηλασία
Ν

ομ
ός

Α
ργ

ολ
ίδ

ας

Διάρκεια: 2 ημέρες

Περιλαμβάνονται:
1 διανυκτέρευση σε comfort ξενοδοχείο του Ναυπλίου όπως
Amalia, Perivoli, Adiadni ή παρόμοιο με πρωινό • Ξενάγηση 

στην πόλη του Ναυπλίου •  Όλος ο εξοπλισμός της ποδηλασίας
•  Συνοδός πεζοπορίας και ποδηλασίας •  Ασφάλεια αστικής
ευθύνης • Ενημερωτικά έντυπα και χάρτες •  Όλοι οι φόροι

Δεν περιλαμβάνονται:
 Οι οδικές μετακινήσεις πλην της μετακίνησης για το σημείο

έναρξης της ποδηλασίας •  Ότι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα

Παρατηρήσεις: Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά γκρουπ 
είναι τα 4 άτομα.  Αναλόγως των καιρικών συνθηκών 

το πρόγραμμα μπορεί να διαφοροποιηθεί, έχοντας σαν κύριο 
σκοπό την άριστη εμπειρία των συμμετεχόντων.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Αθλητικά ρούχα και παπούτσια
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ΗΕπίδαυρος είναι ένας παγκόσμια γνωστός αρχαιολογικός χώρος σε δασωμένη περιοχή κοντά στο
Ασκληπιείο (Λυγουριό), σε απόσταση 29 χλμ από το Ναύπλιο. Κατά την αρχαιότητα το Ασκληπιείο ήταν
λαμπρό θεραπευτικό κέντρο. Το 6ο π.Χ.  υπήρξε κοιτίδα της ιατρικής επιστήμης και από τον 4ο π.Χ. κο-

σμήθηκε με λαμπρά κτίρια, όπως το ναό του Ασκληπιού και τη Θόλο. Το  διατηρημένο θέατρο του ιερού ήταν ήδη
στην αρχαιότητα περίφημο για την τελειότητα και την αρμονία του.
Το Ναύπλιο χτίστηκε, σύμφωνα με τη μυθολογία, από τον Ναύπλιο, υιό του Ποσειδώνα και της Αμυμώνης. Επί Τουρκο-
κρατίας υπήρξε πρωτεύουσα του Μοριά. Με την απελευθέρωση, το 1828, έγινε πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους.
Σήμερα είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας με νεοκλασικά κτίρια, παλιές εκκλησίες και ιστορικές πλατείες.

Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας με κα-
τεύθυνση τον Ισθμό. Μετά από μια σύντομη στάση κατευθυνόμαστε
προς την ανατολική πλευρά του νομού Αργολίδας.
Πρώτος μας σταθμός το Μεγάλο Θέατρο της Επιδαύρου και στη
συνέχεια το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μετά την περιήγησή μας στο χώρο
και τόπο, στην πλαγιά του Κυνόρτιου όρους, συνεχίζουμε για το Ναύπλιο
διασχίζοντας μια περιοχή κατάφυτη από ελιές και εσπεριδοειδή. 
Στο Ναύπλιο επισκεπτόμαστε το Παλαμήδι, το ξακουστό κάστρο με την
έντονα μεσαιωνική ατμόσφαιρα που “στεφανώνει” την πόλη. Ακολουθεί
προαιρετική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην πλατεία Συν-
τάγματος, όπου στεγάζονται ευρήματα Προϊστορικών και Ιστορικών
Χρόνων. Ελεύθερος χρόνος για προσωπικές περιηγήσεις στα δρομάκια
της παλιάς πόλης του Ναυπλίου. Επιστροφή στην Αθήνα το βραδάκι.

Ηαρχαία Κόρινθος ήταν μια από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες πόλεις της Ελλάδας. Κατοικήθηκε ήδη
από τα νεολιθικά χρόνια (6500-3250 π.Χ.). Η μεγάλη όμως ακμή της αρχίζει από τον 8ο π.Χ. αιώνα, όταν ανα-
δείχθηκε ηγέτιδα δύναμη του ελληνικού κόσμου. Χτισμένη στους πρόποδες του Ακροκορίνθου, διέθετε δύο

επίνεια, το Λέχαιο και τις Κεχριές. Παρέμεινε ισχυρή ως τους ελληνιστικούς χρόνους και μέχρι την καταστροφή της από
τον Ρωμαίο στρατηγό Λεύκιο Μόμμιο το 146 π.Χ.

Ν
ομός Α

ργολίδας

Κόρινθος – Χιλιομόδι – Αγιονόρι - Λουτράκι
Διάρκεια: 1 ημέρα

Περιλαμβάνονται:
Mετακινήσεις  με πολυτελές λεωφορείο • Έμπειρος συνοδός

του γραφείου μας • Φάκελο με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία, αρχ/κούς χώρους

Περιλαμβάνονται:
Mετακινήσεις  με πολυτελές λεωφορείο • Έμπειρος συνοδός

του γραφείου μας • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία, αρχ/κούς χώρους

Επίδαυρος – Ναύπλιο Διάρκεια: 1 ημέρα

Ν
ομός Κ

ορινθίας

Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας .Μετά-
βαση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου όπου και θα ανα-
ζητήσουμε τα ίχνη της Ρωμαϊκής αγοράς, θα περπατήσουμε ανάμεσα
στα λουτρά και τις στοές και θα θαυμάσουμε το δωρικό ναό του Απόλ-
λωνα που δεσπόζει στο κέντρο του αρχαιολογικού χώρου.
Θα επισκεφτούμε το Χιλιομόδι, σημαντικό γεωργοκτηνοτροφικό κέν-
τρο με πλήθος τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και το Αγιονόρι, ένα
ορεινό χωριό στο μέσο περίπου της Κοντοπορείας, της ανατολικότερης
αρχαίας οδού που οδηγούσε από τον Ισθμό στο Άργος. Προαιρετικό
γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στη φημι-
σμένη λουτρόπολη, το Λουτράκι, με τα πασίγνωστα ιαματικά και φυ-
σικά μεταλλικά νερά, χτισμένη στο βόρειο τμήμα του μυχού του Κοριν-
θιακού κόλπου. Βόλτα στη κοσμοπολίτικη παραλία, ελεύθερος χρόνος
και επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
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Το ταξίδι μας:
Πρωινή αναχώρηση από τα γρα-
φεία μας στο κέντρο της Αθήνας.
Άφιξη στην Τρίπολη για ένα πρωινό καφεδάκι και στη συνέχεια κατευ-
θυνόμαστε προς την Καστριά όπου θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο των
Λιμνών. Το Σπήλαιο παρουσιάζει παλαιοντολογικό και βιοσπηλαιολο-
γικό ενδιαφέρον καθώς στον κάτω όροφό του βρέθηκαν απολιθωμένα
οστά ανθρώπων και ζώων, Πρόκειται για ένα χώρο μαγικό, μυστηριώδη
και όχι που όπως γράφει ο Παλαμάς: «Στη σπηλιά μέσα ώ, τα μυστήρια
θεία». 
Συνεχίζουμε για το Πλανητέρο, ένα μοναδικό τοπίο όπου κυριαρχούν οι
καρυδιές, τα πλατάνια και τα ορμητικά νερά γύρω από τις πηγές του Aρο-
άνιου ποταμού.
To μεσημέρι, γύρω από τις πηγές, θα έχουμε την ευκαιρία (προαιρετικά)
να δοκιμάσουμε τις πέστροφες που εκτρέφουν στην περιοχή. Επι-
στροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθή-
νας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην αρχαία ΟΛΥΜΠΙΑ. Έναν
τόπο γαλήνιο, εκεί όπου γεννήθηκαν οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, η μεγα-
λύτερη προσπάθεια που έγινε ποτέ για τη συναδέλφωση των αρχαίων
Ελλήνων αρχικά, αλλά  και ολόκληρου του κόσμου. Ξενάγηση στον αρ-
χαιολογικό χώρο και στο μουσείο όπου φιλοξενούνται οι θησαυροί που
έφεραν στο φως οι ανασκαφές του 18ου αιώνα. Άφιξη στο ξενοδοχείο
μας, δείπνο, διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: Πρόγευμα και αναχώρηση για την Δημητσάνα, ένα από τα
ομορφότερα και πιο καλοδιατηρημένα χωριά της ορεινής Αρκαδίας. Με
μοναδική αρχιτεκτονική,  εντυπωσιακά μοναστήρια, το φαράγγι του
Λούσιου και το ελατοσκέπαστο Μαίναλο σε απόσταση αναπνοής, η Δη-
μητσάνα αποτελεί εδώ και χρόνια ένα δημοφιλή προορισμό. Θα συνεχί-
σουμε για τη Βυτίνα, το πιο ζωντανό και τουριστικά αναπτυγμένο κεφα-
λοχώρι του Μαινάλου, 38 χλμ. βορειοδυτικά της Τρίπολης. Άφιξη στην
Αθήνα αργά το απόγευμα έχοντας περάσει ένα μοναδικό Σαββατοκύ-
ριακο.

Στη δυτική Πελοπόννησο, στην πανέμορφη κοιλάδα του ποταμού Αλφειού, άνθισε το πιο δοξασμένο ιερό της αρ-
χαίας Ελλάδας, που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των θεών, τον Δία. Απλώνεται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες
του κατάφυτου Κρονίου λόφου, μεταξύ των ποταμών Αλφειού και Κλαδέου, οι οποίοι και ενώνονται σε αυτή την

περιοχή. Παρά την απομονωμένη θέση της, κοντά στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, η Ολυμπία καθιερώθηκε στο
πανελλήνιο ως το σημαντικότερο θρησκευτικό και αθλητικό κέντρο. Εδώ γεννήθηκαν οι σπουδαιότεροι αγώνες

της αρχαίας Ελλάδας, οι Ολυμπιακοί, που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν του Δία, ένας θεσμός με πα-
νελλήνια ακτινοβολία και λάμψη, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Σπήλαιο Λιμνών - Πλανητέρο - Τρίπολη
Ν

ομ
ός

Α
ρκ

αδ
ία

ς

Διάρκεια: 1 ημέρα

Αρχαία  Ολυμπία - Δημητσάνα - Βυτίνα

Ν
ομ

ός
Η

λε
ία

ς

Διάρκεια: 2 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Mετακινήσεις  με πολυτελές λεωφορείο • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Φάκελο με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους , στο σπήλαιο των Λιμνών

Περιλαμβάνονται:
1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο • Ημιδιατροφή (πρωινό και 

1 δείπνο) • Με πολυτελές πούλμαν • Αρχηγός / συνοδός σε όλη
τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται  
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους

«Πάνω από τη Νώνακρι υψώνονται τα λεγόμενα Αροάνια όρη,
όπου υπάρχει σπηλιά, στην οποία λένε πως ανέβηκαν και
βρήκαν καταφύγιο οι κόρες του Προίτου, όταν τρελάθηκαν. Με

απόρρητες θυσίες και καθαρμούς ο Μελάμπους τις έφερε κάτω, σε μία
θέση που λέγεται Λουσοί».

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησης VIII, 18-7-8 
Μετάφραση: Ν. Παπαχατζή

Το σπήλαιο των Λιμνών συγκεντρώνει με τρόπο θαυμαστό τη φυσική
ομορφιά, αγέραστη στο πέρασμα του χρόνου, λείψανα κατοίκησης και
χρήσης, την αρχαία μαρτυρία και το μύθο, αποτελώντας ένα «στέρεο υπό-
βαθρο της ιστορίας».
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Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αναχώρηση το πρωί από το γραφείο μας στην Αθήνα και, με
ενδιάμεση στάση θα φτάσουμε στο υπέροχο Ναύπλιο. Θα δούμε το Πα-
λαμήδι, την πλατεία Συντάγματος, την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα, την
πρώτη βουλή των Ελλήνων και θα περπατήσουμε στα σοκάκια για να
βιώσουμε το μοναδικό περιβάλλον της πόλης. Η συνέχεια της διαδρο-
μής θα μας φέρει στο Τολό. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.
2η ημέρα: Μετά το πρωινό μας, μέσω μιας καταπράσινης παραθαλάσ-
σιας διαδρομής, θα μεταβούμε στο Πόρτο Χέλι και στην παραλία Κόστα.
Επιβίβαση στο πλοίο και μετάβαση στις Σπέτσες με τα πευκοδάση,  τα
νεοκλασικά αρχοντικά, το παλιό λιμάνι και τα πλακόστρωτα δρομάκια
με τα αμαξάκια.. Επιστροφή με το πλοίο στην Κόστα, επιβίβαση στο
πούλμαν και επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Τημοφιλέστατος τουριστικός προορισμός Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών, οι Σπέτσες, το ηρωικό νησί
της Επανάστασης του ’21, που γέννησε στιβαρούς καπεταναίους και «άνδρωσε» την καπετάνισσα Μπουμ-
πουλίνα, αποτελεί ένα κόσμημα στον Αργοσαρωνικό κόλπο. Οι Σπέτσες είναι το νησί των αρωμάτων, γεγονός

που το επιβεβαιώνει και το όνομα με τις ιταλικές ρίζες που οι Σπέτσες το οφείλουν στους Ενετούς: Isola di Spezzie, το
«μυροβόλο νησί». Πανέμορφες, κρυστάλλινες παραλίες ,παραδοσιακό χρώμα, θρυλική ιστορία και πάνω απ’ όλα η πόλη
των Σπετσών με τη φινέτσα που αποπνέει μια πραγματική αρχόντισσα.

Ηβυζαντινή καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, το «πέτρινο καράβι» του Ρίτσου, στέκει καρτερικά στο νοτι-
οανατολικό άκρο της Λακωνικής γης, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε ένα ονειρικό ταξίδι στο χρόνο και
την ιστορία. Κάστρα και τείχη, παλιά αρχοντικά, στενά λιθόστρωτα δρομάκια, εκκλησίες, παλιές χαμηλές κα-

μάρες, αψίδες, οικόσημα, μαρμάρινοι αυτοκρατορικοί θρόνοι και βυζαντινές εικόνες δίνουν την εντύπωση μιας πόλης
φανταστικής, που δεν την άγγιξε το πέρασμα του χρόνου. Έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης, βρίσκεται το κάστρο
του Μυστρά με την ερειπωμένη σήμερα πολιτεία του. Ο λόφος λεγόταν Μυστράς ή Μυζυθράς και λόγω της στρατηγικής του
θέσης, αποτελούσε από μόνος του σπουδαίο φυσικό οχυρό. Το κάστρο χτίστηκε το 1249, από τον Γουλιέλμο Β΄ Βιλλεαρδουίνο
στην κορυφή του λόφου της βυζαντινής καστροπολιτείας και μετά τη μάχη της Πελαγονίας έπεσε στα χέρια των βυζαντινών για να χτιστεί εκεί ο Μυ-
στράς, που ήταν η πρωτεύουσα του Δεσποτάτου.

Ν
ομός Α

ργολίδας

Σπάρτη - Μονεμβασιά - Μυστράς 
Διάρκεια: 2 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο
• Ημιδιατροφή (πρωινό και 1 δείπνο) • Μεταφορές με πολυτε-

λές πούλμαν • Μεταφορά από Κόστα προς Σπέτσες με επι-
στροφή • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 

• Φάκελο με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία, αρχ/κούς χώρους

Περιλαμβάνονται: 1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο
• Ημιδιατροφή (πρωινό και 1 δείπνο) • Μεταφορές με πολυτε-

λές πούλμαν • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
• Φάκελο με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται  Είσοδοι σε μουσεία, αρχ/κούς χώρους

Πόρτο Χέλι - Κόστα - Σπέτσες
Διάρκεια: 2 ημέρες

Ν
ομός Λ

ακω
νίας

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας στην Αθήνα. Μέσω
Τρίπολης και Σπάρτης φτάνουμε στη βυζαντινή καστροπολιτεία της Μο-
νεμβασιάς. Θα δούμε πως αυτό το μικρό νησί ενώνεται με την ενδοχώρα
με μια στενή λωρίδα γης,. Θα περάσουμε από το σπίτι του Μονεμβασίτη
ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου,ι θα περπατήσουμε στον κεντρικό
δρόμο με το βυζαντινό καλντερίμι, το δρόμο της αγοράς που οδηγεί στη
Κεντρική Πλατεία με το παλαιό κανόνι και θα φτάσουμε στην Εκκλησία
του Ελκομένου Χριστού. Ελεύθερος χρόνος και μετάβαση στη Σπάρτη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση
2η ημέρα: Μετά το πρωινό θα έρθουμε στη Βυζαντινή πολιτεία του Μυ-
στρά, ερειπωμένη πια,  χτισμένη σε πλαγιά του Ταύγετου. Θα περιηγη-
θούμε μέσα από τα τείχη του, στους τέσσερις εγκαταλειμμένους οικι-
σμούς με σπουδαίες μεταβυζαντινές εκκλησίες, οικίες και παλάτια, Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στον Άη Γιάννη, μια περιοχή με υπέροχη φύση
όπου θα ξαποστάσουμε για το μεσημέρι και θα συνεχίσουμε τη δια-
δρομή μας προς Αθήνα. Άφιξη αργά το βράδυ.



Το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, στο κλείσιμο του καλοκαιριού εκδράμουμε στην Οινική Νε-
μέα και το Ναύπλιο, για τον ώριμο τρύγο και τους μούστους του 2015,  για να δοκιμάσουμε τα νέα και πα-
λιά κρασιά, αλλά και να μάθουμε για την ιστορία και τη λαογραφία του τόπου. Με επισκέψεις σε δύο επώ-

νυμα οινοποιεία και ένα αποσταγματοποιείο, ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ολίγη από τέχνη και
ιστορία στην  Εθνική Πινακοθήκη του Ναυπλίου. Τα τρία γεύματα που θα δοκιμάσουμε με παραδοσιακή κου-
ζίνα της περιοχής, δημιουργικής γεύσης και το γεύμα του τρύγου, συνδυασμένα αρμονικά με τα κατάλληλα
τοπικά κρασιά θα μας απογειώσουν.
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Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Αναχωρούμε νωρίς το πρωί με το πολυτελές λεωφορείο μας
από το κέντρο της Αθήνας. 
Η Νεμέα για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη έχει καθιερώσει
τις ‘Μεγάλες ημέρες της Νεμέας’ με όλα τα οινοποιεία ανοιχτά και πλή-
θος οινικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  για να γιορτάσει την έναρξη
του τρύγου της χρονιάς. 
Στην Νεμέα λοιπόν μας περιμένει ένα πλούσιο παραδοσιακό πρωινό
με τηγανόψωμα ή μπομπότα με πετιμέζι και γλυκό του κουταλιού στα-
φύλι, στην εταιρεία ‘Σοφία της φύσης’ που κυρίως παράγει βιολογικά
προϊόντα από σταφύλι. Θα μας ξεναγήσει στους χώρους της εταιρείας
ο εκ των ιδιοκτητών Νίκος Μπουζινέλος.
Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για μια σύντομη περιή-
γηση στον αμπελώνα της Νεμέας.
Η πρώτη μας επίσκεψη σε οινοποιείο θα είναι σε εκείνο του Γιώργου
Παλυβού για να γνωρίσουμε τις εγκαταστάσεις του και να δοκιμάσουμε
τα χαρακτηριστικά κρασιά του, από τον ίδιο τον παραγωγό.
Το δεύτερο (ισοβαρικό μάλιστα) οινοποιείο που θα επισκεφτούμε είναι
του Γιώργου Βασιλείου στο οποίο πέραν της ξενάγησης και της οινο-
γνωσίας από τον κο Βασιλείου θα μας περιμένει και ένα σπιτικό γεύμα
του τρύγου.
Μετά το φαγητό θα αναχωρήσουμε για το Ναύπλιο. Φτάνουμε στο μι-
κρό αλλά εντυπωσιακό ξενοδοχείο μας και μετά από μια μικρή ξεκού-
ραση φεύγουμε για την παραλία Καραθώνα για καφέ ή σύντομη βουτιά. 
Το βράδυ για όσους επιθυμούν μας περιμένει ο νέος Must πολυχώρος
Φουγάρο του Ναυπλίου, για ένα ελαφρύ τσιμπολόγημα δημιουργικής
ελληνικής κουζίνας ειδικά φτιαγμένο για εμάς με τοπικά προϊόντα. Θα
το συνδυάσουμε αρμονικά με κρασιά της οινοποιίας Παλυβού. 
Αργά το βράδυ μας θα μας βρει στα μπαράκια και τα Clubs του κέντρου
της πόλης.
2η μέρα: Μετά από ένα ευχάριστο πρωινό, αναχωρούμε για την πρώτη
μας επίσκεψη που είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου.

Ακολουθεί η επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη για να δούμε μέσα
από τους πίνακές της, ζωντανές εικόνες της ελληνικής επανάστασης και
να βρεθούμε νοερά σε εκείνες τις ημέρες μέσα από την εμπνευσμένη ξε-
νάγηση την διευθύντριας κας. Λαμπρινής  Καρακούρτη. 
Θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλά-
δας με μια μικρή περιήγηση με τα πόδια στο κέντρο της πόλης. 
Για να ολοκληρώσουμε την γνωριμία μας με το Ναύπλιο, επιβιβαζόμα-
στε στο λεωφορείο μας που θα μας πάει στο λιοντάρι των Βαυαρών και
στο Παλαμίδι απ’ όπου να θαυμάσουμε την υπέροχη θέα της πόλης με το
Μπούρτζι από ψηλά. 
Στην επιστροφή από το κάστρο, θα περάσουμε από την οικογενειακή
Ποτοποιεία – Αποσταγματοποιεία Καρώνη με ιστορία 140 ετών συνε-
χούς λειτουργίας. Αφού ξεναγηθούμε στους χώρους των αποστακτή-
ρων ούζου και τσίπουρου και στο Μουσείο της επιχείρησης από τον ση-
μερινό διευθύνοντα Γιάννη Καρώνη (5η γενιά), θα δοκιμάσουμε τα
προϊόντα του, μεταξύ των οποίων και το λικεράκι βύσσινο.  
Θα καταλήξουμε για φαγητό στο χαριτωμένο εστιατόριο Αλαλούμ σε
ένα γεύμα παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας του Μιχάλη Κουτσο-
ποδιώτη με τον οινοπαραγωγό Αντώνη Παπαντώνη να παρουσιάζει
τα κρασιά του Μηδέν άγαν και Μέτρον άριστον.
Μετά το φαγητό θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για τελευταία βόλτα στην
πόλη για ένα παγωτό στον ιταλό ή για καφεδάκι με θέα στο Μπούρτζι ή
πεζοπορία στην Αρβανιτιά.
Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την Αθήνα.

Τρύγος στη Νεμέα και… Διάρκεια: 2 ημέρες

καλά κρασιά στο Ναύπλιο
γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο  Διανυκτέρευση σε επι-
λεγμένο boutique hotel στο Ναύπλιο 
Ξεναγήσεις και δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο πρό-
γραμμα  Το μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου
Ειδικές τιμές στα 2 προαιρετικά επιλεγμένα μενού που περι-
λαμβάνουν και κρασί.
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Μια πολιτισμική – γαστρονομική διαφυγή στην πανέμορφη Λακωνία για να την γνωρίσουμε μέσα
από τις φυσικές ομορφιές της, τα μνημεία και την αρχιτεκτονική της. Μια ευκαιρία για  να μάθουμε
τα προϊόντα που παράγει  ο κάμπος της, να γευτούμε τις παραδοσιακές γεύσεις και τα κρασιά της,

αλλά και να βρεθούμε με τους ανθρώπους που είναι πίσω από όλα αυτά.

Η Σπάρτη και ο Λακωνικός κάμπος
Μέσα από τα προϊόντα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους τους

Διάρκεια: 1 ημέρα

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο • Διανυκτέρευση σε επιλεγμένο boutique hotel στη Σπάρτη 
• Ξεναγήσεις και δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα. • Το μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου 

• Οινογνωσία στο Κτήμα Θεοδωρακάκου • Ειδικές τιμές στα 2 προαιρετικά επιλεγμένα μενού που περιλαμβάνουν και κρασί
Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.

γαστρονομικά

ταξίδια
Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Νωρίς το πρωί αναχώρηση οδικώς από το κέντρο της Αθήνας,
με πρώτο σταθμό τον  συνεταιρισμό 2000 πορτοκαλοπαραγωγών ΄
Λακωνία ΄ όπου θα μάθουμε τα πάντα για τη ΄χρυσή΄ παραγωγή εσπε-
ριδοειδών της περιοχής. Ξεναγός μας θα είναι ο κ Ηλίας Περγαντής.
Ακολουθεί γνωριμία με τις πρότυπες εγκαταστάσεις και τα βοσκοτόπια
της Ομάδας Παραγωγών Βιολογικών Κοτόπουλων Bio Greco των κ
Μπάμπη Λύρα, Σταύρου Αργυρόπουλου και Μελέτη Γιαννάκου.  Οι-
κοδεσπότης μας θα είναι ο κ. Μπάμπης Λύρας. 
Τελευταία μας πρωινή επίσκεψη είναι στο Κτήμα Θεοδωρακάκου του
εμπνευσμένου οινοπαραγωγού κ. Νίκου Θεοδωρακάκου, όπου μετά
από μια σύντομη  ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του, θα δοκιμάσουμε 3
χαρακτηριστικά κρασιά. 
Αμέσως μετά γευματίζουμε στο Οινομαγειρείο «Εν Χατίπι» όπου ‘ο

Ζορμπάς της Λακωνικής κουζίνας’ κ. Μιχάλης Τσαγγάρης δημιουργεί
‘παραδοσιακές’ λιχουδιές με ολόφρεσκα τοπικά υλικά. Μετά το φαγητό
κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείου Διόσκουροι, ένα στολίδι της αρ-
χιτεκτονικής σχολής της δεκαετίας του 70 του Αρχιτέκτονα κ. Ηλία Με-
λετόπουλου για ξεκούραση. Το απόγευμα μετά την ξεκούραση είναι
ελεύθερο για καφεδάκι ή  βόλτα με τα πόδια στο κέντρο της πόλης. Το
βράδυ μετά τις 9,30,  κατευθυνόμαστε με τα πόδια προς στο εστιατόριο
Πεινολόγιο του  κ. Βασίλη Αντωναράκου για προαιρετικό ελαφρύ δεί-
πνο με πέστροφα, σολομό και οξύρυγχο του ιχθυοτροφείου του κ.
Γιάννη Γεροντίδη. Θα μας μιλήσει  ο Τίμος Πετρίδης για την αγροτική
παραγωγή του τόπου, και θα παρουσιάσει το κρασί που θα συνοδεύσει
το δείπνο του οινοπαραγωγού κ. Νίκου Θεοδωρακάκου.
2η μέρα: Η Κυριακή μας βρίσκει να απολαμβάνουμε ένα όμορφο
πρωινό στην όμορφη τραπεζαρία του ξενοδοχείου μας. Αμέσως μετά
επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο  για μια μικρή περιήγηση στην αρχαία
και νέα Σπάρτη και εκδράμουμε στο γραφικό χωριό Καστόρι.
Η διαδρομή μας δίνει την ευκαιρία να θαυμάσουμε την πλούσια φύση
του Ταϋγέτου. Στην είσοδο του χωριού θα μας υποδεχθεί ο πολυσχιδής
ιχθυοκαλλιεργητής Γιάννης Γεροντίδης του οποίου τα προϊόντα δοκι-
μάσαμε το προηγούμενο βράδυ. Στο Ιχθυοτροφείο του θα μας ‘βάλει’
στον υπέροχο κόσμο του.
Επιστρέφουμε στη Σπάρτη και επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό Μου-
σείο με τα πολύτιμα ψήγματα του κλασσικού και του ελληνορωμαϊκού
κόσμου (υπέροχα τα ψηφιδωτά του). Εν συνεχεία πληροφορούμαστε για

την ιστορία της πόλης από την επανίδρυση της το 1834 μέχρι σήμερα
στο Μουσείο της Νεότερης Σπάρτης. 
Η τρίτη μας επίσκεψη είναι στο Μουσείο Λαδιού όπου μαθαίνουμε για
το χαρακτηριστικότερο προϊόν της περιοχής, το λάδι και για όλα τα στά-
δια παραγωγής και διάθεσής του ανά τους αιώνες. 
Μισή ώρα αργότερα, περπατώντας στα στενά δρομάκια της Μεσαιωνι-
κής καστροπολιτείας του Μυστρά, προσπαθούμε  να φανταστούμε το
ένδοξο παρελθόν της περιοχής.
Μετά τον Μυστρά  μας περιμένει ένα τελευταίο  προαιρετικό γεύμα  στο
χαριτωμένο εστιατόριο Χρώματα του κ. Νίκου Γρίβα στο χωριό Πικου-
λιάνικα με  πλούσιες γεύσεις και υπέροχη θέα στον Λακωνικό κάμπο. Το
γεύμα συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό ροζέ Λακωνικό κρασί. Μετά
το μεσημεριανό φαγητό επιστρέφουμε οδικώς στην Αθήνα 



Μια πολιτισμική – γαστρονομική διαφυγή στην πανέμορφη Αρκαδία για να γνωρίσουμε τον τόπο, μέσα από τις φυσικές ομορφιές του, τα
μνημεία του και την τέχνη. Μια ευκαιρία για να μάθουμε τα προϊόντα που παράγει  η περιοχή και να γευτούμε τις παραδοσιακές γεύσεις και
τα κρασιά της, αλλά και να βρεθούμε με τους ανθρώπους που είναι πίσω από όλα αυτά.

Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Νωρίς το πρωί ξεκινάμε  οδικώς για την Αρκαδία. Η πρώτη μας
επίσκεψη είναι στην πρότυπη τυροκομική μονάδα  «Οικοφάρμα» όπου
μας περιμένει ο ιδιοκτήτης κ. Νώντας Σπυρόπουλος με καφεδάκι, ζε-
στό ψωμί και ποικιλία τυριών για να μας ευχηθεί απ’ την καρδιά του το
«καλώς ήρθατε». Ο οικοδεσπότης μας, θα μας δείξει  όλη την  παραγω-
γική διαδικασία της παρασκευής τυριού και θα μας μιλήσει για το μέλλον
της μεταποίησης προϊόντων στην Ελλάδα.
Αμέσως μετά στο χωριό Κάψα, θα γνωρίσουμε τον Οινοπαραγωγό κ.
Βαγγέλη Καλόγρη και τη μικρή και νέα οικογενειακή επιχείρηση του με
βιολογικά προϊόντα. Στην οινογνωσία που θα ακολουθήσει θα δοκιμά-
σουμε 3 διαφορετικά κρασιά και την σπιτική πίτα της γυναίκας του κ.
Χριστίνας.
Επόμενη στάση μας το Σπήλαιο Κάψας,  ένα από τα 10 καλύτερα ελλη-
νικά σπήλαια, στο οποίο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση.
Συνεχίζουμε τη μέρα μας με γνωριμία της «ιδιαίτερης» εκκλησίας της
Αγίας Φωτεινής, έργο του προικισμένου Αρχιτέκτονα κ. Κώστα Πα-
παθεοδώρου. Η εκκλησία αυτή είναι ένα αμάλγαμα από Βυζαντινά, Αρ-
χαιοελληνικά αλλά και Αιγυπτιακά στοιχεία. 
Δύο χιλιόμετρα μετά, βρίσκουμε το Οινοποιείο Σπυρόπουλου, ένα με-
γάλο σύγχρονο οινοποιείο, από τα πρώτα  που οινοποίησε σταφύλια
βιολογικής καλλιέργειας και ανάδειξε την τοπική ποικιλία Μοσχοφί-
λερο. Ο Οινοπαραγωγός κ. Νώντας Σπυρόπουλος θα μας ξεναγήσει
και η γυναίκα του κ. Μαρία θα μας προσφέρει ένα πλούσιο γεύμα με Σπι-
τική Ελληνική Κουζίνα  συνοδευμένο από χαρακτηριστικά κρασιά του
κτήματος στα πρότυπα της αυθεντικής Αρκαδικής φιλοξενίας.
Μετά το γεύμα αναχωρούμε με το λεωφορείο μας για να γνωρίσουμε το

Αρκαδικό μουσείο Τέχνης & Ιστορίας στο συγκρότημα Δρυάδες του κ.
Γιώργου Χριστοδουλόπουλου στο Λεβίδι,  μέσα  από μια ενδιαφέ-
ρουσα παρουσίαση  έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με θέμα τον
απελευθερωτικό αγώνα του 1821 αλλά και άλλων που εξυμνούν την
υπέροχη Αρκαδική φύση. Η επίσκεψή μας στο μουσείο θα ολοκληρωθεί
(προαιρετικά) με καφέ ή αναψυκτικό. 
Επιστρέφουμε στην Τρίπολη, όπου στην καρδιά της πόλης μας περιμένει
η ζεστή φιλοξενία του οικογενειακού ξενοδοχείου Ανακτορικόν του κ.
Αλέξανδρου Ρωυνιώτη. Λίγος χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και
φρεσκάρισμα και στη βγαίνουμε να περπατήσουμε στο κέντρο της πό-
λης. Καταλήγουμε (προαιρετικά)  στην ταβέρνα  ‘22100’ με Δημιουρ-
γική Μεσογειακή Κουζίνα για το δείπνο.
2η μέρα:  Ξεκινάμε την ημέρα μας, με ένα πλούσιο ελληνικό πρωινό στο
ξενοδοχείο μας και αμέσως μετά αναχωρούμε για το Μαίναλο. Περνάμε
από την περιοχή Αρκουδόρεμα, κοντά στο χωριό Χρυσοβίτσι με την
υπέροχη διαδρομή μέσα στο δάσος.
Συνεχίζουμε για τον επόμενο στόχο μας, που είναι η πανέμορφη Δημη-
τσάνα και το Μουσείο Υδροκίνησης στο Κεφαλάρι του Αγ. Γιάννη.
Επόμενος σταθμός μας είναι η Στεμνίτσα, για ένα μικρό περίπατο στο
χωριό και πιθανή επίσκεψη στο μικρό Λαογραφικό μουσείο της. Τελευ-
ταία στάση της εκδρομής μας στο χωριό Ψάρι, για να επισκεφθούμε την
Αρκαδιανή, το Κέντρο Πολιτισμού και Γεύσεων του κ. Μάκη Παπού-
λια, με έκθεση παλαιών βιβλίων και σκευών μαγειρικής καθώς και με
πληθώρα παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής. Θα ακολουθήσει ένα
υπέροχο γεύμα στην Αρκαδιανή, με Τοπική Ελληνική Κουζίνα, βασι-
σμένη σε αγνά εποχικά υλικά. Μετά το μεσημεριανό φαγητό επιστρέ-
φουμε οδικώς στην Αθήνα

Η Αρκαδία, η Τρίπολη και η αμπελουργική
ζώνη της Μαντινείας Διάρκεια: 2 ημέρες

‘Et in Arkadia Ego’ – Βρέθηκα και εγώ στην Αρκαδία 
Μια περιήγηση γεύσεων και όχι μόνο στη χώρα της επαγγελίας

γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο • Μία Διανυκτέρευση με ελληνικό πρωινό • Πρωινό στο τυροκομείο 
Οικοφάρμα • Οινογνωσία στο Κτήμα Καλόγρη • Το μεσημεριανό φαγητό και τα κρασιά στο Κτήμα Σπυρόπουλου • Ειδικές τιμές 

στα 2 προαιρετικά επιλεγμένα μενού που περιλαμβάνουν και κρασί • Είσοδοι και ξεναγήσεις σε όλους τους πολιτιστικούς χώρους
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.
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Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Νωρίς το πρωί αναχωρούμε από το κέντρο της Αθήνας για το
όμορφο ταξίδι μας στην Κυπαρισσία με πρώτο προορισμό μας την Αρ-
χαία Μεσσήνη.   Θα έχουμε μια εμπνευσμένη ξενάγηση στον χώρο και
το Μουσείο. Στην πορεία μας για την Κυπαρισσία, συναντάμε το υπερσύ-
χρονο ελαιοτριβείο του Αντώνη Μπαρτζελιώτη με το έξτρα παρθένο
λάδι του από κορονέικες ελιές.
Συνεχίζουμε για τους Μύλους και καταλήγουμε στην  ταβέρνα του
Κλειδέρη, όπου εδώ και  40 χρόνια, μαγειρεύει η κυρα-Βούλα με αγνά
ντόπια υλικά. Εδώ θα δοκιμάσουμε τις γιαγιαδίστικες χωριάτικες γεύ-
σεις της. 
Μετά το φαγητό συνεχίζουμε  για τον  Παραδοσιακό Νερόμυλο . Η
ανακατασκευή του κτιρίου έγινε για να στεγάσει 3 διαφορετικές δρα-
στηριότητες, όπως ακριβώς και στο παρελθόν.
1. Εκείνη του νερόμυλου, που λειτουργεί όπως παλιά, δηλαδή αλέθει σι-
τάρι.
2. Ως καφενείο που σήμερα φιλοδοξεί να κρατήσει τον παραδοσιακό
χαρακτήρα με προσφορά επιλεγμένων ροφημάτων, γεύσεων και ποτών.
3. Ως μαγαζάκι στο ισόγειο, που προβάλει την πλούσια προσφορά της
φύσης στην Ελληνική γαστρονομία 
Αμέσως μετά μεταφερόμαστε στο  ξενοδοχείο μας.
Το απόγευμα μεταφερόμαστε με το λεωφορείο μας στην παλιά πόλη
της Κυπαρισσίας η οποία έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισμός. Θα
κάνουμε μια μικρή βόλτα στα καλντερίμια της,  περνώντας από την
Αγία Τριάδα - στα θεμέλια της οποίας λέγεται ότι βρίσκεται ο ναός της
Αθηνάς της Κυπαρισσίας, από το λαογραφικό μουσείο, την Παζαρό-
βρυση και φυσικά το κάστρο ως επιστέγασμα.
2η μέρα:  Η δεύτερη μέρα θα ξεκινήσει με μία μικρή περιπλάνηση με
το λεωφορείο μας στο κέντρο του σύγχρονου οικισμού της Κυπα-
ρισσίας, που  κρύβει μια ιδιαίτερη γοητεία. Η πρώτη μας επίσκεψη θα εί-
ναι στη μοναδική στη Μεσσηνία  μικρή μονάδα που φτιάχνει Τσίπουρο,
το αποστακτήριο του Νταραίου. Συνεχίζοντας την πορεία μας προς
Πύργο, φτάνουμε στην απέραντη αμμώδη παραλία και στο κατάφυτο
παράκτιο δάσος από πεύκα. 
Το μεσημέρι θα έχουμε φαγητό σε γνωστή ταβέρνα Θα δοκιμάσουμε
ελαφριά τοπική κουζίνα με εποχιακά προϊόντα από το μπαξέ .
Το απόγευμα θα μας βρει στο κέντρο της Κυπαρισσίας για βολτίτσα στο
όμορφα σοκάκια της ή μπάνιο. Το δε βράδυ για σινεμαδάκι στον γνωστό
πολυχώρο ή μουσική και χορό στα μπαράκια της περιοχής.

3η μέρα:   Η τρίτη μέρα μας θα μας βρει να κατηφορίζουμε προς τους
Γαργαλιάνους και τον Πύργο Τριφυλλίας όπου σε υψόμετρο 400 μέ-
τρων, θα επισκεφτούμε  το Κτήμα Παναγιωτόπουλου του ελπιδοφό-
ρου οινοπαραγωγού Δημήτρη Παναγιωτόπουλου. Ο ίδιος ο παραγω-
γός θα μας ξεναγήσει σε μια οινογνωσία 3 χαρακτηριστικών κρασιών.
Συνεχίζοντας την κάθοδο μας προς την Πύλο, θα συναντήσουμε το και-
νούργιο απόκτημα της περιοχής το υπερπολυτελές ξενοδοχείο που έχει
αλλάξει το τουριστικό γίγνεσθαι της περιοχής το Costa Navarino.
Θα περάσουμε και από την λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας (διβάρι), έναν
υγρότοπο με σπάνια χλωρίδα και πανίδα, που αποτελεί προστατευό-
μενη περιοχή.
Επόμενος προορισμός μας είναι το υπέροχο Νιόκαστρο της Πύλου και
το πρώτο και μοναδικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων που αποτελεί
ένα κόσμημα για την περιοχή και την Ελλάδα.
Προαιρετική επίσκεψη σ το Σπίτι του Τσικλητήρα που φιλοξενεί την
συλλογή του φιλέλληνα Ερνέστου Πιό  με αντικείμενα και έργα που
απεικονίζουν την ναυμαχία του Αργά το μεσημέρι θα πάμε για φαγητό
στην παραλιακή ψαροταβέρνα 4 εποχές με την εγγύηση φρεσκάδας
στα ψαρικά της. 
Μετά το φαγητό μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας αγναντεύον-
τας τον κόλπο του Ναβαρίνου και φέρνοντας εικόνες στο μυαλό μας από
την ένδοξη ιστορική ναυμαχία. 
Αυτή θα είναι και η  τελευταία εικόνα του γεμάτου αυτού με εικόνες ταξι-
διού, πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.
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Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο - Διανυκτέρευση με πρωινό σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ξεναγήσεις και
δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα. - Τρία γεύματα. με κρασί και τσίπουρο - Οινογνωσία στο Κτήμα Παναγιωτό-

πουλου. – Εισόδους στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους – Αρχηγό - γαστρονομικό  ξεναγό, ξεναγό στην Μεσσήνη. 
Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.

γαστρονομικά

ταξίδια
Μια εκδρομή με ποικίλες εικόνες από τον παραδοσιακό νερόμυλο και ένα εξαιρετικό οινοποιείο, στο πα-

ράκτιο δάσος,  ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο , τρία ιδιαίτερα Μουσεία και τον απόηχο της ναυμα-
χίας του Ναυαρίνου.

Κυπαρισσία, Πύλος, Αρχαία Μεσσήνη
Διάρκεια: 3 ημέρες



Ένα μοναδικό διήμερο στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου και τα πέριξ, για να γνωρίσουμε ένα ιστο-
ρικό οινοποιείο, την Τεντούρα, και μια πρότυπη βιομηχανία γάλακτος. Κι ακόμα η Πάτρα μας προσφέρει
το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Θέατρο Απόλλων και ένα καυτό Χαμάμ . Για φαγητό μας περιμένει η

Κορνηλία στο μοντέρνο χώρο της. Στα Καλάβρυτα πάλι η μοναδική εμπειρία του οδοντωτού το εντυπωσιακό
Σπήλαιο των λιμνών αλλά και η Μονή Μέγα Σπηλαίου συνοδευμένα με το ‘ Σπιτικό’ φαγάκι ολοκληρώνουν την
απόλαυση. 

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Ξεκινάμε νωρίς το πρωί με το πολυτελές λεωφορείο μας και
πρώτη μας στάση είναι στο Ρωμανό Πατρών όπου ο φιλόξενος ιδιοκτή-
της της ποτοποιίας ‘Τεντούρα Κάστρο’ κος Γιώργος Χάχαλης θα μας
εισάγει στη μυσταγωγία του παραδοσιακού αυτού ποτού. Από το λικέρ
περνάμε στο κρασί και μάλιστα σε ένα ιστορικό οινοποιείο την Achaia
Clauss. Στο πετρόκτιστο μεγαλοπρεπές οίκημα που δημιούργησε ο
Βαυαρός Γουσταύος Κλάους το 1854, θα μάθουμε για την ιστορία του οι-
νοποιείου, τις διακρίσεις του, αλλά και τη σημερινή κατάσταση της εται-
ρείας και φυσικά θα δοκιμάσουμε τα χαρακτηριστικά κρασιά της. Γυρ-
νώντας προς την Πάτρα, θα πάρουμε μια μικρή εικόνα από την μον-
τέρνα Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος που συνδυάζει την παράδοση και
την τεχνογνωσία και προμηθεύει  την ευρύτερη περιοχή εδώ και 5 δε-
καετίες. Πεινάσαμε όμως και μας περιμένει στο κέντρο της Πάτρας, η
ντελικάτη κουζίνα της Κορνηλίας σε ένα αεράτο χώρο βιομηχανικού
τύπου με εικαστικές πινελιές. Μετά την τακτοποίηση στο τεσσάρων
αστέρων ξενοδοχείο μας και μια μικρή ξεκούραση θα ξεχυθούμε για
απογευματινή βόλτα στις πλατείες και τους δρόμους της πόλης. Μπο-
ρούμε να δούμε το θέατρο Απόλλων, το Ρωμαϊκό Ωδείο, τα Ψηλά Αλώνια
τα αλλά και να κάνουμε ένα ζεστό χαμάμ. Το βράδυ μας περιμένει η νυ-
χτερινή μας έξοδος. 
2η ημέρα: Μετά από ένα ωραίο πρωινό ξεκινάμε την ημέρα μας αφήνον-
τας πίσω μας την πόλη με επίσκεψη στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
Πάτρας που στεγάζεται σε ένα κτήριο μοντέρνας σύλληψης και αισθητι-
κής και στις 3 μεγάλες αίθουσές του εκθέτει αντικείμενα από τον ιδιωτικό
και τον δημόσιο χώρο αλλά και από την νεκρόπολη από την εποχή του
χαλκού ως την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο. Επόμενος στόχος μας ο σιδηρο-
δρομικός σταθμός του Διακοφτού για να πάρουμε τον οδοντωτό ο
οποίος μέσα από μια μαγευτική διαδρομή στο φαράγγι του Βουραικού,
τα τελευταία 115 χρόνια μας μεταφέρει στα Καλάβρυτα σε υψόμετρο
750 μέτρα. Εκεί θα μας περιμένει το λεωφορείο μας για να συνεχίσουμε
λίγο πιο πάνω ως τα 850 μέτρα και μέχρι το Σπήλαιο των λιμνών. Μετά
από μια μοναδική ξενάγηση – εμπειρία θα ξαναπάρουμε το λεωφορείο
για τα Καλάβρυτα όπου μας περιμένει το νόστιμο σπιτικό φαγάκι του
‘Σπιτικόν’.  Μετά το φαγητό θα κάνουμε μια μικρή βόλτα με τα πόδια στα
Καλάβρυτα και θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας. Κατηφορίζοντας
προς τη θάλασσα θα περάσουμε για να θαυμάσουμε  τη Μονή Μέγα
Σπηλαίου που είναι κτισμένη στη ρίζα ενός τεράστιου βράχου. Συνεχί-
ζουμε με το λεωφορείο μας για την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Αχαία, Πάτρα, Καλάβρυτα και πέριξ
Διάρκεια: 2 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο
• Ημιδιατροφή (πρωινό και 1 δείπνο) • Μεταφορές με πολυτε-

λές πούλμαν • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
• Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

. .
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γαστρονομικά

ταξίδια
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Στα νότια της Πελοποννήσου, στο σημείο όπου διασταυρώνονται οι ναυτικοί δρόμοι από και προς την Ανα-
τολική Μεσόγειο, βρίσκονται τα Κύθηρα, ένα νησί με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Οι εξαιρετικές φυσικές του
ομορφιές – γραφικές ακρογιαλιές, επιβλητικές ρεματιές, σπήλαια και καταρράχτες – σε συνδυασμό με τα

μοναστήρια, τα παραδοσιακά χωριά και τα βενετσιάνικα και βυζαντινά μνημεία μαγεύουν όσους το επισκέπτονται.
Τα Κύθηρα, γνωστά και με την παλαιότερη ενετική ονομασία Τσιρίγο, όπως αναφέρονται στην Ιλιάδα του Ομήρου
έχουν συνδεθεί με τη λατρεία της Ουρανίας ή Κυθερείας Αφροδίτης. Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας ανάγον-
ται στη Νεολιθική Εποχή. Τον 8ο π.Χ δέχτηκαν Δωριείς αποίκους και από τα μέσα του 6ου π.Χ. πέρασαν στην κυριαρχία των
Λακεδαιμονίων. Τον 4ο αι. αποτέλεσαν σημαντικό ασκητικό καταφύγιο. Μετά την Δ΄ Σταυροφορία η ζωή στο νησί οργανώθηκε
σύμφωνα με τα ενετικά πρότυπα. Ενώθηκαν με την Ελλάδα το 1864 ακολουθώντας κοινή ιστορική πορεία με τα Επτάνησα. Μετά τον πόλεμο ξεκινάει
ένα πολύ μεγάλο κύμα μετανάστευσης που ουσιαστικά ερημώνει το νησί ενώ σήμερα, με διατηρημένο το ζωντανό και αυθεντικό νησιώτικο χαρα-
κτήρα τους, δέχονται πλήθος επισκεπτών που καταφθάνουν στο νησί για να χαρούν ένα περιβάλλον χαλάρωσης, ανέμελης καλοκαιρινής κομψότη-
τας και επαφής με τη φύση και την ιστορία.

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αθήνα - Μονεμβασιά - Νεάπολη Πρωινή αναχώρηση από
το κέντρο της Αθήνας. Περνούμε τη διώρυγα του Ισθμού, την Τρίπολη,
τη Σπάρτη, τους Μολάους, τη Σκάλα και φτάνουμε στη Μονεμβασιά.
Στην νότια άκρη της χερσονήσου, προς το Μυρτώο πέλαγος σκαρφαλω-
μένη στο βράχο, στέκεται η βυζαντινή και ενετική αυτή καστροπολιτεία,
συνδεδεμένη με τη στεριά μέσω μιας μικρής γέφυρας γι αυτό και το πα-
ρωνύμιο της Μονεμβασιάς, «Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει
να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ.
Στη Πάνω Πόλη, ακατοίκητη σήμερα, υπάρχουν λείψανα Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών χρόνων ενώ στην Κάτω Πόλη, η οποία περιβάλλεται με
τείχος, σώζονται εκκλησίες, αρχοντικά πλούσιων εμπόρων, κρήνες, χα-
μάμ και στριφογυριστά καλντερίμια όπου θαρρείς πως έχει σταματήσει
ο χρόνος. Ελεύθερος χρόνος και μετά από μια σύντομη περιήγηση, ανα-
χώρηση για τη Νεάπολη, ένα από τα νοτιότερα άκρα της Πελοποννή-
σου, απέναντι από την Ελαφόνησο και τα Κύθηρα. Δείπνο στο ξενοδο-
χείο μας, διανυκτέρευση
2η ημέρα: Νεάπολη - Κύθηρα - Διακόφτι - Αγία Μόνη – Μυλοπότα-
μος - Ποταμός -  Αγία Πελαγία Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε από τη
Νεάπολη με κατεύθυνση το σύγχρονο λιμάνι των Κυθήρων, το Διακό-
φτι. Τα γαλαζοπράσινα ρηχά νερά και οι εκπληκτικές αμμουδιές μας ει-
σάγουν στο μαγευτικό τοπίο του νησιού. Θα επισκεφτούμε το μονα-
στήρι της Αγίας Μόνης, αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό και ιδρυμένο
το 1840, και θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα. Θα συνεχίσουμε για τον
Μυλοπόταμο, εκεί όπου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του 16ου αι. και η
Νεράϊδα (Φόνισσα), μια κατάφυτη ρεματιά με υπεραιωνόβια δέντρα,
τρεχούμενα νερά , λιμνούλες και καταρράχτες. Ακολουθώντας τον κεν-
τρικό αυτοκινητόδρομο θα φτάσουμε στον Ποταμό, ένα παραδοσιακό
κεφαλοχώρι με αρχοντικά σπίτια, γραφικά καφέ και εμπορική κίνηση. Το
τέλος της ημέρας θα μας φέρει στην Αγία Πελαγία, παραλιακό χωριό στα
βορειοανατολικά του νησιού όπου θα είναι και το ξενοδοχείο μας. Δεί-
πνο, διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Μονή Μυρτιδιώτισσας - Λιβάδι - Μονή Αγίας Ελέσας -
Χώρα - Καψάλι Πρώτος σταθμός μας το μοναστηριακό συγκρότημα
της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, χτισμένο σε χαμηλό υψόμετρο, πε-
ριτειχισμένο, κοντά στη θάλασσα. Θα συνεχίσουμε για το Λιβάδι, όπου
κυριαρχούν τα παλιά αρχοντικά και τα έργα υποδομής από την περίοδο
της Αγγλοκρατίας. Σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής η πέτρινη γέφυρα
με τις 13 καμάρες, χτισμένη το 1822, μια από τις μεγαλύτερες στο είδος
της, η Παναγία Κοντολετού και το Βυζαντινό Μουσείο που στεγάζεται
στον πρώην Ναό του Σωτήρος. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Αγίας
Ελέσας, χτισμένο σε ύψωμα, μέσα σε μικρό πευκόδασος. Είναι αφιερω-
μένο στην τοπική Αγία, που κατά την παράδοση μαρτύρησε εδώ το 375
μ.Χ. Η πορεία της διαδρομής θα μας φέρει στη Χώρα με το έντονο νη-
σιώτικο χρώμα, τα κάτασπρα παραδοσιακά σπίτια, τις καμάρες και τις
εκκλησίες, σφιχταγκαλιασμένη μπροστά στο επιβλητικό κάστρο, Θα συ-
νεχίσουμε για το Καψάλι, το κέντρο της διασκέδασης και ψυχαγωγίας
στο νησί. Θα μας συναρπάσει το προικισμένο από τη φύση τοπίο και ο

οικισμός χτισμένος σε φυσικό δίδυμο λιμανάκι. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση. 
4η ημέρα: Αβλέμονας - Νεάπολη - Αθήνα Μετά το πρωινό αναχω-
ρούμε για τον Αβλέμονα, ένα ψαροχώρι με ξεχωριστή ομορφιά. Κάτα-
σπρα σπίτια, μπλε πορτοπαράθυρα, λουλουδιασμένες αυλές και μικρά
λιμανάκια με ψαρόβαρκες συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Βόλτα στο
γοητευτικό αυτό χωριό και αναχώρηση με το πλοίο της επιστροφής για
Νεάπολη και από εκεί για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Ν
ομός Π

ειραιά

Περιλαμβάνονται: 3 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία (1 διανυκτέρευση στη Νεάπολη, 2 διανυκτερεύσεις στα Κύθηρα)
με ημιδιατροφή (3 πρωινά, 3 δείπνα) • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν • Εισιτήριο πλοίου Νεάπολη – Κύθηρα - Νεάπολη

•  Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Η φορά των περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί οτιδήποτε

Δεν περιλαμβάνονται: 
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Ταξίδι στα Κύθηρα  Διάρκεια: 4 ημέρες



Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Άφιξη στο λιμάνι του νησιού και αναχώ-

ρηση για το χωριό Μένητες, γνωστό για τις πηγές του Διονύσου. Στη συ-
νεχεία κατευθυνόμαστε, μέσω του καταπράσινου χωριού Στραπουργιές,
για την ιστορική Μονή Αγίας Μαρίνας αλλά και για την φημισμένη πηγή
Σάριζα. Συνεχίζουμε για την Χώρα της Άνδρου όπου θα περιηγηθούμε
στον κεντρικό πεζόδρομο,  την Καϊρειο Βιβλιοθήκη, το ίδρυμα Κυδωνι-
εώς, το Βενετσιάνικο Κάστρο, την πλατεία του Αφανούς Ναύτη και το
Ναυτικό Μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στη Χώρα και αργά το μεσημέρι
μετάβαση στο ξενοδοχείο μας, στο Μπατσί.
2η ημέρα: Πρωινό, check out και αναχώρηση για τα  Χωριά Κορθίου.
Αφού προσκυνήσουμε στο εκκλησάκι του Άγιου Γιώργη του Φαράλη, θα
αναχωρήσουμε για το νότιο τμήμα της Άνδρου, με στάση στο διοικητικό
και οικονομικό κέντρο του, τον ‘Ορμο Κορθίου για περίπατο και φαγητό.
Αργά το απόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι του Γαυρίου. Επιβίβαση στο
πλοίο και αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας.

ΗΆνδρος, με τη μεγάλη ναυτική παράδοση, είναι το βορειότερο νησί των Κυκλάδων και δεύτερο σε έκταση μετά
τη Νάξο. Υπέροχες αμμουδερές παραλίες αλλά και βραχώδεις ακτές, οροσειρές που εναλλάσσονται με εύφορες
πεδινές εκτάσεις, πλούσια βλάστηση και άφθονα τρεχούμενα νερά, μονοπάτια και χαρακτηριστικές ξερολιθιές,

συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Η Χώρα με τη ξεχωριστή αρχιτεκτονική και την πολύπλευρη καλλιτε-
χνική δραστηριότητα, το πολυσύχναστο λιμάνι του Γαυρίου, το κοσμοπολίτικο Μπατσί, ο γραφικός όρμος Κορ-
θίου, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των τουριστών.

26

Νησιά 
του Αιγαίου
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δω
ν Άνδρος       Διάρκεια: 2 ημέρες

Περιλαμβάνονται:
1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο με πρωινό • Μεταφορές 

με  πολυτελές πούλμαν • Αρχηγός / συνοδός σε όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό   

Δεν περιλαμβάνονται  
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
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ΗΤήνος σε αντίθεση με τη Μύκονο, αυτό το διάσημο και πολύ του-
ριστικό γειτονικό νησί, έχει διατηρηθεί παρθένα, χάρη στην εκ-
κλησία της Παναγίας, το κέντρο της Ορθόδοξης Χριστιανικής

θρησκείας στην Ελλάδα, η οποία προσελκύει χιλιάδες πιστούς ετησίως,
αλλά προστατεύει το νησί από τον μαζικό τουρισμό διακοπών.
Οι ταξιδιώτες που τόλμησαν να αψηφήσουν το στερεότυπο των μαυρο-
φορεμένων γυναικών που αποβιβάζονται από το πλοίο για να φτάσουν
στην εκκλησία στα γόνατα και αποφάσισαν να ανακαλύψουν το νησί,
έχουν εκπλαγεί από τη μοναδική ομορφιά και η ενέργεια αυτού του ευλο-
γημένου τόπου: όμορφες παραλίες, ποικιλόμορφο τοπίο, καταπληκτική
φύση, πολλά παραδοσιακά χωριά, υπέροχη αρχιτεκτονική και παράδοση
στις τέχνες, καθώς και εξαιρετικό φαγητό, χάρη στην πλούσια τοπική γε-
ωργική παραγωγή. Προσθέστε τις πολλές δραστηριότητες που προσφέ-
ρει το νησί, όπως κολύμπι, σέρφινγκ, πεζοπορία, αναρρίχηση, καταδύ-
σεις, ιστιοπλοΐα, και έχετε μια τοποθεσία ιδανική για να φιλοξενήσει κα-
ταφύγια διαφόρων θεμάτων, σε συνδυασμό με μία ή περισσότερες δρα-
στηριότητες.
Ανακαλύπτοντας το νησί μέσα από τα χρόνια, διαπιστώσαμε πως προ-
σφέρει όλα όσα θα περιμένατε από ένα κυκλαδίτικο νησί και πολλά άλλα,
τα οποία μπορούν στην ουσία να τον κάνουν έναν προορισμό για όλο το
χρόνο. Έτσι καλούμε ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια πλήρη εμπει-
ρία στα ελληνικά νησιά, μακριά από την πεπατημένη, και να τη συνδυά-
σουν με μια δραστηριότητα της αρεσκείας τους.
Τον Σεπτέμβριο του 2014 είχαμε το πρώτο “ΓΙΟΓΚΑ & ΣΕΡΦΙΝΓΚ” Retreat,
με επικεφαλή την Sloka Maria  Hagman, μια δασκάλα γιόγκα και θερα-
πεύτρια Αγιουρβεδικού μασάζ από τη Σουηδία, η οποία έχει εκπαιδευτεί
και είναι κάτοχος διπλώματος στην παράδοση του Σουάμι Σατυανάντα,
από τη Μπιχάρ Σχολή Γιόγκα στην Ινδία, και διαθέτει μια σχολή Σατυα-
νάντα Γιόγκα στη Σουηδία.
Προγραμματίζουμε Σαββατοκύριακα γνωριμίας τόσο με το νησί όσο και

με τη Γιόγκα αλλά και με τη γαστρονομία της περιοχής. Συνεργαζόμαστε
με γραφικά ξενοδοχεία και μπουτικ διαμερίσματα. Έχουμε προτάσεις
για χαλάρωση και ξεκούραση όλα τα Σαββατοκύριακα του καλο-
καιριού σε διάφορους προορισμούς , ρωτήστε τους συμβούλους
ταξιδιών μας!  

ΗΤήνος αποτελεί αγαπημένο προορισµό για κάθε ταξιδιώτη, κι αυτό γιατί συνδυάζει τα αντιθετικά στοι-
χεία της φύσης: το ορεινό µε το πεδινό, το βουνό µε τη θάλασσα, το άγονο µε το γόνιµο. Το ήπιο κλίµα
του νησιού ευνοεί κάθε είδους δραστηριότητα, ενώ τα «δυνατά» µελτέµια δικαιολογούν το χαρακτη-

ρισµό που έχει αποδοθεί στην Τήνο: «Το νησί του Αιόλου».
Με τα 195 τετραγωνικά χιλιόµετρα έκτασης, η Τήνος καταλαµβάνει την τρίτη σε µέγεθος θέση ανάµεσα στα νησιά
των Κυκλάδων, µετά την Άνδρο και τη Νάξο (κατ’ άλλους τέταρτη µετά την Πάρο). Το σχήµα της είναι σχεδόν τριγωνικό
και ανήκει στη γραµµή Άνδρου-Μυκόνου, που είναι προέκταση της Εύβοιας. Η κορυφογραµµή που διαχωρίζει το νησί σε
δυο πλευρές, τη βόρεια και τη νότια, καταλήγει στο «Κεχροβούνι» και τον «Τσικνιά» (720 µέτρα υψόµετρο περίπου), όπου
κατά τη Μυθολογία είχε τα ανάκτορά του ο Αίολος, ο θεός των ανέµων.

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας στην Αθήνα για το
λιμάνι της Ραφήνας. Άφιξη στο νησί και άμεση αναχώρηση για την Ιερά
Μονή της Αγίας Πελαγίας. Επόμενος προορισμός μας το χωριό Βώλαξ,
ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Τήνου, περιτριγυρισμένο από πέτρες
και μεγάλους σφαιρικούς γρανιτένιους βράχους. Στη συνέχεια θα μετα-
βούμε στον Πύργο και μέσω της Υστέρνιας, ονομασία που οφείλεται στις
πολλές στέρνες που υπήρχαν στην περιοχή, θα φτάσουμε στα Κιόνια
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Ακολουθεί δείπνο και διανυκτέ-
ρευση
2η ημέρα: Μετά το πρωινό θα οδηγηθούμε στο χωριό Ταραμπάδος
όπου και θα θαυμάσουμε την κοιλάδα με τους περιστερώνες. Οι περι-
στερώνες ήταν σύμβολο ευγενικής καταγωγής στο παρελθόν αφού
μόνο οι πλούσιοι είχαν τη δυνατότητα να τους χτίζουν και να τους διατη-
ρούν. Θα συνεχίσουμε για τον Κτικάδο, χωριό με παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική και με την χαρακτηριστική βρύση στην πλατεία του. Ελεύθερος
χρόνος στη Χώρα και απόπλους για το λιμάνι της Ραφήνας. Άφιξη το
βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις

Ν
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Περιλαμβάνονται:
1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο με ημιδιατροφή (πρωινό και 1 δείπνο) • Μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο

Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους

Τήνος  Διάρκεια: 2 ημέρες

Yoga στην Τήνο  Διάρκεια: 2 ημέρες
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Ένα διαφορετικό τριήμερο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων  με πρωταγωνιστές τα τοπικά προϊόντα, τις
διατροφικές συνήθειες και τον πολιτισμό που εκπορεύεται από αυτές και όχι μόνο. Η Σύρος είναι δυο λό-
φοι, δυο εκκλησιές, δυο θρησκείες, δυο πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν παράλληλα, ξεχωριστά και μαζί

ταυτόχρονα, που περιχαρακώθηκαν αλλά και αναμείχθηκαν. Τα τοπικά αγροτικά προϊόντα αποτέλεσαν τη βάση
της διατροφής του μεσαιωνικού πληθυσμού της άνω Σύρας και οι λιγοστές τοπικές συνταγές που δημιουργήθη-
καν από την ανάγκη μιας κάποιας διατροφικής ποικιλίας στηρίχτηκαν σε αυτά τα προϊόντα. Από την άλλη υπήρ-

ξαν και οι νέες μαγειρικές συνταγές που έφεραν οι πρόσφυγες από την Χίο, την Κάσο, την Σαντορίνη, την Μικρά Ασία. Η τουριστική ανάπτυξη στο νησί
έδωσε το έρεισμα σε κάποιους νέους επιχειρηματίες να εξελίξουν την πατροπαράδοτη γεύση και να δημιουργήσουν μια νέα ελληνική κουζίνα.

Το ταξίδι μας:
1η μέρα:  Συνάντηση νωρίς το πρωί στον σταθμό του τρένου στον Πει-
ραιά για να  επιβιβαστούμε στο πλοίο που αναχωρεί για Σύρο. Άφιξη στο
νησί και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Σε μισή ώρα θα συγκεντρωθούμε
και θα ξεκινήσουμε το οδοιπορικό μας κατευθυνόμενοι στην κεντρική
πλατεία. Η Περιήγησή μας περιλαμβάνει το Ιστορικό Κέντρο δηλαδή  την
πλατεία Μιαούλη, το Πνευματικό κέντρο όπου θα ξεναγηθούμε στα
ειδώλια Κυκλαδικής τέχνης, το Θέατρο Απόλλων, το Δημαρχείο και το
Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα ακολουθήσει σύντομο πέρασμα από την
κεντρική αγορά τροφίμων, το Delicatessen του Κ. Πρέκα,  την  παρα-
δοσιακή κάβα Κριτσίνη για να   καταλήξουμε στον ιερό ναό της κοιμή-
σεως της θεοτόκου (1828) και να θαυμάσουμε το ομώνυμο έργο του
Δομίνικου Θεοτοκοπούλου.
Το μεσημέρι θα μας βρει στο εστιατόριο το όνειρο της Ελένης Πα-
λιάρη για φαγητό. Θα μας μιλήσει ο άνθρωπος κινητή εγκυκλοπαίδεια
της γεύσης και του γαστρονομικού γίγνεσθαι των Κυκλάδων ο Γώργος
Καλώστος για το θέμα που γνωρίζει πολύ καλά και δεν είναι άλλο από τη
γαστρονομία και τα προϊόντα στις Κυκλάδες.
Το απόγευμα θα μας βρει για περιήγηση και καφέ στη συνοικία ‘Βαπό-
ρια’ με τα υπέροχα νεοκλασικά.
Το βράδυ μπορεί να μας βρει σε κάποια παράσταση στο θέατρο Απόλ-
λων ή για ένα ελαφρύ προαιρετικό δείπνο στης Νινέττας ή για ρεμπετο-
κατάσταση στης Μαρίτσας ή σε κάποιο μπαράκι.
2η  μέρα: Στις 9 θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο, για την πρώτη μας
επίσκεψη στην οικοτεχνία του Κώστα Πρέκα για να παρακολουθή-
σουμε την παρασκευή και τυποποίηση προϊόντων του νησιού. 
Η επόμενη επίσκεψή μας θα είναι στο Βιομηχανικό Μουσείο.
Θα ακολουθήσει η γνωριμία με τη λουκουμοποιεία Δεναξά, όπου Θα
παρακολουθήσουμε την παρασκευή λουκουμιών και άλλων παραδο-
σιακών προϊόντων της οικοτεχνίας με ξενάγηση από ένα μέλος της οικο-
γένειας. Γλυκαμένοι από τα λουκούμια θα αναχωρήσουμε για την
όμορφη Δελαγράτσια, το θέρετρο του νησιού, για να δούμε  τα όμορφα
αρχοντικά της. Συνεχίζοντας την βόλτα μας στις νοτιοδυτικές παραλίες
του νησιού, θα περάσουμε από τον  Φοίνικα όπου θα επισκεφτούμε το
φούρνο του Ντάνου, θα μάθουμε για την ανάπτυξη των οπωροκηπευ-
τικών προϊόντων στην Σύρο τα τελευταία χρόνια και περνώντας από τον
Γαλησσά θα καταλήξουμε στο Κίνι.
Μετά το φαγητό θα επισκεφτούμε το ορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας
Βαρβάρας με τους ονομαστούς αργαλιούς του και θα απολαύσουμε την
γαλήνη που προσφέρει η υπέροχη θέα.

Επιστροφή στην Ερμούπολη και το ξενοδοχείο μας για μικρή ξεκού-
ραση. Το απόγευμα και το βράδυ θα μας βρει στην άνω Σύρα για μια επί-
σκεψη στο κάστρο, στο μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη στο παλιό κα-
πηλιό που εμφανίζονταν ο Μάρκος Βαμβακάρης, στο σπίτι του Μάρκου
και στην καθολική εκκλησία των Καπουτσίνων και μια νυχτερινή ενατέ-
νηση της Ερμούπολης από ψηλά. Η βραδιά θα τελειώσει με ένα ελαφρύ
προαιρετικό δείπνο στου Λιλλή με τοπικές λιχουδιές. 
3η μέρα: Μετά το γνωστό πρωινό θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας
για να επισκεφτούμε την Άνω Σύρα. Θα περιπλανηθούμε στα στενά
δρομάκια της μεσαιωνικής φραγκοσυριανής πόλης και  θα πιούμε καφε-
δάκι ή τσιπουράκι στον όμορφο καφενέ του Παύλου με την πρωινή Ερ-
μούπολη στα πόδια μας. Μετά τον καφέ θα πάρουμε ξανά τον δρόμο για
το εγκαταλειμμένο χωριό Σαν Μιχάλη. Μετά από μια σύντομη επίσκεψη
– ξενάγηση στο χωριό θα καταλήξουμε για φαγητό στον καθαρό αέρα
του βουνού, στην  ταβέρνα Πλακόστρωτο του Παντελή Λαλιακά-
τσου. Μετά το φαγητό θα επιβιβαστούμε για τελευταία φορά στο λεω-
φορείο μας που θα μας επαναφέρει στον πολιτισμό της Ερμούπολης. Η
επιβίβαση μας στο πλοίο και η αναχώρηση για τον Πειραιά θα σημάνει
την αρχή του τέλους της εκδρομής. 

Γνωρίζοντας γευστικά την Σύρο Διάρκεια: 3 ημέρες

“το μικρό Παρίσι” των Κυκλάδων
γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • Διανυκτέρευση σε επιλεγμένο 

ξενοδοχείο στην Ερμούπολη • Μεταφορές με πολυτελές 
λεωφορείο • Ξεναγήσεις και δραστηριότητες όπως 

περιγράφονται στο πρόγραμμα • 3 γεύματα με κρασί, 
2 πρωινά, μικρή γευσιγνωσία στο Deli του Πρέκα 

• Eισόδους στα μουσεία.



ΗΜύκονος είναι το πλέον γνωστό Ελληνικό νησί σε όλο τον κόσμο. Η ονομασία του προέρχεται, σύμ-
φωνα με τη μυθολογία, από τον ήρωα Μύκονο, υιό του Αινία και της Ρυούς. Κατοικήθηκε αρχικά από Αιγυ-
πτίους και στη συνέχεια από Φοίνικες, Μινωίτες και Ίωνες. Τα χρόνια της Επανάστασης οι κάτοικοι του νη-

σιού πρωτοστάτησαν ηρωικά με τα πλοία τους, τα οποία ενώθηκαν με αυτά του υπόλοιπου στόλου υπό τον Τομπάζη
και αντιστάθηκαν επανειλημμένα κατά των Τούρκων. Τουριστικά η περιοχή αναπτύσσεται γοργά μετά το 1960. Η  ξέφρενη
νυχτερινή διασκέδαση αλλά και οι εκπληκτικές παραλίες την κάνουν  ιδιαίτερα αγαπητή ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους.
Απόκρημνα βράχια,  μικρά αγροτόσπιτα, πολυτελείς βίλες αλλά και πολλά εκκλησάκια σε κάθε γωνιά του νησιού συνθέτουν
ένα μοναδικό προορισμό, ιδανικό για κάθε εποχή. Η ονομασία της Δήλου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μυθολογία. Πριν καταστεί Δήλος (=Φα-
νερή) είχε υπάρξει ένας βράχος που λεγόταν Ορτυγία και που έπλεε εδώ και κει. Έτσι η θέση της ήταν  Άδηλος (αφανής). Όταν ο Δίας ερωτεύτηκε τη
Λητώ και εκείνη έμεινε έγκυος, αντιμετώπισε την οργή της Ήρας που την εμπόδισε να γεννήσει τα παιδιά της. Ο Ποσειδώνας για να βοηθήσει τον
αδελφό του, τον Δία, μετέτρεψε την Άδηλο σε Δήλο, στηρίζοντάς την σε τέσσερεις κολώνες και εκεί γεννήθηκαν ο Απόλλωνας και η Άρτεμη. Είναι
επομένως, τόπος ιερός. Η Δήλος υπήρξε  έδρα της Δήλιας συμμαχίας κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και σημαντικό οικονομικό κέντρο του αρχαίου κόσμου.
Σήμερα σώζονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης της Δήλου, του μεγαλύτερου ανοιχτού αρχαιολογικού χώρου στην Ευρώπη, και λειτουργεί το Μου-
σείο της Δήλου, ένα από τα ελάχιστα σύγχρονα κτίρια του νησιού. 

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πρωινή συνάντηση στην αποβάθρα του λιμανιού της Ραφή-
νας και αναχώρηση για τη Μύκονο. Αφού απολαύσουμε μια υπέροχη
διαδρομή,  με το καταγάλανο τοπίο και τους πελαργούς να μας συντρο-
φεύουν, θα φτάσουμε στο νέο λιμάνι της Μυκόνου, τον Τούρλο. Με ναυ-
λωμένο λεωφορείο θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας. Ακολουθεί η
προγραμματισμένη περιήγησή μας εκτός Χώρας και θα επισκεφτούμε: 
Τον Άγιο Ιωάννη Διακοφτή, την περιοχή με τις δαντελωτές ακτές και τα
πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τον Ορνό, με  χαρακτηριστικό
το μικρό απάνεμο λιμανάκι στο οποίο αράζουν τα ψαροκάικα, το Καλό
Λιβάδι και τον Καλαφάτη, εδώ όπου ανεμίζει η γαλάζια σημαία πολλά
καλοκαίρια τώρα και όπου τα ασπροβαμμένα παραδοσιακά σπιτάκια
συνδυάζονται απόλυτα με την σύγχρονη τουριστική υποδομή.
Θα σταματήσουμε επίσης στα Άνω Μερά, ένα όμορφο, γραφικό χωριό
που βρίσκεται στο κέντρο περίπου του νησιού και σε απόσταση  8 χλμ
από τη Χώρα. Από εδώ περνούν όλοι όσοι επισκέπτονται τις βορειοανα-
τολικές παραλίες. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει το ιστορικό μονα-
στήρι της Παναγίας της Τουρλιανής, που ιδρύθηκε το 15ο αιώνα. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Μετά το πρωινό αναχωρούμε με καραβάκι για τη Δήλο. Θα
αποβιβαστούμε στη θέση όπου βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι στις δυτικές
ακτές του νησιού, απέναντι από τη Ρήνεια. Θα περάσουμε την Αγορά
των Ερμαϊστών του 2ου π.Χ. και την Ιερά Οδό και θα φτάσουμε στους
τρεις ιερούς ναούς του Απόλλωνα, στους «θησαυρούς» (κτήρια που στέ-
γαζαν τα αφιερώματα των διαφόρων πόλεων) και στα διοικητικά κτίρια
της πόλης (βουλευτήριο, πρυτανείο) . Μέσω της στοάς του Αντίγονου
Γονατά, μήκους 120μ, θα οδηγηθούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο που
στεγάζει μια εξαιρετική συλλογή γλυπτών από την Αρχαϊκή ως την
Ύστερη Ελληνιστική εποχή.  Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στον
αρχαιολογικό χώρο κατευθυνόμενοι προς την περίφημη Οδό των Λεόν-
των, στολισμένη με τα περίφημα λιοντάρια των Ναξίων και την Ιερή Λί-
μνη. Θα μας εντυπωσιάσουν τα σπίτια των πλούσιων εμπόρων, σε πολλά
από τα οποία έχουν διασωθεί εξαιρετικά ψηφιδωτά και θα μας υποβάλ-
λει με τη μεγαλοπρέπειά του το ελληνιστικό θέατρο στην πλαγιά του
όρους Κύνθος. Το μεσημέρι αναχωρούμε από τη Δήλο και επιστρέ-
φουμε στη Μύκονο. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα
καλντερίμια της Χώρας. Θα φωτογραφήσουμε τους ανεμόμυλους, τη
Μικρή Βενετία, την εκκλησία στο Παραπορτιάνι, τον Πέτρο τον Πελε-
κάνο, το Δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Το πρωινό μας είναι ελεύθερο για προσωπικές περιηγήσεις.
Ατενίζοντας το γαλάζιο του Αιγαίου, το άνυδρο του τοπίου, τα φρεσκο-
βαμμένα παραδοσιακά σπιτάκια αλλά και περπατώντας στα πλακό-
στρωτα δρομάκια με τα ποικίλα καφέ και τα πολυάριθμα καταστήματα
καταλαβαίνουμε γιατί αυτό το νησί είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς, έχοντας καταφέρει να διατηρήσει το παρα-
δοσιακό με το μοντέρνο, την ηρεμία και τη γαλήνη με τη ξέφρενη δια-
σκέδαση και την έντονη νυχτερινή ζωή. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο
μας με ναυλωμένο λεωφορείο για το λιμάνι του Τούρλου και επιβίβαση
στο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής.

Ν
ομός

Κ
υκλάδω

ν

Περιλαμβάνονται:
2 νύχτες σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* με πρωινό
Εισιτήρια πλοίου από Ραφήνα προς Μύκονο και επιστροφή.
Μεταφορά από και προς το λιμάνι της Μυκόνου
Περιήγηση με λεωφορείο στο νησί διάρκειας 2 ωρών
Μεταφορά από και προς τη Δήλο
Είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
Δεν περιλαμβάνονται: 
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και ότι δεν αναφέ-
ρεται στο πρόγραμμα

Κοσμοπολίτικη Μύκονος και Ιερή Δήλος
Διάρκεια: 3 ημέρες
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Διάρκεια: 6 ημέρες

Από τα πιο ονομαστά Κυκλαδονήσια, η Πάρος, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορι-
σμούς της χώρας. Οι εύφορες πεδινές εκτάσεις, γύρω από το ορεινό συγκρότημα στο κέντρο του νησιού ,οι αμμου-
δερές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά και οι γραφικές ακρογιαλιές συνθέτουν το θαυμάσιο φυσικό περιβάλ-

λον του νησιού. Οι ενδιαφέροντες αρχαιολογικοί χώροι, τα βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία, οι παλαιές μονές, οι αξιό-
λογες εκκλησίες και τα γραφικά εκκλησάκια συνυπάρχουν αρμονικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα πα-
ραθαλάσσια θέρετρα. Οι φιλόξενοι κάτοικοι, η άρτια τουριστική υποδομή, ο λαμπρός ήλιος, ο υπέροχος συνδυα-

σμός του λευκού των σπιτιών με το μπλε της θάλασσας αποτελούν ιδανικές προϋποθέσεις για αξέχαστες διακοπές.
Η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, εντυπωσιάζει τους επισκέπτες  με το ποικίλο φυσικό ανάγλυφο και τα

σπουδαία ιστορικά μνημεία. Επιβλητικά βουνά με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, κατάφυτες ρεματιές, αναβαθμίδες με
καλλιέργειες και ξερολιθιές, εύφορες πεδινές εκτάσεις, παραδοσιακά χωριά και τουριστικοί οικισμοί συνθέτουν την ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία
του νησιού. Μάρτυρες του λαμπερού παρελθόντος της Νάξου αποτελούν τα μνημειώδη έργα μαρμάρινης πλαστικής και αρχιτεκτονικής της αρχαι-
ότητας, τα αξιόλογα μεσαιωνικά μνημεία, οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Η εμπορική κίνηση, η μεγάλη αγροτική και αλιευτική παρα-
γωγή, η αναπτυγμένη κτηνοτροφία, ο ορυκτός πλούτος (σμύριδα) καθώς και η τουριστική υποδομή επέτρεψαν στη Νάξο να αναπτυχθεί με ταχύ
ρυθμό τις τελευταίες δεκαετίες.

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πειραιάς – Πάρος Αφού συγκεντρωθούμε το πρωί στο λι-
μάνι του Πειραιά, θα επιβιβαστούμε στο πλοίο και θα αναχωρήσουμε
για την Πάρο.  Άφιξη στο νησί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και έξοδος
για μια πρώτη γνωριμία με το υπέροχο αυτό νησί. Το απόγευμα θα επι-
σκεφτούμε το κοσμοπολίτικο χωριό της Νάουσας όπου θα θαυμάσουμε
τα παραδοσιακά σπίτια και το περίφημο λιμανάκι με τα ψαροκάικα
2η ημέρα: Πάρος Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην περιήγηση
της Πάρου. Στην Παροικιά θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Εκατοντα-
πυλιανής και το κάστρο της πόλης. Επόμενος σταθμός το Μαράθι, ένας
μικρός οικισμός, με τυπικά αιγαιοπελαγίτικα σπίτια και, λίγο πιο ψηλά, τα
αρχαία λατομεία μαρμάρου δημιουργημένα σε κοιλώματα των βράχων.
Θα συνεχίσουμε για τις Λεύκες, την πρώτη πρωτεύουσα της Πάρου,  ένα
από τα μεγαλύτερα χωριά στην ενδοχώρα και το χωριό με το μεγαλύ-
τερο υψόμετρο. Ένας περίπατος στα στενά του σοκάκια καθώς και στον
Ράμνο, τον κεντρικό δρόμο του χωριού, θα μας φέρει σε επαφή με
πολλά νεοκλασικά κτίρια, το σχολείο και το Σπίτι της Λογοτεχνίας καθώς

και το Μουσείο Κυκλαδικής Λαογραφίας. Η Μάρπησσα είναι το επόμενο
χωριό, χτισμένο σε απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων από τη θάλασσα και
το επίνειό της, το Πίσω Λιβάδι Η Μάρπησσα είναι χτισμένη αμφιθεα-
τρικά, σε έναν χαμηλό λόφο. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια της για να
δούμε από κοντά το Μουσείο Γλυπτών Περαντινού, τη μεγάλη εκκλησία
της Μεταμόρφωσης, την πλατεία με τους 4 ανεμόμυλους και το μνημείο
του Νικόλα Στέλλα, του παλικαριού που απαγχόνισαν οι Γερμανοί, στις
22 Μαϊου του 1944, σε ηλικία 23 ετών.
3η ημέρα: Αντίπαρος: Το πρωί θα μεταβούμε με λεωφορείο στην
Πούντα και από εκεί θα περάσουμε απέναντι,  με καραβάκι,  στην Αντί-

παρο, ένα κατάλευκο νησί λουσμένο από τον ήλιο και το φως του κατα-
γάλανου Αιγαίου. Οι πεντακάθαρες παραλίες, τα γραφικά πλακόστρωτα
δρομάκια, τα ταβερνάκια με το φρέσκο ψάρι συνθέτουν ένα μοναδικό
καλοκαιρινό σκηνικό.
4η ημέρα: Πάρος – Νάξος Μετά το πρωινό μας επιβιβαζόμαστε στο
πλοίο με κατεύθυνση τη Νάξο. Ύστερα από ένα σύντομο ταξίδι διάρ-
κειας 45΄ φτάνουμε στο νησί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το από-
γευμα στη διάθεσή μας για μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή. Στη
Χώρα, θα επισκεφτούμε τα Παλάτια όπου δεσπόζει η μεγάλη πόρτα
(Πορτάρα για τους ντόπιους) του ναού του Απόλλωνα. Το ειδυλλιακό
ηλιοβασίλεμα με θέα τόσο τη Χώρα όσο και το νησί της Πάρου θα μας
συναρπάσει, κλείνοντας αυτή την υπέροχη ημέρα
5η ημέρα: Νάξος Στη σημερινή μας περιήγηση θα γνωρίσουμε τη
Νάξο. Θα κατευθυνθούμε προς το Χαλκί  (Τραγαία), ένα χωριό με παλιά
νεοκλασικά σπίτια, δείγμα της παλιότερης ακμής του, στο οποίο δεσπό-
ζει ένα υπέροχο αποστακτήριο – μουσείο κίτρου. Λίγα χιλιόμετρα μα-
κρύτερα θα συναντήσουμε το Φιλότι, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χω-
ριό της περιοχής. Αφού πιούμε καφέ κάτω από τη μοναδική δροσιά που
προφέρουν οι δύο μεγάλοι πλάτανοι της πλατείας, θα επισκεφτούμε το
μουσείο Ελληνικών Νομισμάτων. Με κατεύθυνση προς τα βόρεια θα
φτάσουμε στο πιο διάσημο χωριό της Νάξου, τη γνωστή Απείρανθο με
την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τις παραδόσεις και τους πύργους. Βόλτα
στα δρομάκια και επιστροφή στη Χώρα. Το βράδυ στη διάθεσή μας για
να περπατήσουμε στην παλιά αγορά της Χώρας όπου θα συναντήσουμε
μαγαζιά κάθε λογής καθώς και εξαιρετικές επιλογές για φαγητό, όπως
και στα γύρω στενά του κάστρου που σφύζουν από ζωή.
6η ημέρα: Νάξος – Πειραιάς  Πρωινό ξύπνημα και επίσκεψη στο κά-
στρο της Χώρας, ένα μνημείο σημαντικό σε ιστορία για το νησί και από
τα λίγα που κατοικούνται αδιάκοπα, από το παρελθόν ως τις μέρες μας.
Αναχώρηση από τη Νάξο για τον Πειραιά έχοντας περάσει μοναδικές
ημέρες στα καταπληκτικά αυτά κυκλαδίτικα νησιά.

Στην Πάρο και τη Νάξο
Ν

ομ
ός

Κ
υκ

λά
δω

ν

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία (3 διανυκτερεύσεις στην Πάρο
και 2 στη Νάξο με πρωινό) • Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο • Μεταφορά από και προς την Αντίπαρο

• Έμπειρος συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

Η φορά των διαδρομών ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε των ανωτέρω
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Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Νωρίς πρωί θα βρεθούμε στο λιμάνι του Πειραιά για να επιβι-
βαστούμε στο πλοίο μας με προορισμό την Σαντορίνη. Από το λιμάνι
του Αθηνιού θα ανηφορίσουμε τον υπέροχο φιδωτό δρόμο που οδηγεί
στο κεντρικό οροπέδιο και στην πρωτεύουσα τα Φηρά. Εμείς θα κατευ-
θυνθούμε προς το  Καμάρι. Πρώτη στάση το Μουσείο Οίνου στους χώ-
ρους του οινοποιείου Volcan Wines της οικογένειας Κουτσογιαννό-
πουλου.  Το Μουσείο 8 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα υπόσκαφο με μή-
κος 300 μ. σε σχήμα λαβυρίνθου, παρουσιάζει την ιστορία του κρασιού
και τη ζωή του Σαντορινιού αμπελουργού από το 1660 μέχρι το 1970 με
κινητά και ακίνητα ομοιώματα και αυτόματη προσωπική ηλεκτρονική
ξενάγηση σε 18 γλώσσες. Θα ακολουθήσει γευσιγνωσία 3 χαρακτηριστι-
κών κρασιών του οινοποιείου. Αμέσως μετά θα γευματίσουμε στην δη-
μοφιλή παραδοσιακή ταβέρνα Βασιλικός α λά κάρτ. Μετά το φαγητό
θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας και μετά από μικρή ξεκούραση
θα βγούμε για βόλτα στον πεζόδρομο για καφέ, ψώνια ή μπάνιο.  Την
πρώτη μας βραδιά θα την περάσουμε στα μπαράκια του Καμαριού με
ζωντανή μουσική ή θερινό σινεμαδάκι.
2η μέρα:  Μετά από ένα όμορφο πρωινό, θα επισκεφτούμε  το Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας στα Φηρά. Αμέσως μετά όσοι θέλουν θα κατέ-
βουν στο παλιό λιμανάκι των Φηρών με το τελεφερίκ ή με μουλάρι για
επίσκεψη με το βαρκάκι στο Ηφαίστειο. Οι υπόλοιποι θα περιηγηθούν
στα στενά δρομάκια του οικισμού για χάζι στα μαγαζιά, τις Γκαλερί, την
ορθόδοξη   Μητρόπολη και την Καθολική συνοικία, ή θα επισκεφτούν το
Αρχαιολογικό Μουσείο ή το Μέγαρο Γκύζη. Συνεχίζουμε για την πα-
νέμορφη Οία σε ένα στενό ορεινό δρόμο στην κορυφογραμμή του νη-
σιού με θέα το υπέροχο γαλάζιο του Αιγαίου. Στην τελευταία στροφή του
δρόμου, θα μας αποκαλυφτεί το υπέροχο θέαμα της Φοινικιάς με τα
επίπεδα και τις πεζούλες της που κατεβαίνουν προς τη θάλασσα και στο
βάθος η Οία με τα άσπρα σπιτάκια της σκαρφαλωμένη στην άκρη του
γκρεμού. Στην Οία θα πάμε για φαγητό στην παραδοσιακή ταβέρνα
Σκάλα. Μετά το φαγητό μας περιμένει μια χαλαρή βόλτα στον μεγάλο
μαρμαροστρωμένο πεζόδρομο του χωριού από το νοτιοανατολικό του
άκρο (στην εκκλησιά του Αη Γιώργη ) μέχρι το δυτικό του άκρο, που μπο-
ρεί να περιλάβει μαγαζιά, γκαλερί, καφεδάκι, αλλά και το ξακουστό ηλιο-
βασίλεμα της Οίας στο δυτικό άκρο του οικισμού (κάστρο Αγ. Νικο-
λάου). Μετά τη δύση του ήλιου επιστρέφουμε με το λεωφορείο μας στο
ξενοδοχείο μας στο Καμάρι. 
3η μέρα: Μετά το γνωστό πρωινό  μας  ξεκινάμε νωρίς με το λεωφορείο
μας για μια ξενάγηση στην Αρχαία Θήρα στην κορυφή  του μέσα βου-
νού. Η πόλη  που ιδρύθηκε την Αρχαϊκή περίοδο από Δωριείς Σπαρτιά-
τες και μεσουράνησε μέχρι το 1776 όταν εγκαταλείφτηκε λόγω της
έκρηξης του ηφαιστείου. Συνεχίζουμε για τον Αρχαιολογικό χώρο του
Ακρωτηρίου που άνοιξε ξανά μετά πολλά χρόνια επισκευών του στεγά-
στρου του. Αμέσως μετά θα γνωρίσουμε τον παραδοσιακό οικισμό
του Πύργου που ανακηρύχτηκε διατηρητέο μνημείο το 1995 με μικρή
πεζοπορία στα δαιδαλώδη δρομάκια του. Η  σύντομη περιήγηση μας θα
μας αποκαλύψει στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής αλλά και νεοκλασικά
αρχοντικά. Επιστρέφουμε στην πλατεία και κατευθυνόμαστε προς το
λαογραφικό μουσείο ‘παραδοσιακό χωριό – η Σαντορίνη που έφυγε’,
με σκηνές από την καθημερινή ζωή του νησιού του περασμένου αιώνα.
Δίπλα ακριβώς βρίσκεται το σημαντικότερο εστιατόριο του νησιού η
‘Σελήνη’ . Θα μας υποδεχθεί ο ιδιοκτήτης του κος Γιώργος Χατζηγιαν-
νάκης. Θα μας βάλει στον κόσμο των άνυδρων προϊόντων και στη συνέ-
χεια θα απολαύσουμε ένα ελαφρύ γεύμα 4 πιάτων Δημιουργικής Ελλη-
νικής Κουζίνας στην Κάτω Σελήνη με συνοδεία τοπικών κρασιών.
Αφήνοντας τον Πύργο θα γνωρίσουμε το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών

στην είσοδο των Φηρών. Το απόγευμα θα μας βρει στα Φηρά για να ολο-
κληρώσουμε τα ψώνια μας, τις βόλτες μας και να απολαύσουμε τον καφέ
μας με θέα την μοναδική παγκοσμίως Καλντέρα . Μετά τον καφέ παίρ-
νουμε το δρόμο της επιστροφής για το Καμάρι  για το απογευματινό μας
μπάνιο.
4η μέρα : Για σήμερα προτείνουμε μια χαλαρή μέρα στις νοτιοανατολι-
κές παραλίες του νησιού. Την Περίσσα με την  μαύρη αμμουδιά, τα βα-
θιά και καθαρά νερά και τα ποικίλα θαλάσσια σπορ ή την συνέχειά της
τον Περίβολο μια πιο ήσυχη  παραλία με γαλάζια σημαία και ψιλό βό-
τσαλο ή την Βλυχάδα με περιβάλλον άγριου Γουέστ (χαρακτηριστικό
τοπίο θηραϊκής γης). Πριν όμως φτάσουμε στις παραλίες επισκεπτόμα-
στε το οινοποιείο Μπουτάρη. Κατά την επίσκεψη μας θα μάθουμε
μέσα από ένα πλούσιο οπτικοακουστικό θέαμα για την ιστορία του κρα-
σιού στη Σαντορίνη και θα γευθούμε 3 χαρακτηριστικά κρασιά ενός εκ
των μεγαλύτερων και γνωστότερων  οινοπαραγωγών  της χώρας. Μετά
το μπάνιο, μας περιμένει ένα ωραίο τελευταίο γεύμα στην γραφική ψα-
ροταβέρνα Το ψαράκι πάνω στη θάλασσα στην Βλυχάδα. Επιστρέ-
φουμε γεμάτοι από εντυπώσεις και εικόνες από το πραγματικά γεμάτο
τετραήμερο στο ομορφότερο νησί της Μεσογείου προς το λιμάνι του
Αθηνιού για να επιβιβαστούμε στο πλοίο μας.

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • Διανυκτέρευση σε επιλεγμένο Boutique Hotel στο Καμάρι • Μεταφορές με πολυτελές
λεωφορείο • Ξεναγήσεις και δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα • 3 γεύματα με κρασί • Είσοδοι  στα μουσεία -

οινοποιεία. Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.

γαστρονομικά

ταξίδια
Μια τετραήμερη επίσκεψη στο ‘παγκόσμιο νησί μας’ θα μας γνωρίσει τα άνυδρα προϊόντα του, τα υπέ-

ροχα κρασιά του και τις ανήσυχες γευστικές δημιουργίες των Σεφ του. Και ακόμα θα μας μαγέψει με
την Καλντέρα, το ηφαίστειο  και τον πολιτισμό του, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Σαντορίνη το παγκόσμιο νησί μας
Διάρκεια: 4 ημέρες
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Διάρκεια: 8 ημέρες

Πατρίδα μεγάλων προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών ήδη από την αρχαιότητα, η Λέσβος, με τις
πολλές ομορφιές και το ξεχωριστό της σχήμα είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της χώρας. Οι απέραντοι ελαιώνες,
τα πευκοδάση, οι υγρότοποι, οι εκτεταμένες αμμουδιές συνθέτουν ένα υπέροχο σκηνικό. Η Σμύρνη είναι η τρίτη

μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας και σημαντικό εμπορικό λιμάνι. Βρίσκεται στον ανατολικό μυχό του ομώνυμου κόλ-
που της Σμύρνης, απέναντι από τη Χίο, στα κεντρικά τουρκικά παράλια του Αιγαίου Πελάγους. Ο αρχαιολογικός

χώρος της Εφέσου είναι ο καλύτερα διατηρημένος αρχαιολογικός χώρος στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.
Η αρχαία πόλη ήταν χτισμένη στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, στην ακτή ανατολικά της Σάμου. Η ελληνική αυτή

πόλη ήταν δημιούργημα των αποίκων Ιώνων πριν από την πρώτη χιλιετία π.Χ. Το κοσμοπολίτικο Κουσάντασι συγκαταλέ-
γεται ανάμεσα στα κορυφαία θέρετρα της τουρκικής ακτογραμμής του Αιγαίου και αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για την περιπλάνησή μας στο νότιο
τμήμα των Μικρασιατικών Παραλίων.  Άρρηκτα δεμένη με τη φημισμένη σε όλον τον κόσμο μαστίχα της, η Χίος γοητεύει όσους την ανακαλύπτουν με
το φυσικό πλούτο της, τη φιλόξενη διάθεση των κατοίκων και τα εκλεκτά προϊόντα της. Η μοναδική χιώτικη χλωρίδα, τα επιβλητικά ορεινά συγκροτή-
ματα του Πελινναίου και της Αμανής, τα σπήλαια και οι βοτσαλωτές ακρογιαλιές δίνουν ξεχωριστό χρώμα στο νησί.

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πειραιάς – Μυτιλήνη Πρωινή αναχώρηση με πλοίο από τον
Πειραιά. Άφιξη στην Μυτιλήνη το απόγευμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση
2η ημέρα: Λέσβος: Μοναστήρι Αγίου Ραφαήλ, Μανταμάδος, Μονή
Ταξιαρχών, Σκάλα Συκαμινιάς, Μόλυβος, Πέτρα, Μυτιλήνη Πρω-
τεύουσα και κύριο λιμάνι της Λέσβου, η Μυτιλήνη είναι η έδρα του
Υπουργείου Αιγαίου, της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  και
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Λέσβου. Θα επισκεφτούμε το ιστο-
ρικό κέντρο με τη γεμάτη κίνηση και ζωή αγορά, το Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Αθανασίου, το Γενί Τζαμί. Πρώτος σταθμός μας το ξακουστό
γυναικείο Μοναστήρι των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης που βρίσκεται κοντά στο χωριό Λουτρόπολη Θέρμης.
Το μοναστήρι ξανακτίστηκε στη θέση του παλαιότερου μοναστηριού
και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς από όλο τον κόσμο. Στην
παραδοσιακή κωμόπολη Μανταμάδο τιμάται ο Ταξιάρχης, προστάτης
Άγιος της Λέσβου. Στη Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών , χτισμένη
από το 1879, φυλάσσεται η ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη. Θα μας γοη-
τεύσει η Συκαμινιά, σκαρφαλωμένη τη βόρεια πλευρά του όρους Λεπέ-
τυμνου, ένα καταπράσινο τοπίο με δροσερές ρεματιές, καθώς θα αγναν-
τεύουμε το πέλαγος. Επίνειο της Συκαμινιάς είναι η Σκάλα, γραφικό ψα-
ροχώρι, που το στολίζει η Παναγία η Γοργόνα, γνωστή από το ομώνυμο
μυθιστόρημα του Μυριβήλη. Θα μας συναρπάσει η παραδοσιακή διατη-
ρητέα πολιτεία της Μήθυμνα, γνωστή και ως Μόλυβος  με το μεσαιωνικό
χρώμα και τη ρομαντική ατμόσφαιρα. Απλωμένη κατά μήκος μιας εκτε-
ταμένης αμμουδιάς, σε καταπράσινη έκταση, η Πέτρα οφείλει την ονο-
μασία της στο βράχο της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας. Θα περπατή-
σουμε στους γραφικούς πεζόδρομους με τα καλοδιατηρημένα αρχον-
τικά και σπίτια και θα φωτογραφήσουμε το γραφικό λιμάνι.
3η ημέρα: Μυτιλήνη - Αϊβαλί - Πέργαμος - Σμύρνη Μετά το πρωινό
αναχωρούμε από τη Μυτιλήνη με κατεύθυνση το Αϊβαλί. Αφού γίνει ο
έλεγχος διαβατηρίων, θα επιβιβαστούμε στο πλοίο και θα φτάσουμε
στις απέναντι Μικρασιατικές Κυδωνιές (Αϊβαλί) μετά από μία ώρα και
σαράντα λεπτά. “Αι Κυδωνέαι” ήταν κάποτε ένδοξη ελληνική πόλη, κυ-
ρίως τον 18ο αιώνα, αφού απέκτησε, με σουλτανικό φιρμάνι, εξαιρετικά
προνόμια αυτονομίας, τα οποία προώθησαν την ανάπτυξη της γεωργίας
και του εμπορίου. Πήρε το όνομά της από τα δέντρα τις “κυδωνέας” που
φύτεψαν οι πρώτοι οικιστές της. Το 1908 έγινε έδρα Μητροπόλεως με
μοναδικό Μητροπολίτη τον Εθνομάρτυρα Επίσκοπο Γρηγόριο ο οποίος
θανατώθηκε στην καταστροφή του 1922. Σήμερα η πόλη υπάγεται στην
επαρχία Μπαλικεσίρ και αριθμεί 30.000 κατοίκους. Στη συνέχεια θα επι-
σκεφτούμε τα αρχαία “Εκατόνησα”. Πρόκειται για τα νησάκια που βρί-
σκονται στο νοτιοδυτικό άκρο του Αδραμμυτινού κόλπου μεταξύ Λέ-
σβου και Μικρασιατικής παραλίας, τα ονομαστά “Μοσχονήσια”. Συνεχί-
ζουμε για την Αρχαία Πέργαμο, που βρίσκεται κοντά στη σημερινή πόλη
Μπεργκαμά, 80 χλμ. βόρεια της Σμύρνης. Η Πέργαμος υπήρξε μια δοξα-
σμένη και πλούσια πόλη της επαρχίας Τευθρανίας της Μυσίας και πρω-
τεύουσα του ομώνυμου Βασιλείου. Την πρώτη ακριβή περιγραφή των
καταστρεμμένων μνημείων της λαμπρότατης πολιτείας των Ατταλιδών
έδωσε ο Σμιθ το 1674. Αφού ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, θα
αναχωρήσουμε για τη Σμύρνη. Δείπνο. Διανυκτέρευση
4η ημέρα: Σμύρνη - Έφεσος - Κιρκιτζέ - Κουσάντασι Ως “την ωραι-
ότερη πόλη της Μικράς Ασίας” αναφέρει τη Σμύρνη ο ιστορικός Στρά-

βων. Ιστορικά η Σμύρνη ιδρύθηκε το 3000 π.Χ., γνώρισε όμως μεγάλη
ανάπτυξη στα τέλη του 9ου αιώνα. Θα περιηγηθούμε στις αγορές της
Σμύρνης, στην ελληνική συνοικία Κορδελιό, στην κεντρική πλατεία με
το Ρολόι, θα περάσουμε από το Καρατάσι και τον Πλατύ Γιαλό. “Αν υπάρ-
χει αυτό που λέμε παράδεισος, το χωριό μας ο Κιρκιντζές, ήταν ένα
δείγμα του. Κοντά στο Θεό ζούσαμε ψηλά, ανάμεσα σε κατάφυτα βουνά
και ξαγναντεύαμε ολόκληρο τον καρπερό κάμπο της Εφέσου που ήτανε
δικός μας, ίσαμε τη θάλασσα”. Έτσι περιγράφει τον Κιρκιντζέ στο βιβλίο
της “Ματωμένα Χώματα” η Διδώ Σωτηρίου. Ο Κιρκιντζές σήμερα ονομά-
ζεται Σιρίντζε (Sirince) και είναι χωριό 600 κατοίκων σε απόσταση 59 χι-
λιομέτρων νοτιοανατολικά της Σμύρνης. Θα φτάσουμε έως την κεντρική
πλατεία της περιοχής και θα αναπολήσουμε μνήμες του παρελθόντος.
Σε όλες τις περιόδους της αρχαιότητας, η Έφεσος αποτέλεσε ένα από τα
σημαντικότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα, αλλά και μία πρό-
τυπη κοινωνία όπου η εκπαίδευση έπαιζε πρωταρχικό ρόλο. Στον αρχαι-
ολογικό χώρο θα ξεναγηθούμε στο αρχαίο θέατρο, χωρητικότητας
25.000 θέσεων, όπου πραγματοποιούνται παραστάσεις μέχρι και σή-
μερα στη Βιβλιοθήκη του Κέλσου, στη Βασιλική του Αγίου Ιωάννη, στα
ερείπια του Ναού της Αρτέμιδος, στο Ωδείο και στο Ναό του Αδριανού.

Λέσβος – Μικρασιατικά Παράλια - Χίος
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Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* και 4*
(2 διανυκτερεύσεις στη Μυτιλήνη, 2 διανυκτερεύσεις στην Χίο, 1 διανυκτέρευση στη Σμύρνη, 2 διανυκτερεύσεις στο Κουσάντασι)          

Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο • Έμπειρος αρχηγός / συνοδός • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: 

Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Θα καταλύσουμε στο Κουσάντασι που θεωρείται συνώνυμο της έντονης
νυχτερινής ζωής και της ξέφρενης διασκέδασης, ένας ιδιαίτερα δημοφι-
λής προορισμός τους καλοκαιρινούς μήνες. 
5η ημέρα: Κουσάντασι - Δίδυμα - Μπόντρουμ - Κουσάντασι Τα Δί-
δυμα ήταν σημαντικό αρχαίο ιερό και μαντείο αφιερωμένο στον Απόλ-
λωνα. Ανήκαν στην επικράτεια της Μιλήτου και συνδέονταν με αυτή, με
την ιερά οδό μήκους δεκαεπτά χιλιομέτρων. Κατά μήκος της οδού υπήρ-
χαν αγάλματα της δυναστείας των Βραγχιδών ιερέων και αγάλματα που
απεικόνιζαν ζώα. Μέρος των αγαλμάτων αυτών βρίσκεται στο Βρετανικό
Μουσείο. Κότερα, ιστιοπλοϊκά, βίλες, ακρογιαλιές που μαγεύουν με το
βαθύ γαλάζιο τους , αυτό είναι το Τσεσμέ, ένα από τα πιο γνωστά θέρε-
τρα της περιοχής.. Τσεσμέ σημαίνει σιντριβάνι και πραγματικά θεωρεί-
ται από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της παραλιακής Τουρκίας. Απέχει
ογδόντα χιλιόμετρα από τη Σμύρνη.Το γενοβέζικο φρούριο του Τσεσμέ,
που αναπαλαίωσαν οι Τούρκοι τον 16ο αιώνα, έχει μετατραπεί σε μου-
σείο που εμπεριέχει την ιστορία της περιοχής. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση στο Κουσάντασι
6η ημέρα: Κουσάντασι – Τσεσμέ- Χίος Αναχωρούμε από το Κουσάν-
τασι για τηνΚρήνη των Ελλήνων, το Τσεσμέ, στη Χερσόνησο της Ερυ-
θραίας. Θα επιβιβαστούμε σε πλοίο που θα αποπλεύσει στις 19.00  με
προορισμό τη Χίο. Άφιξη ύστερα από 40΄ .Μεταφορά στο ξενοδοχείο
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση
7η ημέρα: Χίος: Βολισσός, Αγία Μαρκέλλα, Λιθί, Πυργί, Μεστά, Αρ-
μόλια, ́ Αγιος Μηνάς, Κάμπος, Χίος Η σύγχρονη πόλη της Χίου, πρω-
τεύουσα και λιμάνι του νησιού, διατηρεί ορισμένα από τα ιστορικά μνη-
μεία της, που αντανακλούν τη μακρά διαδρομή της στο χρόνο. Τα πα-
λαιά και νέα κτίρια, η δενδρόφυτη κεντρική πλατεία, η μεγάλη αγορά με
τα εμπορικά καταστήματα της Απλωταριάς, τα σπουδαία πνευματικά
ιδρύματα, τα πολυάριθμα καφέ και εστιατόρια συνθέτουν το ενδιαφέ-
ρον πρόσωπο της πολυσύχναστης και ζωντανής αυτής πόλης. Οι αναπα-
λαιωμένοι ανεμόμυλοι, το κτίριο του Α΄Λυκείου, η Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Κοραής, το κτίριο του ΟΤΕ, το Μετζητιέ τζαμί (σήμερα στεγά-
ζει το Βυζαντινό Μουσείο), το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο είναι μερικά
από τα κτίρια που θα δούμε στην περιήγησή μας. Θα κατευθυνθούμε
προς τη Βολισσό, κεφαλοχώρι με πλούσια ιστορία. Αφού θαυμάσουμε
τα παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια και τους γραφικούς δρόμους θα
οδηγηθούμε στη Μονή της Αγίας Μαρκέλλας, προστάτιδας της Χίου,
στην ομώνυμη παραλία. Θα περάσουμε από το Λιθί, χωριό αμφιθεα-

τρικά χτισμένο ,με όμορφη θέα, στο δυτικό τμήμα της Χίου και θα περ-
πατήσουμε στα Μεστά, μια από τις πιο γοητευτικές περιοχές του νησιού.
Μοναδική εμπειρία αποτελεί η περιπλάνηση στα δαιδαλώδη σοκάκια
των Μεστών, κάτω από τις καμάρες. Η διαδρομή μας θα μας φέρει στα
Αρμόλια, μεσόγειο χωριό, με τους κατοίκους του να συνεχίζουν την πα-
ράδοση στην αγγειοπλαστική. Μοναδικό οικιστικό σύνολο, νότια της
πρωτεύουσας, ο Κάμπος διατηρεί αναλλοίωτο το μεσαιωνικό του χαρα-
κτήρα. Η περιοχή είναι κατάφυτη από εσπεριδοειδή και πίσω από τους
ψηλούς μαντρότοιχους κρύβονται αρχοντικά υψηλής αρχιτεκτονικής
ποιότητας. Σήμερα στην περιοχή σώζονται αρκετά οικοδομήματα νεο-
κλασικού τύπου, χτισμένα μετά το 1881.
8η ημέρα: Χίος – Πειραιάς Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το λι-
μάνι όπου και επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής.
Άφιξη στον Πειραιά το απόγευμα.



Μια πολιτισμική – γαστρονομική διαφυγή στην πανέμορφη Χίο για να γνωρίσουμε τον τόπο, μέσα από τις φυσικές ομορφιές του, τα μνημεία
του και την τέχνη. Μια ευκαιρία για να μάθουμε τα προϊόντα που παράγει  η περιοχή και να γευτούμε τις παραδοσιακές γεύσεις και τα κρα-
σιά της, αλλά και να βρεθούμε με τους ανθρώπους που είναι πίσω από όλα αυτά.

Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Νωρίς το βράδυ θα συγκεντρωθούμε στο λιμάνι του Πειραιά
για να επιβιβαστούμε στο πλοίο της γραμμής. Τα ξημερώματα θα φτά-
σουμε στο όμορφο λιμάνι της Χίου και θα κατευθυνθούμε με ταξί προς
το πολυτελές ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το Ναυτικό Μουσείο
: Εκεί θα μάθουμε για την εξέλιξη της ναυτιλίας και των εμπορικών
πλοίων. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και
το Λαογραφικό Μουσείο Φίλιππου Αργέντη που εμπεριέχει. Η βιβλιο-
θήκη είναι η 3η μεγαλύτερη της Ελλάδας με 250000 τόμους. Γύρω στις
11,00 επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας και ξεκινάμε με κατεύθυνση
τον “Κάμπο της Χίου”. Η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι το “Αργέντικον”
για να γνωρίσουμε το χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο Κτήμα του
16ου αιώνα του τότε κυβερνήτη του νησιού Αργέντη. Το αγρόκτημα
Citrus άρωμα μνήμης είναι ο επόμενος σταθμός μας. Το αγρόκτημα
αυτό αξιοποιεί και αναδεικνύει  την ιστορία και τα φρούτα του Κάμπου.
Η φιλοξενία θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στην οικοτεχνία και στο εκ-
θετήριο με τα έτοιμα προϊόντα. Αναχωρούμε για φαγητό για το όμορφο
χωριό Θυμιανά και την παραδοσιακή ταβέρνα Ρούσσικο. Το από-
γευμα θα φτάσουμε στα Μεστά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομά-
κια του οχυρωμένου κάστρου και θα μάθουμε για τα μαστιχόδεντρα και
όλη τη διαδικασία παραγωγής της μαστίχας. Στον δρόμο της επιστροφής
θα περάσουμε από το 2ο ονομαστό μαστιχοχώρι το Πυργί. Στη σύντομη
βόλτα μας θα θαυμάσουμε το κέντρο διοίκησης των Μαστιχοχωρίων επί
Γενουατών και την ιδιαίτερη αισθητική των σπιτιών του με τα ξυστά στις
προσόψεις τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Η πρώτη μας επίσκεψη σήμερα θα είναι στην Ποτοποιία Χίου
Στουπάκη Καζανιστό στον Δαφνώνα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας
και φτάνουμε στον Ανάβατο : Ο απόκοσμος οικισμός, ο Μυστράς της

Χίου, μας περιμένει να αφουγκραστούμε την απόλυτη σιγή που ακολού-
θησε την μεγάλη σφαγή του 1822 από τους Τούρκους. Ακολουθεί το χω-
ριό Πυτιός. Στο όμορφο αυτό ορεινό χωριό του Πελινναίου με την βίγλα
στο ψηλότερο σημείο του, μας φέρνει η ύπαρξη της παραδοσιακής τα-
βέρνας ‘Μάκελος’ όπου θα δούμε τις γιαγιάδες του χωριού να πλάθουν
με τα χέρια τους τις χερίσιες μακαρούνες που θα δοκιμάσουμε αργό-
τερα. Μετά το φαγητό συνεχίζουμε με το λεωφορείο μας για τη Βολισσό
όπου θα επισκεφτούμε το μικρό οινοποιείο του Δημήτρη Κεφάλα. Το
φημισμένο ομηρικό κρασί της αρχαιότητας ο Αριούσιος οίνος οινοποι-
είται στο σύγχρονο Οινοποιείο Κεφάλα όπου θα πληροφορηθούμε για
την καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση των τοπικών ποικιλιών και θα
δοκιμάσουμε 3 χαρακτηριστικά κρασιά. Μετά την οινογνωσία, επιστρέ-
φουμε μέσα από μια υπέροχη διαδρομή στην πόλη της Χίου.
4η μέρα: Η τελευταία μέρα μας στο νησί είναι λίγο πιο χαλαρή. Μετά το
γνωστό πρωινό στο ξενοδοχείο μπορούμε να περπατήσουμε στα στενά
δρομάκια της Χώρας ανακαλύπτοντας γευστικούς και άλλους θησαυ-
ρούς της πρωτεύουσας, όπως τα υπέροχα παγωτά Κρόνος, το καφενε-
δάκι άχνη και κανέλλα στο λιμάνι, το κάστρο με το αναπαλαιωμένο
χαμάμ του, το παλατάκι Ιουστινιάνη, την κεντρική καταπράσινη πλα-
τεία Βουνακίου, τους περίφημους λουκουμάδες του Μανάρα, το μπα-
κάλικο εδώδιμων αποικιακών στην Ε. Βενιζέλου 44, το τουρσάδικο
του Σίμου, τα ούζα Απαλαρίνα του Λεωνίδα κ.λ.π. Το μεσημέρι θα βρε-
θούμε για φαγητό μέσα στο κάστρο στο μικρό εστιατοριάκι Αψέντι με
ένα προσεγμένο μενού με προϊόντα του νησιού. Αφήσαμε ως επίγευση,
την γνωριμία μας με τη γνωστή αλυσίδα καταστημάτων σε πολλές πό-
λεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, Mastiha Shop. Αργά το απόγευμα
στο κεντρικό κατάστημα της Χίου απέναντι από τα πλοία, μας περιμένει
μια μικρή γευσιγνωσία με προϊόντα της εταιρίας. Επιβίβαση στο πλοίο
της γραμμής και επιστροφή για τον Πειραιά.

Χίος άρωμα μαστίχας
Διάρκεια: 4 ημέρες

Ένα οδοιπορικό στη γεύση, τις μυρωδιές
και τον πολιτισμό του ακριτικού νησιού

γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινη καμπίνα • Επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων στην πόλη της Χίου • Μεταφο-
ρές με πολυτελές λεωφορείο • Μεταφορές με ταξί από το πλοίο προς το ξενοδοχείο και το αντίστροφο • Ξεναγήσεις και δραστηριό-
τητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα • 3 γεύματα με κρασί, 3 πρωινά, Οινογνωσία στο Κτήμα Κεφάλα, μικρή γευσιγνωσία στο

Mastiha Shop, εισόδους στα μουσεία.  Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.
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Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Νωρίς το βράδυ θα συγκεντρωθούμε στο λιμάνι του Πειραιά
για να επιβιβαστούμε στο πλοίο της γραμμής. Μετά από ένα ευχάριστο
ταξίδι, νωρίς το πρωί  θα φτάσουμε στο όμορφο λιμάνι της Μυτιλήνης
και θα κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο μας. 
2η μέρα: Μυτιλήνη, Πλωμάρι, και τα Μουσεία Ξεκινάμε την εξόρμηση
μας με το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο που στεγάζεται σε κτίριο του
1999 και έχει εκθέματα από την ελληνιστική και ρωμαϊκή Λέσβο. Σύν-
τομα θα βρεθούμε στο Μουσείο Θεόφιλου για να γνωρίσουμε τον πιο
cult ζωγράφο του νησιού με τις υπέροχες naïf απεικονίσεις του των γε-
γονότων της ζωής στα τέλη του 1800. Συνεχίζοντας προς Νότο θα φτά-
σουμε στο γραφικό χωριό Παππάδος και στο Ιστορικό Ελαιοτριβείο
Βρανά για μια όμορφη ξενάγηση στο σημαντικότερο προϊόν του νησιού
την ελιά και τα παράγωγα της. Ακολουθεί το Μουσείο Ούζου της Πο-
τοποιίας Βαρβαγιάννη μία από τις σημαντικότερες στο νησί όπου ο
ίδιος ο κος Στάθης Βαρβαγιάννης θα μας εξηγήσει τα πάντα για το
ούζο. Μετά το φαγητό επιστρέφουμε για απογευματινή ξεκούραση στη
βάση μας στη Μυτιλήνη. Η μέρα θα κλείσει για όσους αντέχουν στα μπα-
ράκια της πόλης.

3η μέρα: Μετά από ένα πλούσιο πρωινό αναχωρούμε για την Αγιάσο.
Περιδιαβαίνουμε με τα πόδια τα στενά δρομάκια του χωριού, παρατη-
ρώντας τα σπίτια με την άσπρη πέτρα (ντουσιμέ) και τα σαχνισιά και θαυ-
μάζοντας την ξυλόγλυπτη τέχνη του Δημήτρη Καμαρού, τα κεραμικά της
Γιώτας Σουλακέλη καθώς και τα ματσάκια από θυμάρι και ρίγανη κρε-
μασμένα στους τοίχους. Ο δρόμος μας φέρνει στην Παναγιά Αγιασώ-
τισα για ένα προσκύνημα και δίπλα ακριβώς δοκιμάζουμε τα καλούδια
του παραδοσιακού φούρνου του χωριού (πλατσιέντα και βασιλόπιτα).
Μας εντυπωσιάζει  το κτίριο του Ιστορικού Αναγνωστηρίου με την
μουσική παράδοση, και  φυσικά επισκεπτόμαστε το καφενείο του
Παπέλ με τα λαϊκά δίστιχα στους τοίχους και μαθαίνουμε για την ντο-
πιολαλιά των Αγιασιωτών. Ο επόμενος προορισμός μας είναι ο Πολυ-
χνίτος . Εδώ ερχόμαστε για τα θερμά λουτρά Πολυχνίτου. Συνεχίζουμε
για την Καλλονή, την προσπερνάμε και παίρνουμε το δρόμο προς το
βορά για να φτάσουμε στον πανέμορφο Μόλυβο ή Μήθυμνα. Αφού
περπατήσουμε στα όμορφα ανηφορικά δρομάκια του, καθόμαστε για
φαγητό στο πανέμορφο εστιατόριο Sansibal με μια υπέροχη θέα στα
πόδια μας. Μετά το φαγητό συνεχίζουμε την πορεία μας προς τη Σκάλα
Συκαμινιάς. Εκεί θα αντικρύσουμε τη Παναγιά τη γοργόνα από το μυ-
θιστόρημα του Στρατή Μυριβήλη και τα παράλια της Μικράς Ασίας συ-
νοδεία ενός υπέροχου καφέ. Αρχίζουμε τώρα την κάθοδο προς τον
Μανταμάδο για να προσκυνήσουμε τον Ταξιάρχη που τον σέβονται
και τον προσκυνούν όλοι, δεξιοί και αριστεροί στο νησί. Στις παρυφές
της πόλης θα σταματήσουμε σ το Οινοποιείο ‘ Οινοφόρος’ . Μαζί μας
θα βρίσκεται και ο ‘Ζορμπάς’ της Λεσβιακής Γαστρονομίας ο Στρατής
Πανάγος για να μας διηγηθεί  τις όμορφες γστρο-ιστορίες του και να
μας ετοιμάσει ένα πανέμορφο μικρό μεζεδάκι αρμονικά δεμένο με τα
κρασιά του οινοποιείου. Το βράδυ ελεύθερο για βόλτες στη νυχτερινή
Μυτιλήνη.
4η μέρα: Ξεκινάμε νωρίς το πρωί για Καλλονή. Ένα γρήγορο πέρασμα
από την πόλη θα μας επιτρέψει να θαυμάσουμε το υπέροχο Δημοτικό
Σχολειό της. Συνεχίζουμε νοτιοδυτικά αφού κάνουμε μια μικρή βόλτα
από τη Σκάλα Καλλονής για Παράκοιλα για να γνωριστούμε με τον Γυ-
ναικείο Συνεταιρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα του. Συνεχίζουμε
για  Μεσότοπο με επίσκεψη – ξενάγηση στο μικρό αλλά παστρικό Τυ-

ροκομείο Βασίλα . Αμέσως μετά μας περιμένει η Σκάλα Ερεσού για ένα
δροσιστικό μπάνιο στην πεντακάθαρη παραλία της. Μετά το μπάνιο θα
συνεχίζουμε την πορεία μας μέχρι το Σίγρι για να δούμε το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας του απολιθωμένου δάσους. Εκεί θα μάθουμε όλες
τις φυσικές διεργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία του απολιθωμέ-
νου δάσους και τη γεωιστορική εξέλιξη του Αιγαίου Πελάγους. Το από-
γευμα θα κάνουμε τα τελευταία ψώνια μας στην πόλη, θα απολαύσουμε
τον καλύτερο καφέ στο Πανελλήνιο και νωρίς το βράδυ θα επιβιβα-
στούμε στο πλοίο μας για την επιστροφή στον Πειραιά.

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινη καμπίνα • Διανυκτέρευση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στην πόλη 
της Μυτιλήνης • Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο • Ξεναγήσεις και δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

• 3 γεύματα με κρασί, 3 πρωινά • Οινογνωσία στο Κτήμα Οινοφόρος, εισόδους στα μουσεία. 
Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.

γαστρονομικά

ταξίδια
Κάθε μεριά της ένας θησαυρός. Στην πόλη της Μυτιλήνης θα γνωριστούμε με την παραδοσιακή αρχιτε-

κτονική της, θα θαυμάσουμε τα υπέροχα αρχοντικά των 2 περασμένων αιώνων, θα μάθουμε για το πα-
ρελθόν στο Παλιό και Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και για τον ζωγράφο του νησιού στο Μουσείο του

Θεόφιλου. Στα μυστικά της γευσιγνωσίας του ούζου και των τοπικών μεζέδων Θα μας μυήσει ο Ζορμπάς της
Λέσβου Στρατής Πανάγος. Για κρασί πάλι μας περιμένει το οινοποιείο Οινοφόρος. 

Μυτιλήνη, το νησί της αρμονίας
Διάρκεια: 4 ημέρες



ΗΠάτμος, με το βαθύ θαλάσσιο διαμελισμό και τα νησάκια ολόγυρα, τα ολόλευκα σπίτια και τα δεκάδες εκκλησά-
κια, προσφέρεται για ήσυχες διακοπές και ατελείωτους περιπάτους Μικρές πεδιάδες και κοιλάδες αλλά και εντυ-
πωσιακοί βράχοι που υψώνονται στις κορυφές και στις πλαγιές των λόφων, δημιουργούν ένα γραφικό εναλλασ-

σόμενο τοπίο. Η χαρακτηριστική  ηρεμία ανέδειξε το νησί σε κέντρο του ησυχασμού, όπου χαλκεύεται το φρό-
νημα και η ορθόδοξη πίστη, και σφυρηλατείται η προσωπικότητα. Τα βυζαντινά κτίσματα της Μονής του Αγίου

Ιωάννη του Θεολόγου, το Σπήλαιο της Αποκάλυψης με την τριπλή σχισμή του βράχου –σύμβολο της Αγίας Τριάδας,
από όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιωάννης άκουσε τη φωνή του Θεού και έγραψε την Αποκάλυψη το 95 μ.Χ., καθώς

και η Πατμιάδα Σχολή, μια από τις περιφημες θεολογικές σχολές του Ελληνισμού, συνθέτουν στο σύνολό τους την χαρακτηριστική εικόνα της Πάτμου. 
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Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πειραιάς - Πάτμος Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά,
επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη στο νησί αργά το βράδυ. Τακτοποίηση σε
επιλεγμένο ξενοδοχείο στη Σκάλα, στο λιμάνι της Πάτμου.
2η ημέρα: Πάτμος Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το νησί ξεκινώντας
από το ‘’Σπήλαιο της Αποκάλυψης’’, εκεί όπου ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
έγραψε την Αποκάλυψη. Η Πατμιάδα σχολή βρίσκεται πίσω από το μο-
ναστήρι, ιδρύθηκε το 1713, και λειτούργησε σαν εκκλησιαστική σχολή
και κέντρο των υπόδουλων Ελλήνων. Θα συνεχίσουμε για τη Μονή του
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Χώρα. Πρόκειται για μια Μονή με ιδι-
αίτερη ιστορική και θρησκευτική σημασία, που ιδρύθηκε το 1088 από
τον Όσιο Χριστόδουλο το Λατρηνό, καθιερώνοντας τη μοναστική πα-
ράδοση της Πάτμου και ενισχύοντας την προσκυνηματική της σημασία.
Θα θαυμάσουμε το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τα ασημένια καντήλια και τις
τοιχογραφίες του Καθολικού, κτισμένο επάνω στα θεμέλια παλαιοχρι-
στιανικής βασιλικής, και θα περιηγηθούμε στο πολυεπίπεδο κτιριακό
συγκρότημα με τις εσωτερικές αυλές, τις στοές και τους στενούς διαδρό-
μους, με τα κελιά διατεταγμένα γύρω από το Καθολικό. Τέλος, θα επισκε-
φθούμε το νέο Σκευοφυλάκιο – Μουσείο, όπου εκτίθενται βυζαντινές ει-
κόνες και ιερά κειμήλια, λείψανα σε περίτεχνα στολισμένες λειψανοθή-
κες καθώς και χρυσόβουλλα όπως το ιδρυτικό χρυσόβουλλο της Μονής.
Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στη Χώρα, όπου θα έχουμε την ευκαι-
ρία να δούμε την προτομή ενός από τους τρείς ιδρυτές της Φιλικής Εται-
ρίας, του Εμμανουήλ Ξάνθου, απόφοιτου της Πατμιάδας Σχολής, και να
επισκεφθούμε (προαιρετικά) το Λαογραφικό Μουσείο στο Αρχοντικό
του Σημαντήρη, ένα αρχονταρίκι 400 ετών που κτίστηκε το 1625 από
Σμυρναίους τεχνίτες. 
3η ημέρα: Πάτμος Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια εκδρομή στα
βόρεια του νησιού, στον Όρμο της Λάμπης, μια περιοχή με σπάνια βό-
τσαλα και την μαγευτική λάμψη του ήλιου πάνω στη θάλασσα.  Θα συνε-
χίσουμε για το βουνό της Κουμάνας, στη βόρεια πλευρά του κόλπου της
Σκάλας, όπου βρίσκεται η Παναγία της Κουμάνας με το φωτεινό σταυρό
του 1780. Στον Κάμπο, ένα εύφορο χωριό θα προσκυνήσουμε στη Πανα-

γία του Απόλλου. και θα καταλήξουμε στο περίφημο Γροίκο, τον κλειστό
ήρεμο όρμο που μοιάζει περισσότερο με λίμνη, πνιγμένο στο πράσινο.
4η ημέρα: Λειψοί (προαιρετική εκδρομή) Ωραιότατες αμμουδιές, επί-
πεδα βράχια και πανέμορφες σπηλιές συνθέτουν το μοναδικό περιβάλ-
λον των Λειψών η ιστορία των οποίων είναι αναπόσπαστα δεμένη με την
ιστορία των γειτονικών μεγαλύτερων νησιών και ιδιαίτερα της Πάτμου. Η
σημερινή  ημέρα θα μας φέρει (προαιρετικά) στους Λειψούς. Στο νησί
υπάρχουν πολλές μικρές εκκλησίες, για τις οποίες μάλιστα λέγεται ότι αν-
τιστοιχεί μία για κάθε οικογένεια. Αξίζει να αναφερθεί η Παναγιά του Χά-
ρου για τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της ρυθμό (νησιωτικός-βυζαντινός). 
5η ημέρα: Λέρος (προαιρετική εκδρομή) Μετά το πρωινό αναχω-
ρούμε (προαιρετικά) για το λιμάνι με προορισμό την Λέρο. Δαντελωτές
ακτές, όρμοι, φιλόξενα αγκυροβόλια αλλά και μια ενδιαφέρουσα αρχιτε-
κτονική συνθέτουν το τοπίο του καταπράσινου αυτού νησιού. Το Λακκί,
κύριο λιμάνι της Λέρου, στο μυχό του ομώνυμου κλειστού όρμου, εντυ-
πωσιάζει με τα επιβλητικά κτίρια, τους ανοιχτούς δρόμους, τα πάρκα και
τις δεντροστοιχίες με τους ευκάλυπτους. 
6η ημέρα: Πάτμος - Πειραιάς Ημέρα ελεύθερη για προσωπικές περιη-
γήσεις και μπάνιο στα πεντακάθαρα νερά της Πάτμου. Το βράδυ επιβί-
βαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά όπου και φτάνουμε το πρωί
της επόμενης ημέρας.

Διάρκεια: 6 ημέρες

Πάτμος, το ιερό νησί των Δωδεκανήσων
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Περιλαμβάνονται: 5 νύχτες σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στην Πάτμο • Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο
• Ακτοπλοϊκό εισιτήριο Πειραιάς - Πάτμος με επιστροφή • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Προαιρετική εκδρομή στους Λειψούς και στη Λέρο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν κατάλληλη ενδυμασία για τις επισκέψεις στα μοναστήρια (φούστες ή φορέματα

με σκεπασμένους τους ώμους)



Το εξαιρετικό κλίμα, οι εναλλαγές του τοπίου, οι μαγευτικές παραλίες, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι παραδο-
σιακοί οικισμοί με τους λαογραφικούς θησαυρούς τους και τα υπέροχα αρχιτεκτονικά συμπλέγματα συνθέ-
τουν μοναδικές εικόνες στο Καστελόριζο, τη Σύμη και την Τήλο. Αποτελούν τρία από τα δώδεκα κύρια νησιά

των Δωδεκανήσων, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πελάγους. Το Καστελόριζο, το ακριτικό νησί που επεκτεί-
νει τα σύνορα της Ελλάδας κατά 72 ν.μ., όση και η απόστασή του από τη Ρόδο, είναι ιδανικός προορισμός για περιπατητές
και λάτρεις των ήσυχων διακοπών. Ο βαθύς θαλάσσιος διαμελισμός της Σύμης και τα γύρω νησάκια, συνθέτουν μια καταπλη-
κτική εικόνα. Δασωμένες πλαγιές, διάσπαρτα εκκλησάκια, κρουαζιερόπλοια και κάθε είδους πλεούμενα πηγαινοέρχονται στο
λιμάνι του νησιού και από εκεί αρχίζει η εξερεύνηση της πλούσιας ιστορίας του. Η Τήλος, το νησί της ποιήτριας Ήριννας, με τις πεντακάθαρες ακρο-
γιαλιές, τους τραχείς ορεινούς όγκους και τις εύφορες παραθαλάσσιες εκτάσεις αποτελεί ιδανικό προορισμό για να γνωρίσουμε ζεστούς ανθρώ-
πους, που διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου τους.
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Το ταξίδι μας:
1η ημέρα:  Αθήνα – Ρόδος - Καστελόριζο Με πτήση από το αεροδρό-
μιο Ελευθέριος Βενιζέλος πετάμε μέσω Ρόδου για το ακριτικό Καστελό-
ριζο. Άφιξη στο νησί, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και βόλτα για μια
πρώτη γνωριμία με την περιοχή.
2η ημέρα: Καστελόριζο Οι πρώτες αναφορές κατοίκησης της περιοχής
ανάγονται στα πρώιμα χρόνια της Νεολιθικής Εποχής. Εδώ έφτασαν Μι-
νωίτες και στη συνέχεια Μυκηναίοι. Η ακμή του νησιού φαίνεται και από
την ίδρυση αποικιών στις απέναντι μικρασιατικές ακτές. Έλαβε μέρος
στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία και πολέμησε, στο πλευρό των Αθηναίων,
τους Πέρσες. Το 79 μ.Χ. υποτάχθηκε στους Ρωμαίους. Στα τέλη του 19ου οι
κάτοικοι επιδόθηκαν με επιτυχία στη σπογγαλιεία. Η Ιταλική κατοχή είχε
ως συνέπεια τη μαζική μετανάστευση στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Αυ-
στραλία και την Αίγυπτο. Το 1941 βομβαρδίζεται από Ιταλούς και το 1943
από Γερμανούς. Το νησί ενσωματώθηκε στην Ελλάδα το 1948. Το αρχαίο
όνομά του οφείλεται στον οικιστή Μεγιστέα ενώ η ονομασία Καστελόριζο
προήλθε από τα χρόνια των Σταυροφόρων (Κατέλο Ρόσο), από τους κόκ-
κινους βράχους πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε και το κάστρο. Θα
περπατήσουμε στα γραφικά πεζοδρομημένα δρομάκια των συνοικιών
“Πηγάδια” και “Xωράφια” και θα θαυμάσουμε τα παραδοσιακά αρχοντό-
σπιτα με τις κεραμοσκεπές και τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα. Θα φτά-
σουμε στο μεσαιωνικό κάστρο, θα περιηγηθούμε στο αρχαιολογικό και
λαογραφικό μουσείο και θα αντικρύσουμε το ναόσχημο λύκιο τάφο. 
3η ημέρα: Καστελόριζο Το γαλάζιο σπήλαιο ή Φώκιαλη είναι από τα
ωραιότερα στην Ευρώπη και, αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, θα
φτάσουμε σε αυτό με βάρκα. Ο Μητροπολιτικός ναός των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης μας γοητεύει με το γοτθικό ρυθμό της ενώ η βόλτα
έως το Μανδράκι μας φορτίζει με θετική ενέργεια. Προαιρετική μετάβαση
στο μαγευτικό και κοσμοπολίτικο Κας, στα απέναντι τουρκικά παράλια.
4η ημέρα: Καστελόριζο - Ρόδος Αφήνουμε το γραφικό Καστελόριζο
για να βρεθούμε στην κοσμοπολίτικη πόλη της Ρόδου. Θα περπατή-
σουμε στη μεσαιωνική οχυρωμένη πόλη των ιπποτών και θα δοκιμά-
σουμε τα χαρακτηριστικά μελεκούνια και τα άσπρα αμυγδαλωτά στα
πολυάριθμα καφέ της παραλίας. Διανυκτέρευση στην πόλη της Ρόδου.
5η ημέρα: Ρόδος – Τήλος Το πρωί αναχωρούμε για “τη θαυμάσια αυτή
γειτονιά του πλανήτη”, ένα νησί κατοικημένο από νεολιθική περίοδο, τη
μοναδική Τήλο. Γνωστή από την αρχαιότητα για τα αρώματά της δέ-
χτηκε μινωική επίδραση, και από τον 3ο π.Χ. απέκτησε ανεξάρτητη κρα-
τική υπόσταση, δημοκρατικό πολίτευμα και δικά της νομίσματα. Το
1309 περιήλθε στην κυριαρχία του Τάγματος των Ιπποτών . Το 1948 εν-
σωματώθηκε στην Ελλάδα.
6η ημέρα: Τήλος Θα επισκεφτούμε το μεσαιωνικό κάστρο με τις δεξα-
μενές νερού και τη μισοερειπωμένη εκκλησία του Ταξιάρχη, το σπήλαιο
Χαρκαδιό και το μικρό θέατρο. Θα περπατήσουμε στο λιμάνι του νη-
σιού, τα Λιβάδια, εκεί όπου κάθε πρωί οι ψαράδες οδηγούν τις βάρκες
τους έξω από αυτό για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, με τα σπίτια χτι-
σμένα στο μυχό του μεγάλου κόλπου, απλωμένα στην εύφορη μικρή
κοιλάδα της περιοχής και θα φτάσουμε στο Μικρό Χωριό όπου σώζον-
ται τα ερείπια ενός μικρού μεσαιωνικού κάστρου και κάποιων πετρόχτι-
στων σπιτιών, αρμονικά δεμένων με τον περιβάλλοντα χώρο.

7η ημέρα: Τήλος – Σύμη Νωρίς το πρωί αναχωρούμε ακτοπλοϊκώς για
το πανέμορφο λιμάνι της Σύμης, σαν μια ζωγραφιά ενός βενετσιάνικου
χωριού. Τα σπίτια αρχίζουν από το λιμάνι και ανεβαίνουν ως την κορυφή
του λόφου, όπου βρίσκεται το Κάστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών - την
Άνω Σύμη ή Χωριό. Η Σύμη αποτελείται από 2 βασικούς οικισμούς -
τον Γιαλό που είναι και το λιμάνι του νησιού και την Άνω Σύμη
ή Χωριό που είναι η πρωτεύουσα του νησιού.  Το ανέβασμα από το Γιαλό
προς την Άνω Σύμη γίνεται από την Καλή Στράτα με τα 500 φαρδιά σκα-
λοπάτια της και όμορφα παλιά νεοκλασικά σπίτια που ορθώνονται δεξιά
και αριστερά της Καλής. Δικαίως μαζί με το Γιαλό ανακηρύχθηκαν διατη-
ρητέοι οικισμοί.
8η ημέρα: Σύμη Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην πλούσια
μυθική παράδοση και ιστορία του νησιού. Θα ανεβούμε στο Κάστρο των
Ιπποτών, θα φωτογραφήσουμε τα σπίτια του νησιού, κομψοτεχνήματα
της νησιώτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής, το πέτρινο γεφύρι, τον πύργο με
το ρολόι, τις εκκλησίες, όλες με αυλές στρωμένες με άσπρα και μαύρα
βότσαλα. Τα γλυπτά “Περιστέρι της Ειρήνης” και “Μιχαλάκι” στολίζουν το
λιμάνι και οι ανεμόμυλοι δεσπόζουν στο Χωριό, εκεί όπου άλλοτε άλε-
θαν τα σιτηρά. Κάποιοι από αυτούς κατοικούνται έως σήμερα.
9η ημέρα: Σύμη – Ρόδος - Αθήνα Αναχωρούμε με το πλοίο από την χα-
λαρωτική ατμόσφαιρα της Σύμης με το ζεστό και καθαρό σαν κρύ-
σταλλο νερό, και τα έντονα μεταβαλλόμενα χρώματα, καθώς ανεβαίνει
αργά ο ήλιος, για την Ρόδο και από εκεί αεροπορικώς για την Αθήνα
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Περιλαμβάνονται : 8 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα καταλύματα με πρωινό • Μεταφορές: Αθήνα – Ρόδο – Καστελόριζο 
αεροπορικώς • Καστελόριζο – Ρόδος αεροπορικώς ή με πλοίο • Ρόδος – Σύμη με πλοίο •  Σύμη – Τήλο με πλοίο • Τήλο – Ρόδο με πλοίο

• Ρόδο – Αθήνα αεροπορικώς • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
Η φορά των περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί οτιδήποτε

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Καστελόριζο - Σύμη - Τήλος
Διάρκεια: 9 ημέρες



Διάρκεια: 7 ημέρες

ΗΚρήτη, το μεγαλύτερο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας και πέμπτο της Μεσογείου, αποτέλεσε από την αρχαι-
ότητα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Οι μοναδικές φυσικές ομορφιές, οι εναλλαγές του τοπίου, οι σημαν-
τικοί αρχαιολογικοί χώροι, τα αναπτυγμένα τουριστικά θέρετρα, το εξαιρετικό κλίμα, πάνω από όλα όμως οι

άνθρωποί του, ο τρόπος ζωής, η φιλοξενία κάνουν το νησί αυτό ξεχωριστό, μοναδικό. Η Κρήτη αποτελείται από
τέσσερις νομούς: Του Ηρακλείου, του Λασιθίου, της Ρεθύμνης και των Χανίων. Ο νομός Ηρακλείου, ανάμεσα

στον Ψηλορείτη και τη Δίκτη είναι το διοικητικό, αγροτικό και εμπορικό κέντρο της Κρήτης. Εδώ αναπτύχθηκαν
τα σημαντικότερα κέντρα του μινωικού πολιτισμού, η Κνωσός και η Φαιστός.     Ο νομός Λασιθίου, στο ανατολικό

άκρο της Κρήτης, έχει αναπτυγμένα τουριστικά κέντρα - Άγιος Νικόλαος, Ελούντα, Ιεράπετρα, Σητεία – χωριά με έντονο
παραδοσιακό χρώμα και μοναδικές φυσικές ομορφιές όπως το φοινικόδασος στο Βάι. Ο νομός Ρεθύμνης, ανάμεσα στα Λευκά Όρη και τον Ψηλο-
ρείτη, έχει εντυπωσιακό φυσικό ανάγλυφο με τραχείς ορεινούς όγκους ,μαγευτικές τοποθεσίες και ιστορικά μοναστήρια όπως η μονή Αρκαδίου. Ο
νομός Χανίων με τη λίμνη Κουρνά σε δεσπόζουσα θέση, το φαράγγι της Σαμαριάς, τη Παλαιοχώρα, το Μάλεμε καλύπτει το δυτικό άκρο της Κρήτης.

Τι θα συναντήσουμε στην Κρήτη;
To πιο ήπιο κλίμα του πλανήτη, γραφικά χωριά, μικρά και με-
γάλα σπήλαια, φαράγγια και οροπέδια.
Ίχνη πολιτισμών σπαρμένα σε όλο το νησί, εκπληκτικά αρχαι-
ολογικά μνημεία.
Αγνά προϊόντα που παράγει η κρητική γη, μια κουζίνα με ιστο-
ρία 4.000 χρόνων.
Χρυσές αμμουδιές, καταγάλανες πεντακάθαρες θάλασσες,
ορεινά μονοπάτια, πανέμορφες διαδρομές μέσα από επιβλη-
τικά τοπία.
Φιλόξενους ανθρώπους, κάθε τύπου καταλύματα, σεβασμός
στο φυσικό περιβάλλον, πάνω από όλα όμως σεβασμός  στον
άνθρωπο και στις ανάγκες του

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πειραιάς – Ηράκλειο Πρωινή αναχώρηση με πλοίο από τον
Πειραιά και άφιξη στο Ηράκλειο το απόγευμα. Άμεση τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και βόλτα για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Η ιστορία της
πόλης καθρεφτίζεται στις αλλαγές του ονόματός της. Ο γεωγράφος Στρά-
βων αναφέρεται σε ένα λιμάνι της Κνωσού που ονομαζόταν Ηράκλειο. Το
824, όταν οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη, οχύρωσαν τον παλαιό οικι-
σμό. Από την αραβική λέξη Χάντακ προήλθε η ονομασία Χάνδαξ και στον
13ο , επί Ενετοκρατίας, επικράτησε η ονομασία Κάντια. Ηράκλειο ονομά-
στηκε επίσημα το 1922. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
καταστράφηκε η μισή πόλη από βομβαρδισμούς. Σήμερα το Ηράκλειο
είναι μια σύγχρονη πόλη, εμπορικό, βιομηχανικό και τουριστικό κέντρο
της Κρήτης. Η ”εντός των τειχών” πόλη συγκινεί με τα ενετικά μνημεία, τα
νεοκλασικά κτίρια και τους γραφικούς πεζόδρομους.

2η ημέρα: Ηράκλειο – Ελούντα - Σπιναλόγκα – Άγιος Νικόλαος –
Μονή Επανωσήφη -Ηράκλειο Μόλις αντικρύσουμε την Ελούντα θα
γοητευτούμε από το ανόθευτο παραδοσιακό της χρώμα αλλά και από το
σύγχρονο οικισμό που σήμερα αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές τουρι-
στικό θέρετρο. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη Σπιναλόγκα, ένα νησάκι
στην είσοδο του όρμου Σπιναλόγκας στο δυτικό τμήμα του κόλπου Μπι-
ραμπέλλου. Στεφανώνεται από φρούριο που οικοδόμησαν οι Ενετοί το
1579 πάνω στα ερείπια αρχαίας οχύρωσης. Ξεχωρίζει το κτίριο των δη-
μόσιων λουτρών του 4ου μ.Χ. Υπήρξε για πολλά χρόνια τόπος απομόνω-
σης λεπρών Χτισμένος στο βορειοδυτικό άκρο του γραφικού κόλπου
Μιραμπέλλου, ο Άγιος Νικόλαος κατέχει τη θέση της αρχαίας πολίχνης
Λατούς. Η σημερινή πόλη έχει έντονο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η Ιερά
Μονή του Αγίου Γεωργίου του Απανωσήφη ή Επανωσήφη, βρίσκεται
στο κέντρο περίπου του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα.
Είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι από την ίδρυσή του στην Κρήτη σε
αριθμό Μοναχών, όχι μόνο εγγεγραμμένων αλλά και εγκαταβιούντων.
3η ημέρα: Κνωσός – Παναγία Κερά – Λασίθι - Ηράκλειο Σήμερα θα
επισκεφτούμε τη Κνωσό, το κέντρο του μινωικού πολιτισμού κατά το
διάστημα 2000-1400 π.Χ. Θα ξεναγηθούμε στην περίφημη αρχαία πόλη
με τα ανάκτορα, θα θαυμάσουμε “τον πρίγκηπα με τα κρίνα”, τη δεξα-
μενή των καθαρμών, το μικρό ανάκτορο, τη βασιλική έπαυλη, το βασι-
λικό τάφο κ.α. Θα συνεχίσουμε με το οροπέδιο του Λασιθίου (Τζερ-
μιάδο), μια παραδεισένια έκταση σε υψόμετρο 817 – 850μ. στο βορει-
οδυτικό άκρο της Δίκτης με μηλιές, αχλαδιές, κερασιές, αμυγδαλιές και
κηπευτικά. Η περιοχή κατοικήθηκε από τα Νεολιθικά χρόνια. Το 16ο εγ-
καταστάθηκαν εδώ οικογένειες προσφύγων από την Πελοπόννησο.
Υπήρξε κέντρο και κρησφύγετο των επαναστατών επί Τουρκοκρατίας.
Σε μια κατάφυτη περιοχή της Βόρειας Δίκτης βρίσκεται η Μονή Κεράς
Καρδιωτίσσης. Πρόκειται για ένα ιστορικό μοναστήρι, 50km νοτιοανα-
τολικά του Ηρακλείου από το οποίο έχουν πάρει το όνομα τους οι οικι-
σμοί Κερά και Άνω Κερά.
4η ημέρα: Ηράκλειο – Αρόλιθος – Ανώγεια – Βενεράτο (Μονή Παλια-
νής) - Ηράκλειο Μετά το πρωινό μας θα κατευθυνθούμε προς τον Αρό-
λιθο, ένα συγκρότημα το οποίο αναπαριστά ένα παραδοσιακό κρητικό
χωριό που δημιουργήθηκε από αγάπη για την κρητική παράδοση. Βρί-
σκεται μόλις 11χλμ έξω από το Ηράκλειο, στην πλαγιά ενός βουνού. Θα
θαυμάσουμε τη λαογραφική συλλογή στο μουσείο αγροτικής ιστορίας
& λαϊκής τέχνης και θα περπατήσουμε στα πετρόχτιστα σοκάκια όπου
και θα βιώσουμε ένα μοναδικό παραδοσιακό περιβάλλον. Μέσα από μια
θαυμάσια ορεινή διαδρομή θα φτάσουμε στα Ανώγεια. Χάρη στο σεβα-
σμό και την αγάπη που αποδίδουν οι Ανωγειανοί στην πολιτιστική κλη-
ρονομιά, στα ήθη και στα έθιμά τους, τα Ανώγεια θεωρούνται το επίκεν-
τρο του σύγχρονου Κρητικού πολιτισμού. Θα συνεχίσουμε για το Βενε-
ράτο, ένα από τα ομορφότερα χωριά της ενδοχώρας του νομού Ηρα-
κλείου, ένας τόπος εκπληκτικής ομορφιάς και γαλήνης, μοναδικός για τη
γραφικότητά  και τα υπέροχα χρώματά του. Η μονή Παλιανής θεωρείται
μια από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης και δεσπόζει στην περιοχή.
5η ημέρα Ηράκλειο – Φόδελε – Αρκάδι – Ρέθυμνο – Αργυρούπολη -
Λίμνη Κουρνά – Χανιά Η φυσική ομορφιά της λίμνης Κουρνά θα μας
συναρπάσει καθώς είναι η μόνη φυσική λίμνη στην Κρήτη. Στην αρχαι-
ότητα ονομαζόταν Κορησία. Η λίμνη τροφοδοτείται από τα νερά που κα-
τεβάζουν τα γειτονικά βουνά και οι λόφοι. Τα πετρώματα της περιοχής
διακόπτουν την υπόγεια ροή τους και δεν τα επιτρέπουν να συνεχίσουν
την πορεία τους μέχρι τη θάλασσα. Το Ρέθυμνο με το Ψηλορείτη και την
καταγάλανη θάλασσα θα μας αρέσει πολύ καθώς “Το Ρέθυμνο δεν είναι

Γύρος της Κρήτης
Κ

ρή
τη
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Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Ηράκλειο / Χανιά - Πειραιας • 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*
και 4* (4 διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο, 2 στα Χανιά) με πρωινό • Μετακινήσεις  με πολυτελές λεωφορείο • Έμπειρος συνοδός 

• Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους , ενυδρείο κ.α 

• Μεταφορά με καραβάκι στη Σπιναλόγκα
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

μέρος που πηγαίνεις αλλά που επιστρέφεις”.  Θα περπατήσουμε στο βε-
νετσιάνικο λιμάνι με το εντυπωσιακό οχυρό της Φορτέτσας και στην πα-
λιά πόλη, μια από τις πιο καλά διατηρημένες πόλεις της αναγεννησιακής
περιόδου. Επόμενος σταθμός της σημερινής μας περιήγησης η Ιερά
Μονή Αρκαδίου η οποία θεμελιώθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, από
τον αυτοκράτορα Ηράκλειο και ανοικοδομήθηκε τον 5ο αιώνα από τον
Βυζαντινό αυτοκράτορα Αρκάδιο του οποίου και το όνομα φέρει. Το Αρ-
κάδι αποτελεί το πιο ιστορικό μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο έμελλε να
γίνει το ιερότερο σύμβολο των Αγώνων των Κρητικών για την Ελευθε-
ρία, καθώς εδώ έγινε το τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον
δρόμο για την απελευθέρωση του νησιού το 1898. Μάλιστα,
η UNESCO έχει χαρακτηρίσει το Αρκάδι ως “Ευρωπαϊκό Μνημείο Ελευ-
θερίας”. Το Φόδελε βρίσκεται στο μέσο μιας κοιλάδας, κατάφυτης από
πορτοκαλεώνες. Φημίζεται μάλιστα για τα ιδιαίτερα εύγευστα πορτοκά-
λια του. Το χωριό συνδέθηκε με το μεγάλο ζωγράφο Δομήνικο
Θεοτοκόπουλο. Η διατήρηση του επωνύμου Θεοτοκάκης στο χωριό
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο Ελ Γκρέκο καταγόταν από εκεί. Άφιξη
στην πόλη των Χανίων. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Χανιά – Ακρωτήρι – Τάφοι Βενιζέλων – Αγία Τριάδα - Χα-
νιά Δεν είναι τυχαίο το ότι τα Χανιά προσελκύουν επισκέπτες από όλα τα
μέρη του κόσμου.  Η πόλη συνδυάζει απίστευτη φυσική ομορφιά, με
πλούσια πολιτιστική παράδοση καθώς και άρτια τουριστική υποδομή.
Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, στην αγορά  και το ενετικό λιμάνι
και θα κατευθυνθούμε προς το Ακρωτήρι, εκεί όπου βρίσκονται οι τάφοι
των Βενιζέλων. Στην επιστροφή μας προς  τα Χανιά θα επισκεφτούμε τη
Μονή της Αγίας Τριάδας, που αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικό-
τερα μοναστήρια της Κρήτης με τεράστια επίδραση στην παιδεία του
νησιού. Χτίστηκε από τους Κρητικούς μοναχούς Ιερεμία και Λαυρέντιο,
από την βενετσιάνικη ορθόδοξη οικογένεια των Τζαγκαρόλων. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας στα Χανιά
7η ημέρα: Χανιά – Λιμάνι Σούδας Μεταφορά από τα Χανιά στο λιμάνι
της Σούδας. Αναχώρηση για τον Πειραιά έχοντας περάσει ένα υπέροχο
7ήμερο στην πανέμορφη Κρήτη. Θα ξανάρθουμε!
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Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πρωινή αναχώρηση από τα

γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας
με κατεύθυνση τη Βόρειο Ελλάδα.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική προ-
βάλλει με εικόνες που μας μαγεύουν.  Παλαι-

οχριστιανικές Βασιλικές, λείψανα  οχυρώσεων, πύργοι
και κάστρα, κατάλοιπα μοναστηριακών μετοχιών, οικισμοί με ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής,  νερόμυλοι και ανεμόμυλοι συνθέ-
τουν ένα μοναδικό περιβάλλον. Ο ξεχωριστός συνδυασμός άλλωστε βου-
νού και θάλασσας αποτελεί από μόνος του ένα μοναδικό αξιοθέατο. Προ-
ορισμός μας η τρίτη χερσόνησος του νομού. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας
στην Ουρανούπολη, ένα παραθαλάσσιο χωριό του Δήμου Σταγείρων-
Ακάνθου, τελευταίος κοσμικός προορισμός πριν μεταβεί κάποιος στο
Άγιο Όρος. Δείπνο. Διανυκτέρευση
2η ημέρα: Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για την ορεινή Χαλκι-
δική, μια περιοχή λιγότερο γνωστή, υπέροχη όμως και ατμοσφαιρική.
Γύρω από τον καταπράσινο Χολομώντα βρίσκονται πολλά γραφικά χω-
ριά, με πλούσια ιστορία. Θα επισκεφτούμε την πιο γνωστή κωμόπολη,
την Αρναία, με τα παλιά αρχοντικά και ται γραφικά σοκάκια. Ακολουθεί
ο γύρος της Χερσονήσου Σιθωνίας. Θα μεταβούμε στο Νέο Μαρμαρά,
τόπο που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη θάλασσα με το βουνό και
προσφέρει μοναδική θέα στο ακατοίκητο νησάκι Κέλυφος. Θα περιηγη-
θούμε στην Αρχαία Τορώνη η οποία ιδρύθηκε από τους Χαλκιδείς με-
ταξύ 8ου και 7ου π.Χ. αιώνα στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου της
Σιθωνίας. Το Κάστρο της Τορώνης ( ή Κάστρο της Ληκύθου ) βρίσκεται
σε μια μικρή και απότομη βραχώδη χερσόνησο στη νότια άκρη της πα-
ραλίας. Θα διασχίσουμε το Πόρτο Κουφό που θεωρείται το μεγαλύτερο
και ασφαλέστερο φυσικό λιμάνι της Ελλάδας και σημαντικός ψαρότο-
πος. Επόμενη στάση στη Σάρτη, τουριστική περιοχή, βραβευμένη για
την καθαρή και αμμώδη παραλία της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δεί-
πνο, διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: To πρωινό μας είναι αφιερωμένο στο Άγιο ΄Ορος, μοναδική
περιοχή στην Ελλάδα, εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην προσευχή και τη
λατρεία του Θεού. Μεταφερόμαστε στο λιμάνι της Ουρανούπολης και
από εκεί με το πλοίο ακολουθούμε τη νοτιoδυτική πλευρά της χερσονή-
σου φτάνοντας σε 10 λεπτά στα σύνορα που χωρίζουν τον υπόλοιπο κό-
σμο με την μοναστική πολιτεία. Από εκεί περνούμε την πρώτη ρωσική
σκήτη και κατά μήκος μοναδικών παραλιών, φτάνουμε στο πρώτο μονα-
στήρι, την Ι.Μ. Δοχειαρίου. Στην συνέχεια ακολουθούν άλλες 7 μονές, το
κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους, η Δάφνη, και τέλος οι σκήτες, μικρά

χωριά όπου σε κάθε σπίτι ζουν ομάδες μοναχών. Η διάρκεια της διαδρο-
μής είναι 3 περίπου ώρες γαλήνης και χαλάρωσης. Απογευματινός περί-
πατος στην Ιερισσό, μια σύγχρονα δομημένη παραλιακή κωμόπολη, με
πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον γύρο της Χερσονήσου
της Κασσάνδρας με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά: Η Νέα
Ποτίδαια, στο στενότερο σημείο της χερσονήσου με κυριότερο αξιοθέ-
ατο τη διώρυγα που ενώνει τους δύο κόλπους, τον Θερμαικό και τον Το-
ρωναίο, διευκολύνοντας έτσι τη ναυσιπλοΐα, η Σάνη, κατά την αρχαι-
ότητα αποικία των Ερετριέων, σήμερα αγαπημένος προρισμός Ελλήνων
και αλλοδαπών, το Πευκοχώρι, με τους πανέμορφους κήπους των σπι-
τιών, τις ανθισμένες λεμονιές, τα γιασεμιά και τα τριαντάφυλλα, η Καλλι-
θέα, οι κάτοικοί της  οποίας προέρχονταν από το Μάλτεπε της Προπον-
τίδας και την ευρύτερη περιοχή της Κερασσούντας του Πόντου.και εγκα-
ταστάθηκαν στην περιοχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922,
ο Άφυτος, ένα ιδιαίτερο χωριό με πέτρινα σπίτια και γραφικά σοκάκια
με  καλντερίμια, δίνει την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε νησί. Άφιξη στο
ξενοδοχείο μας, Δείπνο, διανυκτέρευση
5η ημέρα: Σήμερα αναχωρούμε για το σπήλαιο Πετραλώνων ή «Κόκ-
κινων Πετρών» στους δυτικούς πρόποδες του όρους Κατσίκα Το σπή-
λαιο ανακαλύφθηκε το 1959 και το 1960 βρέθηκε το αρχαιότερο ανθρώ-
πινο λείψανο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο, το
οποίο ανήκει σε πρώιμο μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στον Homo erec-
tus και τον αρχαϊκό Homo sapiens. Με ενδιάμεσες στάσεις κατευθυνό-
μαστε προς Αθήνα όπου και φτάνουμε το βραδάκι.

Διάρκεια: 5 ημέρες

Στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος
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Περιλαμβάνονται:
4 νύχτες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται: 
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και στο σπήλαιο
των Πετραλώνων καθώς και η κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος. 



Το ταξίδι μας:
Μία μονοήμερη εκδρομή διάρκειας 8 ωρών η οποία περιλαμβάνει δύο
από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς προορισμούς της Μακεδο-
νίας. 
Η πρώτη στάση της εκδρομής πραγματοποιείται στην Πέλλα, στην Κεν-
τρική Μακεδονία.  Απέχει 45 λεπτά από την Θεσσαλονίκη και αποτελεί
έναν από τους κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδα. Η
Πέλλα, μία μικρή πόλη στις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου, έγινε πρω-
τεύουσα του μακεδονικού κράτους στο τέλος του 5ου - αρχές του 4ου αι.
π.χ., αντικαθιστώντας τις Αιγές, και σύντομα εξελίχθηκε στο σημαντικό-
τερο πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο όλης της Ελλάδας. Η
επιλογή της θέσης της νέας πρωτεύουσας έγινε πιθανότατα από το βασι-
λιά Αρχέλαο ή από τον Αμύντα Γ΄ κυρίως για πολιτικούς και οικονομι-
κούς λόγους, αφού διέθετε εύφορα εδάφη στην ενδοχώρα της και την
περίοδο εκείνη ήταν παραθαλάσσια, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις κατευθύνσεις, γεγονός που εξυπηρετούσε τόσο την ανά-
πτυξη του εμπορίου όσο και την επεκτατική πολιτική των Μακεδόνων
βασιλέων. Εμείς επισκεπτόμαστε το Μουσείο της Πέλλας με τα εκπλη-
κτικά ψηφιδωτά του 4ου αι και τον αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουμε για
την Έδεσσα. 

Η Έδεσσα δεν θα μπορούσε να λέγε-
ται πόλη των νερών χωρίς τους περί-
φημους Καταρράκτες τους μεγαλύτε-
ρους σε όλα τα Βαλκάνια. Οι καταρράκτες
Έδεσσας βρίσκονται στην άκρη βράχου σε ένα
μοναδικό γεωπάρκο σμιλεμένο από το νερό που
λέγεται ‘φρύδι της πόλης’ με 11 καταρράκτες. Οι δύο είναι μεγάλοι, ορα-
τοί, επισκέψιμοι και προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα της δύναμης
της φύσης δημιουργώντας τον μύθο της υδάτινης πολιτείας.

Τέλος καταλήγουμε  στα Λουτρά Πόζαρ . Τα Λουτρά Πόζαρ (Λουτρα-
κίου) βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ. βορειοδυτικά της Αρι-
δαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες του όρους Καϊμά-
κτσαλαν, λίγα χλμ. από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Η περιοχή είναι χτι-
σμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. Τα ιαμα-
τικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και
χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό το-
πίο βουνού και δάσους. Επισκέπτες καταφθάνουν στα Λουτρά από κάθε
γωνιά της Ελλάδας είτε για να δεχθούν τις ευεργετικές ιδιότητες των ια-
ματικών νερών (θεραπευτικών - χαλαρωτικών), είτε για να αποδράσουν
στα πανέμορφα βουνά με τις σπηλιές, είτε και τα δύο. Οι εγκαταστάσεις
του όλου συγκροτήματος είναι οργανωμένες σε μια μικρή λουτρόπολη
με ξενοδοχεία, πισίνες, αποδυτήρια, εστιατόρια, μπαρ, προσφέροντας
κάθε δυνατή εξυπηρέτηση στον λουόμενο. Αργά το απόγευμα επι-
στροφή στη Θεσσαλονίκη.
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Ν
ομός Η

μαθίας

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 
• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και στα λουτρά. Μεσημεριανό φαγητό και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Πέλλα - Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ
Διάρκεια: 1 ημέραΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Μια πολιτισμική – γαστρονομική διαφυγή στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσουμε τον τόπο,
μέσα από τις φυσικές ομορφιές του, τα μνημεία του και την τέχνη. Μια ευκαιρία για να μάθουμε τα
προϊόντα που παράγει  η περιοχή και να γευτούμε τις παραδοσιακές γεύσεις και τα κρασιά της, αλλά

και να βρεθούμε με τους ανθρώπους που είναι πίσω από όλα αυτά.

Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Την 1η μέρα, στη διαδρομή μας θα δοκιμάσουμε τα αρωμα-
τικά κρασιά του Κτήματος Ντούγκου στα Τέμπη, και θα φάμε τα περί-
φημα μανιτάρια και άλλα καλούδια στο βραβευμένο με Χρυσό Σκούφο
εστιατόριο ‘Γαστροδρόμιο εν Ολύμπω’ με πειραγμένη Ελληνική κου-
ζίνα στο Λιτόχωρο. Νωρίς το απόγευμα φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη και
καταλύουμε στο 4 αστέρων ξενοδοχείο μας  στο κέντρο της πόλης. Το
απόγευμα εξορμούμε για μια πρώτη Γαστρονομική γνωριμία και όχι
μόνον στην καρδιά της πόλης. Το βράδυ ελεύθερο για ποτό ή τσιμπολό-
γημα στα must σημεία της συμπρωτεύουσας.
2η μέρα: Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη τον πολιτισμό και την ιστο-
ρία της πόλης. Θα τη γνωρίσουμε σε ένα ιστορικό οδοιπορικό από την
αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας μέσα από τα σημαντικότερα μουσεία της
πόλης. Θα ξεκινήσουμε με  το Αρχαιολογικό Μουσείο, με εικόνες από
τον πλούτο και τη δύναμη των Μακεδονικών βασιλείων μέσα από μία
εμπνευσμένη ξενάγηση από τοπικό ξεναγό. Αμέσως μετά με τα πόδια θα
φτάσουμε στο σύμβολο της πόλης τον Λευκό Πύργο. Εκεί θα απολαύ-
σουμε το νέο Μουσείο πόλης του Λευκού Πύργου που μας αφηγείται
με τον πιο σύγχρονο τρόπο την ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα στους
αιώνες. Μετά τα μουσεία επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας και φεύ-
γουμε για την όμορφη Επανομή. Εκεί θα επισκεφτούμε το στολίδι των
Μακεδονίτικων Οινοποιείων το Κτήμα Γεροβασιλείου. Η επίσκεψή μας
θα ξεκινήσει με μια σύντομη γνωριμία με το κτήμα και με τα στάδια
παραγωγής του κρασιού. Κατόπιν θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Οί-
νου και θα ακολουθήσει οινογνωσία με 3 χαρακτηριστικά κρασιά του
κτήματος. Επιστρέφουμε στην πόλη και καταλήγουμε για φαγητό στο
παλιομοδίτικο οινοταβερνείο Κάνουλα με Μεσογειακές γεύσεις
που σε αφήνουν άφωνο. Για το τέλος μας περιμένει μια αποκαλυπτική
περιήγηση της πόλης με το λεωφορείο μας από το λιμάνι μέχρι το Μέ-
γαρο Μουσικής κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, το κέν-
τρο και την άνω πόλη, όπου θα καταλήξουμε για καφέ το ηλιοβασίλεμα.  

3η μέρα: Αρχίζουμε  τη μέρα μας,  με ένα απολαυστικό πρωινό και αμέ-
σως μετά εξορμούμε στο γαστρονομικού ενδιαφέροντος κέντρο της
πόλης. Θα περάσουμε από τις αγορές Βλάλη και Μοδιάνο θα δούμε τα
Deli του Κοσμά, το Παντοπωλείον, το Έργον, το ξηροκαρπάδικο της
πόλης ‘Εν Καρπώ’ το Ραγιάν (η Ποντιακή γαστρονομική παρουσία στην
πόλη), τον περίφημο Χατζή , τον ευωδιαστό Τερκενλή της πλατείας Αρι-
στοτέλους, τον υπερμοντέρνο φούρνο Ble το Daily Deli του Πανα-
γιώτη Κουκουβίτη και πολλά άλλα σημεία – πειρασμούς για την
όσφρηση και τη γεύση. Αμέσως μετά αναχωρούμε με το λεωφορείο μας
για το οινοποιείο - αποσταγματοποιείο του “Ζορμπά της Μακεδονίας “
Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου στην Όσσα του Λαγκαδά. Θα γνωρί-
σουμε την φυσιογνωμία  των αποσταγματοποιών  της βόρειας Ελλάδας
και θα γευτούμε τα υπέροχα τσίπουρα του. Στο κτήμα Μπαμπατζίμ  θα
μας υποδεχτεί ακόμη και ο εκτροφέας πτερωτών θηραμάτων της περιο-
χής Γρηγόρης Ανανιάδης. Θα κλείσουμε την επίσκεψή μας με ένα υπέ-
ροχο γεύμα σπιτικής Μακεδονίτικης κουζίνας αρμονικά συνδυασμέ-
νης  με τα υπέροχα κρασιά του Κτήματος.
Το απόγευμα θα μας βρει με καφεδάκι και σπιτικά γλυκάκια στο εντευ-
κτήριο της Ελληνικής Ένωσης για την Μουσική Εκπαίδευση για
καφέ και κουβεντούλα με δύο γνωστά ονόματα της γαστρονομίας,
της λογοτεχνίας, της αρχιτεκτονικής και της μουσικής της πόλης.
Θέμα μας η πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη στο πέρασμα των αιώνων. Η
εκδήλωση θα κλείσει  με ζωντανές μουσικές της πόλης. Το βράδυ
(προαιρετικά) φαγητό στο “εδεσματοπωλείο η φωλιά” για μια γνωριμία
με την “γαστρονομία από τα κάτω”. 
4η μέρα: Η τελευταία μέρα της εκδρομής μας μετά το γνωστό πρωινό
και μια μικρή βόλτα στο κέντρο, θα αναχωρήσουμε και μέσα από μία
όμορφη διαδρομή θα φτάσουμε στο χωριό Βάθη του Κιλκίς για μια επί-
σκεψη στην ποντιακή οικοτεχνία Ραγιάν. Η επίσκεψή μας θα ολοκλη-
ρωθεί  με ένα πλούσιο μπουφέ Ποντιακής Μαγειρικής με προϊόντα
αποκλειστικά της οικοτεχνίας και με τη συνοδεία των υπέροχων κρα-
σιών του Βαγγέλη Χατζηβαρύτη από τη Γουμένισσα.

Θεσσαλονίκη Διάρκεια: 4 ημέρες

Η Πολυπολιτισμική Πρωτεύουσα της Γεύσης της Β. Ελλάδας

γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο, τρεις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*με πρωινό , 4 πλήρη
γαστρονομικά γεύματα με επιλεγμένα μενού και κρασιά, γαστρονομικές ξεναγήσεις & δραστηριότητες όπως περιγράφονται 

στο πρόγραμμα, ξεναγό στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εισόδους στα αξιοθέατα, οινογνωσία σε δύο διαφορετικά κτήματα. 
Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.
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Το 316 π.Χ ο Κάσσανδρος ίδρυσε τη Θεσσαλονίκη στη θέση μιας παλαιότερης πόλης, της Θέρμης. Η πόλη
πήρε το όνομά της από την αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη, που ήταν σύζυγος του Κασ-
σάνδρου. Η συνεχής κατοίκηση τόσων αιώνων στην περιοχή εξαφάνισε, δυστυχώς, πολλά στοιχεία. Ξέ-

ρουμε πως η πόλη κατελάμβανε το νότιο τμήμα της σύγχρονης Θεσσαλονίκης, ήταν χτισμένη με το ιπποδάμειο σύ-
στημα και ήταν τειχισμένη. Το 168 π.Χ η Θεσσαλονίκη γίνεται πρωτεύουσα ενός από τα τέσσερα τμήματα της Μακεδονίας
και το 130 π.Χ, με την κατασκευή της Εγνατίας οδού, η πόλη συνδέεται με όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Στις αρχές του 4ου μ.Χ
αιώνα γίνεται έδρα του Καίσαρα Γαλέριου ενώ τον 6ο και 7ο μ.Χ.) αιώνα δέχεται συνεχείς επιδρομές Αβάρων και σλαβικών φυ-
λών. Κατά τη διάρκεια του 10ου και 11ου αιώνα, η πόλη είναι εκτεθειμένη σε βουλγαρικές επιδρομές. Το 1430 καταλαμβάνεται από τους Τούρκους.
Ακολούθησαν λεηλασίες, μετατροπή των εκκλησιών σε τζαμιά, μαρασμός της πόλης. Απελευθερώνεται στις 26 Οκτωβρίου 1912, την ημέρα της
γιορτής του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα
της νότιας Βαλκανικής. Αποτελεί το βιομηχανικό – εμπορικό – πολιτιστικό – πνευματικό – διοικητικό κέντρο της βόρειας Ελλάδας με έδρα ανώτατων
και ανώτερων σχολών, πνευματικών και πολιτιστικών φορέων, υπουργείων και προξενικών Αρχών. Συγκοινωνιακός κόμβος, , “”πύλη”  για την Τουρ-
κία και τις βαλκανικές χώρες, έχει πολλές αεροπορικές πτήσεις και σιδηροδρομικά και οδικά δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Χτισμένη αμφιθε-
ατρικά στις πλαγιές του Κεδρηνού λόφου – Σέιχ Σου – εκτείνεται ως τη θάλασσα. Δυτικά φτάνει ως το Γαλλικό ποταμό, τη βιομηχανική ζώνη. Ανατο-
λικά, ως το Σέδες, τη Γεωργική Σχολή, το Πανόραμα. Η Άνω Πόλη συμπιέζεται γύρω από τα τείχη του κάστρου – Γεντί Κουλέ, την Ακρόπολη και τη
Βάρνα. Η νέα πόλη αναπτύσσεται προς τα ανατολικά. Ο χώρος του Πανεπιστημίου, της Έκθεσης και το πάρκο του Λευκού Πύργου τη χωρίζουν σχε-
δόν στα δύο. Τριγύρω και ως την παλαιά παραλία βρίσκεται το κοσμικό και φοιτητικό κέντρο με λεωφόρους, ακριβά καταστήματα, θέατρα, κινημα-
τογράφους. Μια άλλη όψη της Θεσσαλονίκης δίνει ο Βαρδάρης με παλαιά κτίρια, λαϊκά εμπορικά καταστήματα και έντονη νυχτερινή ζωή.

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα:  Αθήνα – Αμπελάκια - Θεσσαλονίκη Συνάντηση και αναχώ-
ρηση με ενδιάμεσες στάσεις μέσω της Εθνικής οδού, για τον πρώτο μας
σταθμό, τα γραφικά Αμπελάκια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα σε τα-
βέρνα της περιοχής και βόλτα στα δρομάκια με τα αναπαλαιωμένα αρ-
χοντικά. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Θεσσαλονίκη
το απόγευμα. Μια πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη πόλη θα κλείσει την
ημέρα μας με τις ωραιότερες εικόνες. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Θεσσαλονίκη Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την προ-
γραμματισμένη ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό
Μουσείο οι συλλογές του οποίου περιλαμβάνουν αντικείμενα και ανα-
σκαφικά σύνολα από έρευνες οι οποίες έχουν διενεργηθεί από την Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία σε ολόκληρη τη Μακεδονία από το 1912 μέχρι σή-
μερα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημη-
τρίου, χτισμένο στα ερείπια του πρώην ρωμαϊκού λουτρού. Θα δούμε το
σημείο όπου μαρτύρησε ο Άγιος και θα θαυμάσουμε τα καταπληκτικά
ψηφιδωτά. Θα συνεχίσουμε για τα Κάστρα της Άνω πόλης και το Φρού-
ριο του Επταπύργιου, γνωστό και ως Γεντί Κουλέ, την Καμάρα και τον
Λευκό Πύργο, μνημείο σύμβολο Απόγευμα ελεύθερο για προσωπικές
περιηγήσεις στο κέντρο της πόλης. Δείπνο, διανυκτέρευση

3η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Βόλος - Αθήνα Μετά το πρωινό
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής με κατεύθυνση την Λάρισα. Σύν-
τομη στάση στο κέντρο της πόλης για να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο,
από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα του ελληνικού χώρου, το οποίο
κατασκευάσθηκε στις νότιες υπώρειες του λόφου Φρούριο, όπου βρι-
σκόταν η οχυρωμένη ακρόπολη της αρχαίας πόλης.  Στη συνέχεια ανα-
χωρούμε για  τον Βόλο. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στα παραδο-
σιακά τσιπουράδικα της παραλίας, Βόλτα στην παραλία του Βόλου και
αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα όπου και φτάνουμε
αργά το απόγευμα με τις καλύτερες εντυπώσεις!

Ν
. Θ

εσσαλονίκης

Περιλαμβάνονται: 2 νύχτες σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ή 5* με ημιδιατροφή (2 πρωινά και  2 δείπνα) • Μετακινήσεις 
με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο • Ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης • Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Θεσσαλονίκη Η γνωστή - άγνωστη συμπρωτεύουσα
Διάρκεια: 3 ημέρες
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Αμέτρητες είναι οι φυσικές ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας που καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της
χώρας μας. Ορεινοί όγκοι, απέραντες δασικές εκτάσεις, πλούσια πανίδα και χλωρίδα, λίμνες, ποτάμια, τρεχού-
μενα νερά, υπέροχες περιπατητικές διαδρομές συνθέτουν το ανάγλυφο ενός τοπίου που εντυπωσιάζει. Τη

μαγευτική αυτή εικόνα συμπληρώνουν τα ιστορικής αξίας δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, τα βυζαντινά και
μεταβυζαντινά μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι. Στο νομό Καστοριάς δεσπόζει η πανέμορφη ομώνυμη λί-

μνη, τα αρχοντικά σπίτια, οι ορεινές ομορφιές της Πίνδου. Οι βιοτεχνίες γούνας και υφαντών αποτελούν κατεξοχήν
δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής καθώς η γνώση και το μεράκι περνά από γενιά σε γενιά δημιουργώντας αν-

τικείμενα που αντέχουν στο χρόνο.Είναι περίεργο να βλέπουμε ψαροχώρια σε υψόμετρο 850μ. ή να συναντούμε “θάλασσα” λίγα
χιλιόμετρα μετά από ένα χιονοδρομικό κέντρο! Κι όμως, αυτός ο τέλειος συνδυασμός βρίσκεται στο νομό Φλώρινας. Οι δύο λίμνες, Μικρή και Με-
γάλη Πρέσπα, υδάτινο σύνορο της χώρας μας με την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ), η λίμνη της Βε-
γορίτιδας καθώς και οι λίμνες Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη δημιουργούν ένα μοναδικό, πανέμορφο τοπίο
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Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αθήνα - Καστοριά Πρωινή αναχώρηση από το γραφείο μας
στην Αθήνα με προορισμό την Καστοριά μέσω Τρικάλων και Γρεβενών,
με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην Καστοριά. Δεί-
πνο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Πρέσπες - Καστοριά Στη σημερινή μας εξόρμηση θα γνωρί-
σουμε τις μαγευτικές Πρέσπες. Οι δύο λίμνες, από τις αρχαιότερες της
Ευρώπης, με μοναδική βιοποικιλότητα, χωρίζονται από μια στενή λου-
ρίδα προσχώσεων. Θα επισκεφτούμε το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου στη
Μικρή Πρέσπα. Εδώ βρίσκεται το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο της
περιοχής, η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Θα συνεχίσουμε για τον Άγιο
Γερμανό, ανατολικά της Μεγάλης Πρέσπας όπου και δεσπόζει η εκκλη-
σία του Αγίου Γερμανού με πρώτη εικονογράφηση από το 1006. Θα μας
συναρπάσει ο παραδοσιακός οικισμός Ψαράδες, μοναδικό ελληνικό χω-
ριό στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, με αξιόλογα δείγματα λιθόκτιστης
και πλινθόκτιστης μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στην πόλη
της Καστοριάς και μια απογευματινή βόλτα στις συνοικίες Αποζάρι και
Ντολτσό, δίπλα στη λίμνη και στην Παναγία Μαυριώτισσα θα κλείσει
την, γεμάτη υπέροχες εικόνες,  ημέρα πριν την επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας.
3η ημέρα: Νυμφαίο - Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - Καστο-
ριά Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τον παραδοσιακό οικι-
σμό Νυμφαίο, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Βέρνου (Βίτσι).Κατοική-
θηκε το 1385 από Βλάχους Οδίτες, ένοπλους και αυτοδιοικούμενους
μετά τη σύγκρουσή τους με τους Οθωμανούς. Υπήρξε ξακουστό κέντρο
αργυροχρυσοχοΐας και κέντρο παραγωγής και διακίνησης καπνού και
βαμβακιού. Το Νυμφαίο σήμερα αποτελεί πρότυπο κέντρο τουριστικής

ανάπτυξης για την ανάδειξη της εθνικής κληρονομιάς και προστασίας
του περιβάλλοντος.. Θα επισκεφτούμε το Σπίτι των Χρυσικών της Νεβέ-
σκας, , το περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και θα περπατήσουμε
στα δρομάκια με τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά. Επιστροφή στην Καστο-
ριά. Εάν ο χρόνος μας το επιτρέψει θα μεταβούμε στο Λημναίο οικισμό
Δισπηλιό για να δούμε το πρώτο υπαίθριο οικομουσείο της Ελλάδας το
οποίο αναπαριστά πιστά ένα νεολιθικό “χωριό” 7500 χρόνια πριν. Δεί-
πνο. Διανυκτέρευση
4η ημέρα: Καστοριά  - Νέο Ενυδρείο  – Σπηλιά του Δράκου – Αθήνα
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας περιπλάνησης το ενυδρείο της Κα-
στοριάς, μια “Κιβωτός” γλυκών ψαριών, το μεγαλύτερο σε μέγεθος ενυ-
δρείο γλυκού νερού των Βαλκανίων. Δεύτερη στάση μας η Σπηλιά του
Δράκου. Στο εσωτερικό της υπάρχουν μεγάλα χερσαία και λιμναία τμή-
ματα με εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο καθώς περιλαμβάνει επτά
υπόγειες λίμνες, δέκα αίθουσες και πέντε σήραγγες. Στο εσωτερικό του
σπηλαίου εντοπίστηκαν παλαιοντολογικά κατάλοιπα με κυριότερα τα
οστά της σπηλαίας άρκτου. Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.
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Περιλαμβάνονται: 3 νύχτες σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη Καστοριά με ημιδιατροφή • Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, είσοδοι σε μουσεία, επισκεπτόμενους χώρους

και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Καστοριά – Πρέσπες- Νυμφαίο
Διάρκεια: 4 ημέρες
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Τε αξιόλογη παρουσία στη διαδρομή των αιώνων και πλούσια λαογραφική παράδοση, η Ανατολική Μακε-
δονία κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο ελλαδικό τοπίο. Τα εκπληκτικής ομορφιάς δάση της Ελατιάς και του
Φρακτού, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα, οι άφθονες πηγές, η κοιλάδα του Νέστου, ο ποταμός Αγγίτης, το

σπήλαιο Μααρά και το επιβλητικό Φαλακρό όρος συνθέτουν μια γοητευτική εικόνα και προσφέρουν τη δυνατότητα
άμεσης επαφής με το μεγαλείο της φύσης. Την εικόνα του νομού Δράμας συμπληρώνουν η μακραίωνη ιστορία και η αξιό-
λογη τουριστική υποδομή. Η αμφιθεατρικά κτισμένη πόλη της Καβάλας, γεμάτη χρώματα και άρωμα ζωής, ο αρχαιολογικός
χώρος των Φιλίππων, τα παραδοσιακά χωριά, οι παραθαλάσσιοι οικισμοί με τις εκτεταμένες αμμουδερές παραλίες, το επιβλη-
τικό Παγγαίο με τα πυκνά δάση και τα μοναστήρια του όπως  και τα ορεινά συγκροτήματα της Λεκάνης και του Συμβόλου, εκπλήσσουν ευχάριστα
όσους επισκέπτονται το νομό Καβάλας. Οι Φίλιπποι είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της Ανατολικής Μακεδονίας. Η ιστορία των Φιλίπ-
πων άρχισε το 360 π.Χ. όταν άποικοι από τη Θάσο, με επικεφαλή τον εξόριστο Αθηναίο πολιτικό Καλλίστρατο, ίδρυσαν τις Κρηνίδες. Το 356 π.Χ. οι κά-
τοικοι των Κρηνίδων απειλήθηκαν από τους Θράκες και ζήτησαν τη βοήθεια του Φίλιππου του Β΄ ο οποίος και κατέλαβε την πόλη  και την μετονό-
μασε σε Φιλίππους. Το 49 μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε τους Φιλίππους και ίδρυσε την πρώτη χριστιανική εκκλησία της Ευρώπης, γεγονός
που κατέστησε τον οικισμό, μητρόπολη του χριστιανισμού. Ιδανικός προορισμός για διακοπές, η κοσμοπολίτικη Θάσος, το βορειότερο νησί του Αι-
γαίου Πελάγους, απέναντι από την Καβάλα, γοητεύει όσους τη γνωρίζουν με το θαυμάσιο φυσικό ανάγλυφο και την πλούσια βλάστηση, τις δαντε-
λωτές ακρογιαλιές και τις εξωτικές παραλίες. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα σημαντικά μνημεία της αρχαιότητας, οι πεζοπορικές διαδρομές και
τα πυκνά δάση  συμπληρώνουν την εικόνα του νησιού.

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Καβάλα: Πρωινή αναχώρηση από
την Αθήνα και άφιξη στη γοητευτική Καβάλα, πρωτεύουσα και κύριο λι-
μάνι του ομώνυμου νομού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και περί-
πατος στο κέντρο της πόλης για μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή.
2η ημέρα Καβάλα – Δράμα – Ξάνθη: Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε
στη Δράμα. Θα θαυμάσουμε τις παραδοσιακές κατοικίες και τα δημόσια
κτίρια των αρχών του 20ου αιώνα, τις καπναποθήκες, τα παλαιά εκπαι-
δευτήρια και το κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Αφού επιβιβα-
στούμε στο τρένο, θα διανύσουμε μια υπέροχη διαδρομή με προορισμό
τη Ξάνθη, στην πορεία της οποίας θα γνωρίσουμε τα στενά του ποταμού
Νέστου. Άφιξη στη Ξάνθη και γνωριμία με την πόλη. Θα περπατήσουμε
στα γραφικά σοκάκια της παλαιάς πόλης και θα θαυμάσουμε τα παλαι-
ότερα οικοδομήματα, χτισμένα από τεχνίτες της Δυτικής Μακεδονίας
και Ηπείρου. Στην παλαιά αγορά με τα μικρομάγαζα, τους πάγκους και
το έντονο ανατολίτικο χρώμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για προσωπι-
κές περιηγήσεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Καβάλα. Δείπνο
και διανυκτέρευση.
3η ημέρα Καβάλα - Θάσος: Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για την Κε-
ραμωτή όπου θα πάρουμε το πλοίο για το Βορειότερο νησί της Ελλάδας
τη Θάσο. Κάνοντας το γύρο του νησιού θα γνωρίσουμε το υπέροχο κα-
ταπράσινο τοπίο και τις μοναδικές ομορφιές του. Θα επισκεφτούμε τη
Σκάλα Ραχωνίου, τη Σκάλα Πρίνου, τη Σκάλα Καλλιράχης και τη Σκάλα

Μορίων. Θα συνεχίσουμε για
τα Λιμενάρια και την Αλυκή,
έναν οικισμό χτισμένο στο
λαιμό μιας μικρής χερσονή-
σου με γαλαζοπράσινα νερά.
Θα συνεχίσουμε για τη Σκάλα
Ποταμιάς και το παραδοσιακό
χωριό Παναγία, παλαιά πρω-
τεύουσα του νησιού και διατη-
ρητέο παραδοσιακό οικισμό.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση
4η ημέρα Θάσος – Καβάλα:
Το πρωινό στη διάθεσή μας να
απολαύσουμε το μοναδικό το-
πίο της Θάσου και να αγορά-
σουμε παραδοσιακά είδη από
την πρωτεύουσα του νησιού,
την πόλη της Θάσου. Επιβί-
βαση στο φεριμπότ και άφιξη
στην Καβάλα. Δείπνο. Διανυ-
κτέρευση

5η ημέρα Καβάλα – Φίλιπποι – Θεσσαλονίκη  – Αθήνα: Πρωινή ανα-
χώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, Η ανασκαφική
έρευνα άρχισε από τη Γαλλική Αρχαιολογική Εταιρεία το 1914. Θα δούμε
τα σημαντικότερα μνημεία του χώρου όπως τα τείχη και την ακρόπολη,
το θέατρο, την αγορά, την παλαίστρα, τις βασιλικές και το βαπτιστήριο
της Αγίας Λυδίας στο χωριό Λυδία. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε
στην Αθήνα το βραδάκι. Είναι βέβαιο ότι η Ανατολική Μακεδονία δεν
περιγράφεται σε λίγες λέξεις, ούτε χωράει μόνο σε ένα ταξίδι, εμείς
όμως, είναι σίγουρο ότι θα ξανάρθουμε!
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Περιλαμβάνονται: 3 νύχτες σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στην Καβάλα και 1 νύχτα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στην Θάσο με ημιδιατροφή
• Μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο • Ακτοπλοϊκό εισιτήριο Κεραμωτή - Θάσος με επιστροφή

• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.

Ανατολική Μακεδονία - Θάσος
Διάρκεια: 5 ημέρες



Σε προνομιακή γεωγραφική θέση η Θράκη αποτελεί τμήμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης. Γεωγραφικά ορίζεται από τον ποταμό Νέστο στα δυτικά και τον ποταμό Έβρο στα ανατολικά, με το Θρκικό
Πέλαγος στα νότια και την οροσειρά της Ροδόπης στα βόρεια. Κύρια χαρακτηριστικά της προικισμένης από τη

φύση αυτής περιοχής είναι τα ποτάμια Έβρος, Νέστος και Άρδας, οι λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα, η οροσειρά
της Ροδόπης και οι εύφορες πεδιάδες. Αντικρίζουμε περιοχές που μας μαγεύουν  με την ιδιαίτερη φυσική ομορ-

φιά, την προστατευμένη βιοποικιλότητα αλλά και την πλούσια πολιτιστική παράδοση συνδυασμένη με την αξιό-
λογη τουριστική υποδομή. Μας εντυπωσιάζει η αρμονική συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων, τα αξιόλογα

δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, τα ποικίλα μουσεία αλλά και οι τοπικές νοστιμιές που με μεγάλη ευχαρίστηση γευόμαστε.  

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ξάνθη Πρωινή αναχώρηση από τα
γραφεία μας στο κέντρο της Αθήνας. Με ενδιάμεσες στάσεις περνούμε
την περιοχή της Λαμίας, την Λάρισα, την περιοχή των Τεμπών, τη Θεσσα-
λονίκη, και  μέσω του υπερσύγχρονου αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας
οδού, φτάνουμε στη Ξάνθη.  Η Ξάνθη είναι το διοικητικό, οικονομικό και
πνευματικό κέντρο του νομού, μια σύγχρονη, ζωντανή πόλη στις γειτο-
νιές της οποίας συνυπάρχουν αρμονικά οι βυζαντινές εκκλησίες με τα
τζαμιά, η παλαιά αγορά με τα σύγχρονα κτίρια. Θα περιηγηθούμε στην
παλιά πόλη με τα στενά σοκάκια και θα μας εντυπωσιάσουν τα πολυτελή
αρχοντικά των καπνεμπόρων του 19ου αιώνα. Ακολουθεί δείπνο και
διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: Ξάνθη - Κομοτηνή - Σουφλί - Διδυμότειχο - Ορεστιάδα -
Αδριανούπολη Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Κομοτηνή, πρω-
τεύουσα του νομού Ροδόπης, χτισμένη στο βόρειο τμήμα της ομώνυμης
πεδιάδας. Η ίδρυση της αναφέρεται στα χρόνια του Θεοδοσίου του
Α΄(4ος αι. μ.Χ.) Τα έτη 1922-1923 δέχτηκε σημαντικό αριθμό προσφύγων
Η Κομοτηνή γνώρισε τη Βουλγαρική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια τη γερμανική θηριωδία. Η εβραϊκή
κοινότητα εξοντώθηκε σε αυτή την περίοδο. Αποτελεί έδρα του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η πόλη φημίζεται για τις διάφορες ποι-
κιλίες στραγαλιών(λεμπλιεμπλιά), τα ιδιαίτερα χαρμάνια ελληνικού καφέ
και τα παραδοσιακά γλυκά της, όπως μαλεμπί και το σουτζούκ λουκούμ.
Ελεύθερος χρόνος στην κεντρική πλατεία της πόλης και αναχώρηση για
το Σουφλί. Σουφλί και μετάξι είναι σχεδόν συνώνυμα. Η ακμή της σηρο-
τροφίας - μεταξουργίας στην κωμόπολη αυτή οδήγησε σε οικονομική
ανάπτυξη την περιοχή τον 19ο αιώνα. Θα επισκεφτούμε το μουσείο Τέ-
χνης Μεταξιού που στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κουκουλόσπιτο του
1886. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Διδυμότειχο, χτισμένο στη συμ-
βολή των ποταμών Έβρου και Ερυθροπόταμου. Θα δούμε πανοραμικά
την οχυρωμένη βυζαντινή πόλη στο λόφο Καλέ και το Μεγάλο Τζαμί, το
παλαιότερο μουσουλμανικό Τέμενος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Περνούμε
από την Ορεστιάδα, την πόλη που ίδρυσαν το 1923 πρόσφυγες από την
Αδριανούπολη και το Κάραγατς. Άφιξη στη Αδριανούπολη το βραδάκι.
Δείπνο και διανυκτέρευση.                                     
3η ημέρα: Αδριανούπολη H σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη
στη πόλη που ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό το 125
στη θέση της αρχαίας πόλης Ουσκουδάμα. Βρίσκεται στο ευρωπαϊκό
τμήμα της χώρας, κοντά στη συμβολή των ποταμών Έβρου και Τούντζα
και απέχει 5χλμ. από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας από το Κάραγατς για να αντικρύσουμε τον παλιό σιδηρο-
δρομικό σταθμό της πόλης, εκεί όπου σήμερα λειτουργεί η Πρυτανεία
του Πανεπιστημίου. Συνεχίζουμε προς τις πιο αραιοκατοικημένες περιο-
χές και το Μουσείο Ψυχικής Υγείας που ίδρυσε ο σουλτάνος Beyazid II.
Στο κτιριακό αυτό σύμπλεγμα χρησιμοποιούσαν τις θεραπευτικές ιδιό-

τητες των ήχων της φύσης και των μουσικών οργάνων για την ίαση των
ψυχικά νοσούντων, Θα μας εντυπωσιάσει το Τέμενος Σελιμιγιέ, το αρχι-
τεκτονικό αριστούργημα του Σινάν, το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, τα πα-
λιά σπίτια αλλά και η σύγχρονη πόλη. Θα περπατήσουμε στη σκεπαστή
αγορά με τα αντιπροσωπευτικά είδη τοπικής χειροτεχνίας και στον πο-
λύβουο εμπορικό πεζόδρομο Saraclar Caddesi. Ελεύθερος χρόνος για
προσωπικές περιπλανήσεις. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Αδριανούπολη - Αλεξανδρούπολη - Πόρτο Λάγος - Κα-
βάλα Μετά το πρωινό αναχωρούμε από το ξενοδοχείο μας  γεμάτοι εν-
τυπώσεις, εικόνες και θύμησες μιας άλλης εποχής. Άφιξη στην Αλεξαν-
δρούπολη, μια πόλη σύγχρονη με προσεγμένο ρυμοτομικό σχέδιο και
ένα σύγχρονο, διεθνές λιμάνι. Ελεύθερος χρόνος και διαδρομή προς το
γραφικό Πόρτο Λάγος, ένα ψαροχώρι χτισμένο πάνω στη στενή χερσό-
νησο που χωρίζει τη λίμνη Βιστωνίδα από τη θάλασσα. Χαρακτηριστικό
είναι το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, μετόχι της Ιεράς Μεγίστης Μο-
νής Βατοπεδίου, κτισμένο πάνω σε δύο μικρά νησάκια στη λιμνοθά-
λασσα.  Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην Καβάλα το απόγευμα. Η μεσαι-
ωνική ακρόπολη – κάστρο, το υδραγωγείο, οι παλιές καπναποθήκες
αλλά και το γραφικό λιμανάκι με τις ψαροταβέρνες αποτελούν σημεία
αναφοράς για την πόλη. Ελεύθερος χρόνος, δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Καβάλα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα Μετά το πρωινό μας, παίρ-
νουμε το δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην
Αθήνα το βραδάκι. 

Διάρκεια: 5 ημέρες

Οδοιπορικό στη Δυτική και Ανατολική Θράκη
Θ

ρά
κη

Περιλαμβάνονται :
4 νύχτες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: 
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, είσοδοι σε μουσεία, αρ-
χαιολογικούς χώρους και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρό-
γραμμα
Νέου τύπου ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατή-
ριο είναι απαραίτητο για την είσοδο στην Τουρκία. 
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Στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας, ο νομός Έβρου διαθέτει εντυπωσιακή βιοποικιλότητα, περιοχές με
ιδιαίτερο φυσικό κάλλος (δέλτα Έβρου, δάσος Δαδιάς, Σαμοθράκη κ.α), ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς
χώρους και μνημεία που χρονολογούνται από τους Προϊστορικούς Χρόνους ως και την Οθωμανική πε-

ρίοδο. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας κατασκευάστηκαν αξιόλογα οικοδομήματα και, από τον 18ο αιώνα και μετά, ση-
μειώθηκε οικονομική άνθηση σε οικισμούς της περιοχής (Σουφλί, Διδυμότειχο).
Αρκετά παρθένος ακόμα, ο νομός φιλοξενεί αμέτρητα είδη ψαριών, ερπετών και θηλαστικών, καθώς και εκατοντάδες είδη
φυτών. Εκεί διαχειμάζουν δεκάδες χιλιάδες υδρόβια πουλιά από τον Βορρά, ενώ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους με-
ταναστευτικούς σταθμούς για μεγάλο αριθμό πουλιών που πραγματοποιούν κάθε χρόνο το ατέλειωτο ταξίδι τους από την Ευρώπη στην Αφρική και
αντίστροφα. Ο ποταμός Έβρος, η πολύτιμη αυτή πηγή ζωής για τη χώρα μας και δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός στα Βαλκάνια (μετά τον Δούναβη),
πηγάζει από την οροσειρά Ρίλα της Βουλγαρίας και εκβάλλει στο Θρακικό πέλαγος. Οριοθετεί τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα μας και τη γειτονική
Τουρκία και σε συνδυασμό με τη θαλάσσια δράση σχηματίζει ένα πλούσιο Δέλτα με εκρηκτική βλάστηση και θαυμαστή πανίδα.
Η Σαμοθράκη είναι από τα ωραιότερα νησιά που έχουν να επιδείξουν οι ελληνικές θάλασσες. Το νησί των Καβείρων, της Νίκης, της Αρμονίας, της φύ-
σης και του πολιτισμού, διαθέτει πλούσια βλάστηση και ανυπέρβλητη φυσική ομορφιά.

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη Πρωινή αναχώ-
ρηση από τα γραφεία μας. Με ενδιάμεσες στάσεις θα έρθουμε στην Αλε-
ξανδρούπολη, πρωτεύουσα του νομού Έβρου, σημαντικό λιμάνι και εμ-
πορικό κέντρο της βορειοανατολικής Ελλάδας. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση
2η ημέρα: Αλεξανδρούπολη - Δέλτα Έβρου - Φέρρες - Σουφλί - Δά-
σος Δαδιάς Μετά το πρωινό ξεκινάμε την εκδρομή μας με επίσκεψη στο
περίφημο Εθνικό Πάρκο του Δέλτα που σχηματίζει ο Έβρος ποταμός
πριν καταλήξει στο θρακικό πέλαγος. Το Δέλτα του Έβρου είναι ένας από
τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης. Προαιρετική βαρ-
κάδα στον ποταμό και συνεχίζουμε για την κωμόπολη των Φερρών,
όπου θα επισκεφτούμε τον βυζαντινό ναό της Παναγίας της Κοσμοσώ-
τειρας του 12ου αιώνα, μικρογραφία της Αγίας Σοφιάς της Κωνσταντι-
νούπολης. Θα δούμε την περίφημη γέφυρα των Κήπων, όπου κάθε Κυ-
ριακή και επίσημη αργία, οι εύζωνες φορούν την παραδοσιακή φορεσιά
του Έλληνα τσολιά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο Σουφλί
με τα χαρακτηριστικά κουκουλόσπιτα, γνωστό για τα υφαντά και τα με-
ταξωτά του. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Τέλος θα καταλήξουμε στο
χωριό Δαδιά, με το περίφημο δάσος του, που πρόσφατα έχει ανακηρυχ-
θεί Εθνικό Πάρκο. Συναντάμε 36 από τα 38 πιο σπάνια αρπακτικά πουλιά
της Ευρώπης. Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη. Δείπνο. Διανυκτέ-
ρευση.
3η ημέρα: Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη Πρόγευμα και αναχώρηση
για το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όπου θα πάρουμε το πλοίο για την
όμορφη Σαμοθράκη. Ξεκινώντας την γνωριμία μας με το νησί θα επισκε-
φτούμε στον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογικό μουσείο, όπου
βρίσκεται και αντίγραφο του περίφημου γλυπτού της Νίκης της Σαμο-
θράκης. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον Προφήτη Ηλία ένα ορεινό χω-
ρίο με αιωνόβια πλατάνια από όπου θα δούμε από ψηλά την Ίμβρο και
την Τενεδό. Θα συνεχίσουμε για τις Βάθρες, τους Καταρράκτες του Φο-
νιά και τους Πύργους των Γατελούζων, τις μεσαιωνικές οχυρώσεις που

δεσπόζουν σε ύψωμα με θέα τη θάλασσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας το απόγευμα, δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ημέρα Σαμοθράκη - Αλεξανδρούπολη Σήμερα θα γνωρίσουμε την
Καμαριώτισσα, το λιμανάκι του νησιού, μια περιοχή με αξιόλογη τουρι-
στική κίνηση, όπου δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας της Καμαριώτισ-
σας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Χώρα, ένα παραδοσιακό οικισμό
με ξεχωριστό χρώμα, χτισμένο αμφιθεατρικά του όρους Σάος. Την ει-
κόνα της Χώρας συνθέτουν τα πλακόστρωτα δρομάκια, οι πλατείες και
τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές. Αναχώρηση από το λιμάνι του νησιού για
την Αλεξανδρούπολη. Δείπνο. Διανυκτέρευση
5η ημέρα Αλεξανδρούπολη - Καβάλα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα Μετά
το πρωινό μας αρχίζουμε την πορεία επιστροφής μας προς την Αθήνα
Ενδιάμεσα θα σταματήσουμε στην Καβάλα, πρωτεύουσα του ομώνυ-
μου Δήμου, αμφιθεατρικά χτισμένη στους πρόποδες του όρους Σύμ-
βολο. Άφιξη στην Αθήνα το βραδάκι.

Ν
ομός Έ

βρου

Περιλαμβάνονται: 4 νύχτες σε επιλεγμένο ξενοδοχείο με ημιδιατροφή • Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο • Ακτοπλοϊκό 
εισιτήριο Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη με επιστροφή • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Στον Έβρο και τη Σαμοθράκη
Διάρκεια: 5 ημέρες



Ονομός Ιωαννίνων καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα της Ηπείρου. Οι εξαιρετικές φυσικές ομορφιές
του και η μακραίωνη ανθρώπινη δημιουργία συνθέτουν ένα αξιομνημόνευτα αρμονικό σύνολο. Διοικητικό,
οικονομικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Ηπείρου η όμορφη πόλη των Ιωαννίνων, πρωτεύουσα του ομώνυ-

μου νομού, απλώνεται στις όχθες της θρυλικής λίμνης Παμβώτιδας. Το κάστρο, τα ιστορικά μνημεία, τα παρα-
δοσιακά σπίτια, τα γραφικά σοκάκια και τα εργαστήρια λαϊκής τέχνης αποτελούν δείγματα της ιστορίας της πε-

ριοχής. Τα παραδοσιακά Ζαγοροχώρια, χτισμένα στην περιοχή των ορεινών συγκροτημάτων της Τύμφης, της Πίν-
δου και του Μιτσικελίου μας συναρπάζουν με τα πυκνά δάση, τις απόκρημνες χαράδρες και τις κατάφυτες ρεματιές. 

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Ιωάννινα Πρωινή αναχώρηση από τα
γραφεία μας στην Αθήνα. Μέσω ενδιάμεσων στάσεων θα φτάσουμε στο
Μέτσοβο, την ορεινή αυτή κωμόπολη με την αξιόλογη τουριστική υπο-
δομή, χτισμένη σε υψόμετρο 1160μ. Το Μέτσοβο συνδυάζει τέλεια το
παρελθόν με το παρόν χωρίς να χάνει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα
στην πορεία του χρόνου. Θα δούμε το συνεδριακό κέντρο Διάσελο, την
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, τις παραδοσιακές βρύσες, την κεν-
τρική πλατεία, την Πινακοθήκη Αβέρωφ (προαιρετικά). Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για την πόλη των Ιωαννίνων μέσα από ένα εντυπωσιακά
καταπράσινο τοπίο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Καλπάκι - Ι. Μ.  Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα -  Δυτικό
Ζαγόρι (Αρίστη - Πάπιγκο) Άφθονα μικρά χωριά, αγροτικοί οικισμοί,
γεφύρια και διάσπαρτα βυζαντινά, αλλά και μεταβυζαντινά μνημεία
μαρτυρούν την παρουσία του ανθρώπου εδώ και πολλούς αιώνες στην
περιοχή. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το Καλπάκι, ένα χωριό
κτισμένο σε κομβικό σημείο, πάνω στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Κόνι-
τσας. Θα επισκεφτούμε το Μνημείο των Πεσόντων και το Μουσείο Πολέ-
μου το οποίο περιλαμβάνει ενθυμήματα του Ελληνοιταλικού πολέμου
1940-1941.Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στο παλαιότερο μοναστήρι
της Ηπείρου, την Παναγιά Μολυβδοσκέπαστη μέσα από μια διαδρομή
που ξεδιπλώνεται ακολουθώντας τον ποταμό Αώο.Η Κόνιτσα είναι μια
όμορφη κωμόπολη χτισμένη αμφιθεατρικά στις νοτιοδυτικές απολήξεις
του Σμόλικα. Θα συνεχίσουμε προς την Αρίστη, ένα όμορφο χωριό με
παραδοσιακό ηπειρώτικο χρώμα. Στα υψώματα της περιοχής έγιναν
πάμπολλες στρατιωτικές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Στη συνέχεια θα πάμε στο Πάπιγκο  όπου και θα θαυμά-
σουμε τη θέα στην επιβλητική Αστράκα (κορυφή της Τύμφης). Λουλου-
διασμένες αυλές, γραφικά καλντερίμια, περιπατητικές διαδρομές εκ-
πληκτικής ομορφιάς συνθέτουν μια μαγευτική εικόνα.
3η ημέρα: Βίτσα - Μονοδέντρι - Χαράδρα του Βίκου - Ιωάννινα (Νη-
σάκι - Παλαιά Πόλη - Κάστρο) Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Βί-
τσα, χωριό όπου δεσπόζουν αρχοντικά και παραδοσιακά σπίτια και προ-
χωρούμε προς το Μονοδέντρι, απ’ όπου θα θαυμάσουμε το Φαράγγι του
Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου, και τη Βυζαντινή Μονή της Αγίας Παρα-
σκευής χτισμένη σε εντυπωσιακή ορθοπλαγιά του φαραγγιού του Βί-
κου. Επιστρέφουμε στα Ιωάννινα και με βάρκα κατευθυνόμαστε προς το
Νησί,  μια μικρή όαση πράσινου και γαλήνης καταμεσής της Παμβώτι-
δας. Η Μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών, η Μονή του
Αγίου Παντελεήμονα και το Μουσείο Προεπαναστατικής Εποχής είναι
κάποιες από τις περιοχές που θα περιηγηθούμε. Στο γυρισμό μας, στην
πόλη των Ιωαννίνων, θα περάσουμε από το κάστρο με τις ακροπόλεις
του Ιτς Καλέ και του Ασλάν πασά. Το επιβλητικό κάστρο των Ιωαννίνων
χτίστηκε το 528 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Με την πάροδο
των ετών εξελίχθηκε σε μία πραγματική πολιτεία, στα πλαίσια της
οποίας προόδευσε σε υψηλό βαθμό η πνευματική ζωή των Ιωαννίνων. Η
βόλτα μας στον  παραλίμνιο δρόμο με τα υπεραιωνόβια πλατάνια και το
γραφικό Μόλο θα μας μαγέψει. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Ιωάννινα - Σπήλαιο Περάματος - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα
Πρώτη επίσκεψή μας για σήμερα το Σπήλαιο Περάματος στα Ιωάννινα.
Χρειάστηκαν 1.500.000 χρόνια να περάσουν για να δημιουργηθούν οι
εκθαμβωτικοί σχηματισμοί σταλακτιτών και σταλαγμιτών που το συγ-
κροτούν. Δεύτερη επίσκεψη το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Αθανα-
σίου Βρέλλη με έργα εμπνευσμένα από την ιστορία της αρχαίας αλλά και
της νεότερης Ελλάδας. Ακολουθούμε το δρόμο της επιστροφής προς
την Αθήνα, μέσω Ρίου – Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις έχοντας τις κα-
λύτερες εικόνες μιας υπέροχης διαδρομής.. 

Διάρκεια: 4 ημέρες

Ιωάννινα – Μέτσοβο - Ζαγοροχώρια 
Ν

ομ
ός

 Ιω
αν

νί
νω

ν 
  

Περιλαμβάνονται :
3 νύχτες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται: 
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, είσοδοι στους επισκεπτό-
μενους χώρους, μεταφορά στο νησάκι με βάρκα, και οτιδήποτε
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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Απέναντι από τις Ακαρνανικές ακτές, η Λευκάδα ξεχωρίζει από όλα τα νησιά του Ιονίου για την εύκολη
πρόσβαση καθώς συνδέεται οδικώς με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ωραίες ακρογιαλιές, μαγευτικές παραλίες,
κατάφυτες περιοχές, ορεινά παραδοσιακά χωριά και γραφικοί παραλιακοί οικισμοί συνθέτουν ένα μονα-

δικό τοπίο. Το νησί έχει μακρά παράδοση στους τομείς των γραμμάτων και των τεχνών. Από την Λευκάδα κατάγονταν
μεταξύ άλλων, οι Ιωάννης και Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Ιωάννης Σταματέλος, ο Νίκος Κατηφόρης, ο Νίκος Σβορώνος καθώς
και οι ποιητές Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και Άγγελος Σικελιανός. 
Πρωτεύουσα και λιμάνι, στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, η γραφική Πρέβεζα, με το νησιώτικο χρώμα, είναι χτισμένη σε
μικρή χερσόνησο, στο νότιο άκρο του νομού Πρεβέζης. Τα κάστρα, τα παραδοσιακά σπίτια και τα κτίρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής, τα πλακόστρωτα
σοκάκια και οι πεζόδρομοι, γοητεύουν τον επισκέπτη. Τα εμπορικά καταστήματα και τα φημισμένα μεζεδοπωλεία κοντά στην παραλία συγκεντρώ-
νουν την μεγαλύτερη κίνηση. Στην προκυμαία δένουν εκδρομικά σκάφη ενώ φεριμπότ εκτελούν δρομολόγια προς το Άκτιο

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αθήνα –  Λευκάδα Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας
στο κέντρο της Αθήνας με προορισμό την Λευκάδα. Με ενδιάμεσες στά-
σεις (επίσκεψη στο Μεσολόγγι –κήπος των Ηρώων), μέσω της νέας γέ-
φυρας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, ακολουθώντας τη διαδρομή που περνάει
από Αμφιλοχία, φτάνουμε στην ομώνυμη πόλη και πρωτεύουσα του νη-
σιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και βόλτα για μια πρώτη γνωρι-
μία με την πόλη. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της πόλης  και
θα απολαύσουμε το ποτό μας στην κεντρική πλατεία.
2η ημέρα: Λευκάδα Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την περιήγησή
μας στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Αφού επισκεφθούμε το Αρχαι-
ολογικό μουσείο, αφήνουμε την πόλη και κατευθυνόμαστε στο Μονα-
στήρι της Φανερωμένης, κοντά στο χωριό Φρύνι, από όπου μπορούμε
να απολαύσουμε την πανοραμική θέα της πόλης και να επισκεφθούμε
το μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης. Θα περάσουμε από τον Άγιο Νικήτα
και θα θαυμάσουμε από ψηλά το Κάθισμα, συνεχίζοντας για το παραθα-
λάσσιο χωριό Βασιλική όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για το μεσημε-
ριανό φαγητό. Τέλος ένας απογευματινός περίπατος στο Νυδρί, απέ-
ναντι από το νησί Σκορπιός, θα κλείσει την ημέρα μας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Λευκάδα - Πρέβεζα- Αρχαία Νικόπολη-Ζάλογγο Αναχώ-
ρηση μετά το πρωινό για μια ημερήσια εξόρμηση στη γειτονική Πρέ-
βεζα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νικόπολης και
έπειτα στο ιστορικό μνημείο Ζαλόγγου. Επιστροφή στην πόλη της Πρέ-
βεζας για μεσημεριανό φαγητό σε κάποια από τις πολλές ταβέρνες στα
στενά δρομάκια της πόλης. Επιστροφή στη Λευκάδα το απόγευμα.
4η ημέρα: Λευκάδα - Κεφαλονιά - Ιθάκη - Σκορπιός (προαιρετικά)
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια προαιρετική ολοήμερη κρουαζιέρα
στα ομορφότερα νησιά του Ιονίου. Η πρώτη μας στάση θα είναι στο
Πόρτο Κατσίκι (ελεύθερος χρόνος για μπάνιο στην πιο όμορφη παραλία

της Λευκάδας). Επόμενος σταθμός το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο της Κε-
φαλονιάς, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ. Αναχώρηση για το Κιόνι της
Ιθάκης με διαμονή μιας ώρας για γνωριμία με την γραφική περιοχή του
νησιού του Οδυσσέα. Πορεία επιστροφής όπου θα έχουμε την ευχαρί-
στηση να δούμε από πολύ κοντά το Σκορπίδι, τη Σπηλιά του Παπανι-
κολή, το Μεγανήσι, τη Μαδουρή και να απολαύσουμε το απογευματινό
μας μπάνιο στο Σκορπιό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Λευκάδα.
5η ημέρα: Λευκάδα –  Πρέβεζα – Αθήνα Μετά το πρωινό μας αναχω-
ρούμε για το δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις και άφιξη
στην Αθήνα.

Ν. Λευκάδας - Πρέβεζα  

Περιλαμβάνονται : 4 νύχτες σε επιλεγμένο ξενοδοχείο με πρωινό • Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο  • Έμπειρος συνοδός
του γραφείου μας • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Προαιρετική κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά – Ιθάκη – Σκορπιό 

Λευκάδα - Πρέβεζα
Διάρκεια: 5 ημέρες
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Ένα τετραήμερο στη μαγεία της Βόρειας Ελλάδας με γαστρονομικές και οινικές εκπλήξεις, με πεζοπορία
και γεύμα μέσα στο δάσος, με βαρκάδα στη λίμνη Κερκίνη, με καυτό χαμάμ και διαμονή σ’ έναν από τους
ομορφότερους ξενώνες στην βόρεια Ελλάδα. Κι ακόμα γνωριμία με μια ποντιακή οικοτεχνία και ένα

κτηνοτρόφο βουβαλιών.Και το έθιμο της πυροβασίας μπροστά στα μάτια μας!

Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Ξεκινάμε νωρίς το πρωί από το κέντρο της Αθήνας με το πολυ-
τελές λεωφορείο μας. Μετά από μία στάση για καφέ, φτάνουμε νωρίς το
μεσημέρι στο Κτήμα Ντούγκου στα Τέμπη, όπου μετά από μια σύντομη
ξενάγηση από τον ίδιο τον οινοπαραγωγό Θάνο Ντούγκο στο οινοποι-
είο, θα δοκιμάσουμε τα αρωματικά κρασιά του. Συνεχίζουμε και φτά-
νουμε στο Λιτόχωρο, τον τελευταίο σταθμό για την ανάβαση στον
Ολύμπο. Απολαμβάνουμε τη φύση και ένα μοναδικό γεύμα με θέα την
κατοικία των θεών του Ολύμπου στο βραβευμένο με Χρυσό Σκούφο
εστιατόριο ‘Γαστροδρόμιο εν Ολύμπω’ Τα περίφημα μανιτάρια του και
τις άλλες λιχουδιές του, συνοδεύουμε με κρασιά του Τυρνάβου και
παίρνουμε μία πρώτη οινική γεύση της Βόρειας Ελλάδας. Νωρίς το
βράδυ φτάνουμε στα Άνω Πορρόια, ένα γραφικό χωρίο σκαρφαλω-
μένο στο καταπράσινο βουνό του Μπέλλες. Θα τακτοποιηθούμε στον
πανέμορφο ξενώνα «Βιγλάτορας» που μας καλωσορίζει με τοπικά λι-
κέρ και γλυκά από τα χέρια της ιδιοκτήτριας. Θα κάνουμε μια πρώτη
γνωριμία με το χωριό και θα δειπνίσουμε (προαιρετικά) σε ταβέρνα
μέσα στο δάσος δίπλα σε ρυάκια με παγωμένο νερό.  
2η μέρα: Μετά το γνωστό πλέον πρωινό, αναχωρούμε για βαρκάδα
στη λίμνη Κερκίνη. Επιβιβαζόμαστε στις βάρκες και ξεκινάμε μία πε-
ριήγηση 1,5 ώρας. Ο Μάιος είναι ένας από τους μήνες με τα περισσότερα
πουλιά. Απολαμβάνουμε σμήνη από πελεκάνους, πάπιες, χήνες, ερωδι-
ούς, φοινικόπτερα κ.α. Οι έμπειροι βαρκάρηδες θα μας οδηγήσουν δί-
πλα στους καλαμιώνες, θα μοιραστούν μαζί μας την αγάπη τους για τη
λίμνη και θα μας ενημερώσουν για τα πουλιά και τα ψάρια που ζουν εδώ
και για τη γενικότερη διαχείριση του υδροβιότοπου. Αποβιβαζόμαστε
από τις βάρκες και συνεχίζουμε τη περιήγηση της λίμνης με το λεωφο-
ρείο. Μέσα στο παρυδάτιο δάσος οι νεροβούβαλοι μας συντροφεύουν
στο γύρο της λίμνης. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα κοπάδια αυτού του
σπάνιου ζώου που εκτρέφεται εδώ και χρόνια από τους κατοίκους της
περιοχής. Καταλήγουμε στο εντυπωσιακό φράγμα του Στρυμόνα πο-
ταμού στο Λιθότοπο, όπου κάνουμε μικρή στάση για καφέ ή ουζάκι. Συ-
νεχίζουμε για ατμοσφαιρικό χαμάμ στο Σιδηρόκαστρο. Εκεί απολαμβά-
νουμε την μοναδική εμπειρία ενός καυτού αναζωογονητικού μπάνιου
στις περίφημες ιαματικές πηγές. Ξεκούραση, απογευματινός καφές στην
κατάφυτη αυλή του ξενώνα και μικρή περιήγηση στα σοκάκια του χω-
ριού. Η μέρα κλείνει σε μία Πεστροταβέρνα μέσα σε ένα δάσος από
πλατάνια, δίπλα στο ιχθυοτροφείο. Μετά  την απαραίτητη μικρή πα-
ρουσίαση, γευόμαστε το νόστιμο αυτό ψάρι μαγειρευμένο με διάφο-
ρους τρόπους καθώς και άλλα τοπικά καλούδια. Οινικά η βραδιά είναι
αφιερωμένη στην Ανατολική Μακεδονία (Κτήμα Τέχνη Οίνου). Ο
ιδιοκτήτης της πεστροφοταβέρνας με την παρέα του συνοδεύει με
μπουζουκάκι και ρεμπέτικα τραγούδια. 
3η μέρα: Μετά από ένα λουκούλλειο πρωινό ξεκινάμε τη μέρα μας με
μια επίσκεψη στην παραδοσιακή οικοτεχνία ζυμαρικών με βουβαλί-
σιο γάλα στο κέντρο του χωριού, και συνεχίζουμε για μία υπέροχη
βόλτα με τα πόδια στο όρος Μπέλες, σε ένα μοναδικό δάσος από
οξιές, δρύες, σκλήθρα και κέδρους. Καταλήγουμε στην καρδιά του δά-
σους, ανάβουμε φωτιά, ψήνουμε λουκάνικα, κεμπάπ και τον περί-
φημο καβουρμά που παράγεται σε μικρές ποσότητες σε τοπική βιοτε-
χνία, όλα βουβαλίσια. Όσο αφορά στο κρασί, το υψόμετρο και τα εδέ-
σματα απαιτούν κόκκινα κρασιά από τη Δυτική Μακεδονία. Το Πα-
ράγκα Κυρ - Γιάννη, του Γιάννη Μπουτάρη έχει τη τιμητική του. Αργά το
απόγευμα αναχωρούμε για μία μοναδική εμπειρία!!! Στο χωριό της Κερ-
κίνης το μοναδικό έθιμο των αναστενάρηδων εκτυλίσσεται μπροστά

στα μάτια μας. Μέσα σε κατάνυξη και μυσταγωγία, την ώρα που πέφτει
το φως, με τα εικονίσματα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης,
απόγονοι των προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία, συνεχίζουν το
πανάρχαιο έθιμο της πυροβασίας. Και από τη θρησκευτική μυσταγωγία
στη μυσταγωγία του κρασιού. Η βραδιά κλείνει στον ξενώνα μας με ένα
προαιρετικό ελαφρύ δείπνο με ζυμαρικά από την πρωινή μας επί-
σκεψη και αντίστοιχα ελαφρύ κρασί από τη Χαλκιδική.
4η μέρα: Το πρωί θα γνωρίσουμε τον άνθρωπο που φροντίζει τα βου-
βάλια της περιοχής και αφού περάσουμε από το ‘χασαπάκι’ για ‘ανε-
φοδιασμό,’ βουβαλίσιου κρέατος αναχωρούμε με κατεύθυνση το χωριό
Βάθη του Κιλκίς. Μας περιμένει η Ποντιακή οικοτεχνία Ραγιάν που
φροντίζει να μεταφερθεί ακέραιος ο θησαυρός της νόστιμης και υγιει-
νής Ποντιακής διατροφής στις επόμενες γενιές. Μετά την ξενάγηση ένα
πλούσιος μπουφές Ποντιακής Μαγειρικής μας περιμένει με τη συνο-
δεία του υπέροχου κρασιού του Βαγγέλη Χατζηβαρίτη. Αμέσως μετά
θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. όπου θα φτά-
σουμε νωρίς το βράδυ.

Η λίμνη Κερκίνη Διάρκεια: 4 ημέρες

το οικοσύστημα και οι αναστενάρηδες

γαστρονομικά

ταξίδια

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις σε παραδοσιακό ξενώνα με ελληνικό πρωϊνό, βαρκάδα,
αρχηγό - συνοδό εκδρομής, τα γεύματα στο ‘Γαστροδρόμιο εν Ολύμπω’ στην Πεστροταβέρνα  στο πικ νικ στο δάσος και στο Ραγιάν, 

τα επιλεγμένα κρασιά που συνοδεύουν τα γεύματα Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.
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ΗΑρχαία Δωδώνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας ενώ το
μαντείο της αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, την κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Από το θρόισμα
των φύλλων της ιερής βελανιδιάς, όπου κατοικούσε το θείο ζεύγος (Ζεύς – Διώνη), και το πέταγμα των πελειάδων

(περιστεριών που φώλιαζαν στα φυλλώματα), οι ιερείς ερμήνευαν στους θνητούς τη θεία βούληση.
Οι Πηγές του Αχέροντα, κοντά στο χωριό Γλυκή Θεσπρωτίας είναι μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, με πλατάνια
και κρυστάλλινα τρεχούμενα νερά, που αναβλύζουν από τις πηγές του ποταμού. Το ποτάμι εξαιτίας της ύψιστης περιβαλλοντι-
κής του σημασίας δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, ενώ έχει συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000 και θεωρείται κορυφαίος οικοτουριστι-
κός προορισμός. Η ονομασία του προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «άχος», που σημαίνει θλίψη, δηλαδή τη θλίψη του θανάτου. Στην αρχαι-
ότητα πίστευαν ότι ο Αχέρων αποτελεί τον ποταμό εκείνο, τον διάπλου του οποίου έκανε, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο «ψυχοπομ-
πός» Ερμής παραδίδοντας τις ψυχές των νεκρών στον Χάροντα για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη .
Οι Παξοί είναι ένα νησί κατάφυτο από αιωνόβιες ελιές, γραφικούς όρμους, απόκρημνες ακτές και μαγευτικές θαλάσσιες σπηλιές. Οι οικισμοί, με
δείγματα γνήσιας επτανησιακής αρχιτεκτονικής, οι εκκλησίες και τα ξωκλήσια, οι ξερολιθιές σε συνδυασμό με το ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον,
αποτελούν πόλο έλξης για πολυάριθμους επισκέπτες. 

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Πρωινή αναχώρηση από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αθή-
νας. Μέσω της διαδρομής Ρίου Αντιρρίου, κατά μήκος των ακτών του Ιο-
νίου, θα φτάσουμε στην καταπράσινη, παραθαλάσσια περιοχή της Πέρ-
δικας Θεσπρωτίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.
2η ημέρα: Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Πάργα. Τα πα-
ραδοσιακά διώροφα και τριώροφα σπίτια, ο παραλιακός δρόμος, τα λι-
θόστρωτα σοκάκια, το κάστρο και τα νησάκια στην είσοδο του λιμανιού,
θα μας γοητεύσουν. Εκδρομικά σκάφη συνδέουν την Πάργα με τις γύρω
περιοχές.  Αφού επιβιβαστούμε σε καραβάκι, θα έρθουμε στους Παξούς,
έναν πραγματικό παράδεισο στη μέση του Ιονίου, του οποίου κάθε του
γωνιά σαν να ξεπήδησε από πίνακα ζωγραφικής. Επιστρέφουμε στην
Πάργα το απόγευμα και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο μας, δείπνο., δια-
νυκτέρευση. 
3η ημέρα: Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στο Νεκρομαντείο
Ευφύρας και τη Γλυκή. Με πλοιάριο, σε ένα εκπληκτικό οικοσύστημα, με
πλούσια χλωρίδα και πανίδα, τρεχούμενα νερά και γραφικές λιμνούλες
θα πλεύσουμε στην περιοχή του ποταμού Αχέροντα. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το γραφικό χωριό Σύβοτα. Περίπατος στην περιοχή.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση 
4η ημέρα): Πρωινή αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώ-
νης, στη στενή κοιλάδα ανάμεσα στον Τόμαρο και τη Μανολιάσα, κοντά
στο χωριό Δωδωνούπολη (Μάνδρες). Η μυθολογία αναφέρει ότι από
τη Θήβα της Αιγύπτου πέταξαν δυο περιστέρια: το ένα προσγειώθηκε
στη Λιβύη, όπου χτίστηκε ο ναός του Άμμωνα Δία, και το δεύτερο ήρθε

στηΔωδώνη, όπου ιδρύθηκε το μαντείο. Θα επισκεφτούμε τον αρχαι-
ολογικό χώρο και θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο, χτισμένο τον 3ο αι-
ώνα π.Χ. επί βασιλείας Πύρρου. Στη συνέχεια, μέσω της Εγνατίας Οδού
θα φτάσουμε στο γραφικό Μέτσοβο. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση
στις πλατείες και τα πλακόστρωτα δρομάκια και αναχώρηση για την
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Διάρκεια: 4 ημέρες

Πέρδικα - Πηγές Αχέροντα - Παξοί 
Δωδώνη - Μέτσοβο

Ν
ομός Ιω

αννίνω
ν   

Περιλαμβάνονται : 3 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στην Πέρδικα με ημιδιατροφή (3 πρωινά, 3 δείπνα)
• Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν • Κρουαζιέρα στους Παξούς και βόλτα με καραβάκι στις πηγές του Αχέροντα

• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό
Δεν περιλαμβάνονται: Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.



Το ταξίδι μας:
1η μέρα: Πτήση για το πανέμορφο νησί των Φαιάκων. Αρχίζουμε την
ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στην Σαπωνοποιία Πατούνη στο κέν-
τρο της πόλης. Επόμενη στάση στο χωριό Βάτος όπου μας περιμένει η
Μελισσοκομική Κέρκυρας Βασιλάκη.  Συνεχίζουμε για το Κτήμα Θεο-
τόκη στην κοιλάδα του Ρόπα όπου θα μάθουμε για τα τοπικά κρασιά, το
λάδι αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα του Κτήματος. Επόμενη στάση το
Μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας που βρίσκεται στην κορυφή του
ακρωτηρίου της Παλαιοκαστρίτσας. Το εσωτερικό του μοναστηριού
έχει μια αυλή με καμάρες και ένα κτίριο που φιλοξενεί ένα Μουσείο με
Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες, ιερά βιβλία, σκεύη και εν-
δυμασία τελετών. Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής θα συναντή-
σουμε το εργοστάσιο παραγωγής Κουμ Κουάτ Μαυρομάτη. Θα
δούμε ένα ολιγόλεπτο επεξηγηματικό βίντεο και θα μας μιλήσουν για
την προέλευση, την καλλιέργεια , την μεταποίηση και τις  χρήσεις στην
μαγειρική - ζαχαροπλαστική  του ιδιαίτερου αυτού προϊόντος. Ακολου-
θεί η παρακείμενη Κερκυραϊκή Αλλαντοποιία που παράγει πέραν των
κλασσικών αλλαντικών,  τα τοπικά προϊόντα Νούμπουλο, Φουμικάδο
και  Σαλάδο (παραδοσιακό σαλάμι Κέρκυρας). Καταλήγουμε για ξενά-
γηση και φαγητό στο  Κτήμα  Ambelonas Corfu στον οποίο καλλιερ-
γούνται τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες και κυρίως Κακοτρύγης και
Σκοπελίτικο. Μετά το φαγητό συνεχίζουμε για το παραδοσιακό χωριό
Πέλεκας. Στην κορυφή του λόφου του Πέλεκα, υπάρχει το Παρατηρη-
τήριο του Κάϊζερ, από τα αγαπημένα σημεία του γερμανού αυτοκρά-
τορα όταν έκανε διακοπές στην Κέρκυρα. Το βράδυ ελεύθερο για βόλτες
στην πόλη της Κέρκυρας.
2η μέρα: Στην Παλαιόπολη, το Mon Repos και την πόλη της Κέρκυ-
ρας Μετά από ένα ωραίο πρωινό, κατευθυνόμαστε με τα πόδια στην πα-
ρακείμενη Παλαιόπολη και το Mon Repos. 
Στην Παλαιόπολη, «αναπαύονται» τα ίχνη της αρχαίας πόλης της Κέρ-
κυρας (8ος αι. π.Χ.) Θα δούμε τα ερείπια που έρχονται στο φώς από τις
ανασκαφές όπως την Βασιλική της Κέρκυρας μερικά τμήματα πλακό-

στρωσης της αρχαίας αγοράς, τα ρωμαϊκά μπάνια. 
Mon Repos : Το καταπράσινο κτήμα απλώνεται σε 258 στρέμματα πυ-
κνής βλάστησης και πανέμορφων κήπων. Το 1864, μετά την Ένωση των
Επτανήσων με την Ελλάδα, ο δήμος της Κέρκυρας παραχώρησε το πα-
λάτι και τους κήπους στη δυναστεία του Γεωργίου του Α’ προκειμένου να
το χρησιμοποιούν ως θερινή κατοικία. Το κομψό και εντυπωσιακό πα-
λάτι με τα μεγάλα ανοίγματα είναι αποικιακού ρυθμού με έντονα ελλη-

Διάρκεια: 4 ημέρες

Μια πολιτισμική – γαστρονομική διαφυγή στο πανέμορφο νησί των Φαιάκων για να γνωρίσουμε τον
τόπο, μέσα από τις φυσικές ομορφιές του, τα μνημεία του και την τέχνη. Μια ευκαιρία για να μάθουμε
τα προϊόντα που παράγει  η περιοχή και να γευτούμε τις παραδοσιακές γεύσεις και τα κρασιά της,

αλλά και να βρεθούμε με τους ανθρώπους που είναι πίσω από όλα αυτά.

Κέρκυρα το νησί των Φαιάκωνγαστρονομικά

ταξίδια
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Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια • Διανυκτέρευση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στην πόλη της Κέρκυρας 

• Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο • Ξεναγήσεις και δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα • 4 γεύματα με
κρασί • Είσοδοι στα μουσεία - οινοποιεία - οικοτεχνίες. Αρχηγός της εκδρομής είναι ο Τίμος Πετρίδης.

νικά και νεοκλασικά στοιχεία. Σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο της Παλαι-
όπολης.
Από την Παλαιόπολη κατηφορίζουμε με τα πόδια προς το κέντρο της
πόλης.   Η περιήγησή μας θα περιλάβει την πλατεία Λιστόν, το παλιό
και νέο φρούριο, και την Πινακοθήκη του Δήμου Κερκυραίων. Τα
δύο μνημεία, χαρακτηριστικά δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της
περιόδου της Βρετανικής Προστασίας προσφέρουν ένα ιδανικό περι-
βάλλον φιλοξενίας των συλλογών της Πινακοθήκης που παρουσιάζον-
ται σε δύο μεγάλες εκθέσεις ιστορικής αναδρομής στην εξέλιξη της ζω-
γραφικής και χαρακτικής στην Κέρκυρα (16ος-20ος αι.). Το μεσημέρι
μας περιμένει φαγητό στο κουκλίστικο ταβερνάκι της Μαρίνας που εί-
ναι χωμένο στα δαιδαλώδη δρομάκια της πόλης της Κέρκυρας. 
3η μέρα: Θα αρχίσουμε με επίσκεψη στην Κερκυραϊκή Μικροζυθο-
ποιεία στον Αρρίλα όπου παρουσιάζουν μια ποικιλία 4 προϊόντων με
σταθερότητα στη γεύση. Θα γίνει μια μικρή ξενάγηση και γευστική δο-
κιμή. Μετά τον Αρρίλα συνεχίζουμε για το Βενετσιάνικο χωριό  Περου-
λάδες, το χωριό του Κάλβου για μια σύντομη περιήγηση. Αμέσως μετά
θα επισκεφτούμε ένα γλυπτό  της φύσης, το κανάλι του έρωτα,  για να
το φωτογραφίσουμε ή για να ερωτευτούμε κολυμπώντας στα νερά του.
Συνεχίζουμε προς την  πανέμορφη και καταπράσινη ορεινή  Παλιά Πε-
ρίθεια, ένα χωριό φάντασμα με αντιστρές αύρα και  5 ταβέρνες. Γεύμα
με χωριάτικες τοπικές  λιχουδιές στην ταβέρνα Φόρος.
Μετά το φαγητό αρχίζουμε την κατάβαση μας προς την πόλη ακολου-
θώντας μια μαγευτική διαδρομή στο ανατολικό τμήμα του νησιού που
περνάει από τα χωριά  Κασσιόπη, Καλάμι,  Νησάκι, Πυργί , Δασσιά ,
Κάτω Κορακιάνα, Ύψος , Γουβιά και Κοντοκάλι. Στο ιστορικό χωριό
Γουβιά, στο τέρμα της τεράστιας υπερσύγχρονης μαρίνας θα θαυμά-
σουμε τον Ενετικό Ναύσταθμο και θα απολαύσουμε το απογευματινό
καφεδάκι μας με τα πόδια μας στην θάλασσα. Το βραδάκι ελεύθερο για
βόλτες στην πόλη.
4η μέρα: Μετά από το πρωινό, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας με

κατεύθυνση το Κανόνι με θέα το  Ποντικονήσι.
Το μοναστήρι της Βλαχέρνας του 17ου αιώνα βρίσκεται στην μέση της
θάλασσας και συνδέεται με ένα μικρό λιμανάκι μέσω ενός στενού περά-
σματος. Στο βάθος αντικρίζουμε το Ποντικονήσι. 
Επόμενη στάση μας, το Αχίλλειον η ανακτορική βίλα της Θλιμμένης αυ-
τοκράτειρας της Αυστρίας Σίσι, έμβλημα μιας ολόκληρης εποχής.
Το κτήμα που περιβάλλει το Αχίλλειο αποπνέει μια μοναδική αίσθηση
γαλήνης. Εδώ έχει κτιστεί μια βίλα-ύμνος στο αρχαιοελληνικό πνεύμα.
Κίονες, εξώστες, αετώματα, αγάλματα και νωπογραφίες συνθέτουν
ένα επιβλητικό σκηνικό, σε ένα μέγαρο Πομπηιανού ρυθμού που σχε-
δίασαν οι Ιταλοί αρχιτέκτονες Ραφαήλ Καρίτο και Αντόνιο Λάντι, μέσα
σε εντυπωσιακούς κήπους. Το παλάτι αφιερώθηκε στον Αχιλλέα, τον
ήρωα που για την αυτοκράτειρα αντιπροσώπευε την ελληνική ψυχή
και την ομορφιά των ανθρώπων του τόπου.
Συνεχίζουμε την κάθοδό μας προς το νότο για να φτάσουμε  στον επό-
μενο προορισμό μας, το οικολογικό αγρόκτημα “Βιόπορος” δίπλα
στη λιμνοθάλασσα Κορισσίων. Θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα Θυ-
μάμαι και ζω φυσικά στο Βιόπορο. Εδώ η ζωή κυλάει όπως παλιά με
αγροτικές εργασίες κοντά στη φύση. Θα ανάψουμε φωτιά στον ξυλό-
φουρνο, θα ζυμώσουμε ψωμί , θα ανοίξουμε φύλλο και θα γευτούμε τις
ίδιες γεύσεις μιας και οι σπόροι των λαχανικών και φυτών είναι παλιοί
κερκυραϊκοί σπόροι, που καλλιεργούνται από παππού σε εγγόνι. Θα συ-
νεχίσουμε με έναν περίπατο στο αγρόκτημα  με τα 70 στρέμματα ελαι-
ώνα και τον υδροβιότοπο  συζητώντας για τη βιοκαλλιέργεια του αγρο-
κτήματος και τις παραγωγικές διαδικασίες, παρατηρώντας τους αργυ-
ροπελεκάνους , τους ερωδιούς και τις αγριόπαπιες.
Το μεσημέρι μας περιμένει το χωριάτικο γεύμα που έχουμε φτιάξει με
τα χεράκια μας. 
Συνεχίζοντας  την πορεία μας προς το Νότο θα φτάσουμε στη Λευκίμμη
για να δούμε τις Αλυκές αλλά και το όμορφο λιμανάκι όπου θα απο-
λαύσουμε το καφεδάκι μας. Στον δρόμο της επιστροφής θα περάσουμε
από το χωριό Μωραΐτικα από το πρατήριο της εταιρείας Nηssos που πα-
ράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, προϊόντα ομορφιάς και διανέμει
βότανα για τα τελευταία ψώνια μας. Στη διαδρομή της επιστροφής θα
χαρούμε το τοπίο με τις ελιές. Τελευταίος σταθμός το αεροδρόμιο για
την επιστροφή μας, γεμάτοι εικόνες, μυρωδιές, γεύσεις και εντυπώσεις
από ένα νησί που δεν ξεχνάς εύκολα.



ΗΚύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου. Βρίσκεται
στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της
Αφρικής. Η γεωγραφική της θέση καθόρισε από τα πανάρχαια

χρόνια την ταραγμένη ιστορική της μοίρα. Τους πρώτους κατοίκους δια-
δέχτηκαν οι Μυκηναίοι Αχαιοί, πριν 3500 χρόνια, εδραιώνοντας τον πο-
λιτισμό τους και εισάγοντας στο νησί μόνιμα πλέον τις ελληνικές ρίζες.
Από τότε πέρασαν πολλοί άλλοι, ανάμεσά τους οι Φοίνικες, οι Ασσύριοι,
οι Φράγκοι, οι Ενετοί, οι Τούρκοι και οι Βρετανοί που άφησαν πίσω σημά-
δια της διέλευσής τους. Στα χωριά διατηρούνται παλιοί τρόποι ζωής,
έθιμα και παραδόσεις. Οι στίχοι των αρχαίων Ελλήνων τραγικών και κω-
μικών ποιητών αντηχούν στο αρχαίο θέατρο του Κουρίου και στο Ωδείο
της Πάφου. Στα δημοτικά μεσαιωνικά τραγούδια, που ακόμη ακούγον-
ται στο νησί, ζωντανεύουν οι θρύλοι του Διγενή. Η Κύπρος, το ανατολι-
κότερο άκρο της Ευρώπης, αποτελεί πολιτιστική γέφυρα μεταξύ λαών
με διαφορετική θρησκεία, πολιτισμό και τρόπο ζωής. . 

Το ταξίδι μας:
1η ημέρα: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη – Λάρνακα – Λευκωσία - Λεμεσός
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και πτήση για την
Κύπρο. Άφιξη στη Λάρνακα και άμεση αναχώρηση για τη Λευκωσία. Η
Λευκωσία βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Κύπρου και αποτελεί ένα
πλούσιο πολιτιστικό πυρήνα. Η σύγχρονη Λευκωσία συνδυάζει το ιστο-
ρικό παρελθόν με τη ζωηρή κίνηση μιας σύγχρονης πόλης. Το κέντρο
της , η παλιά Χώρα, που περιβάλλεται από τα Ενετικά τείχη του 16ου αι-
ώνα, περιλαμβάνει μουσεία, παλιές εκκλησίες και μεσαιωνικά κτίρια δια-
τηρώντας τη νωχελική ατμόσφαιρα του παρελθόντος. Έξω από τα τείχη,
η νέα πόλη με τις σύγχρονες ανέσεις ζει σε κοσμοπολίτικους ρυθμούς. Η
Λευκωσία παραμένει η μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα στον κόσμο.
Θα ξεναγηθούμε στο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο, θα περιηγη-
θούμε στο ναό του Αγ. Ιωάννη, στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, στην πύλη
της Αμμοχώστου, στη λαϊκή γειτονιά, στα Φυλακισμένα Μνήματα. Αργά
το απόγευμα θα έρθουμε στη Λεμεσό όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
2η ημέρα: Λεμεσός – Τρόοδος – Μονή Κύκκου Οι πλαγιές του Τρόο-
δος είναι κατάσπαρτες από ωραιότατα θέρετρα και πηγές, βυζαντινά
μοναστήρια, εκκλησίες και γραφικά χωριά κτισμένα κλιμακωτά στις
πλαγιές των βουνών. Θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Κύκκου, το γνω-
στότερο και πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1100 και
αφιερώθηκε στην Παναγία. Το μουσείο, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του μοναστηριού, στεγάζει ανεκτίμητες συλλογές εικόνων, εκ-
κλησιαστικών αντικειμένων, χειρογράφων και κυπριακών αρχαιοτήτων
της μονής. Θα περάσουμε από τις Πλάτρες, το μεγαλύτερο και ωραι-
ότερο ορεινό θέρετρο της επαρχίας Λεμεσού. Διασχίζοντας τα κρασο-
χώρια θα φτάσουμε στο γραφικό χωριό Όμοδος με τα μικρά πλακό-
στρωτα δρομάκια και το επιβλητικό μοναστήρι στην πλατεία του χω-
ριού και θα ξεναγηθούμε στις εγκαταστάσεις του παραδοσιακού εργα-
στηρίου κουμανταρίας “Ληνός”. 
3η ημέρα: Λεμεσός – Λευκωσία – Κατεχόμενα Η σημερινή μας ημέρα
θα μας φέρει στα κατεχόμενα. Από τη Λεμεσό θα περάσουμε στη Λευ-
κωσία και από εκεί με τη συνοδεία τοπικού ξεναγού θα επισκεφτούμε το
Πέλλα Παϊς, χωριό χτισμένο στη βόρεια πλευρά του Πενταδάκτυλου, την
Κερύνεια, τον Απόστολο Βαρνάβα και τη Σαλαμίνα. Θα επιστρέψουμε
στη Λεμεσό το απόγευμα.
4η ημέρα: Λεμεσός – Πάφος Πρωινή αναχώρηση για την Πάφο. Ολό-
κληρη η πόλη της Πάφου περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ
για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά. Στην αρχαιότητα
ήταν, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πρωτεύουσα της Κύπρου. Σή-
μερα είναι μια γοητευτική πόλη στα δυτικά παράλια της Κύπρου. Από τη
θάλασσά της θεωρείται πως αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Θα φωτογρα-
φήσουμε την Πέτρα του Ρωμιού και θα ξεναγηθούμε στο αρχαιολογικό
πάρκο για να θαυμάσουμε τα περίφημα ψηφιδωτά, το ωδείο, τις Σαράντα

Κολώνες και τους τάφους του βασιλέως. Επιστροφή στην Λεμεσό και το
απόγευμα στη διάθεσή μας να γνωρίσουμε την πόλη που μας φιλοξενεί.
Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού. Βρίσκεται ανά-
μεσα σε δύο αρχαίες πόλεις- βασίλεια, την Αμαθούντα στα ανατολικά και
το Κούριο στα δυτικά. Είναι το κυριότερο λιμάνι της Κύπρου, κέντρο της
κυπριακής οινοβιομηχανίας και σημαντικό τουριστικό θέρετρο.
5η ημέρα: Λεμεσός – Λάρνακα – Αθήνα ή Θεσσαλονίκη Αφήνουμε τη
Λεμεσό και κατευθυνόμαστε προς τα ανατολικά. Προορισμός μας η
Λάρνακα, κτισμένη στη θέση του αρχαίου Κιτίου. Αφού σεργιανίσουμε
κατά μήκος της προκυμαίας με τις γνωστές “φοινικούδες” θα κατευθυν-
θούμε προς το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Διάρκεια: 5 ημέρες

Ελεύθερη και Κατεχόμενη Κύπρος
Κ

ύπ
ρο

ς

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια • 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στη Λεμεσό με ημιδιατροφή • Μεταφορές
με πολυτελές πούλμαν • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Φάκελος με πληροφοριακό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται: Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• Η κράτηση του ταξιδιού σας. Η σύμβαση του ταξιδιού
σας γίνεται με το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COSMORAMA
Ε.Π.Ε (το cosmorama), που δεσμεύεται να σας προσφέρει
τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού
σας. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον κατα-
βληθεί η σχετική προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας του
ταξιδιού που διαλέξατε και εκτυπωθεί η σχετική απόδειξη
παροχής υπηρεσιών. Με την πληρωμή της προκαταβολής
επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους γενικούς όρους, και ότι
συμφωνείτε με αυτούς. Οι γενικοί όροι αποτελούν μέρος
της σύμβασης μεταξύ εσάς και του cosmorama, η οποία
διέπεται από τους ελληνικούς νόμους και τα ελληνικά δι-
καστήρια της Αθήνας και μόνο.
• Η εξόφληση του ταξιδιού σας. Η επιβεβαίωση της κρά-
τησης και της προκαταβολής σας γίνεται με την παραλαβή
των σχετικών νόμιμων παραστατικών, στα οποία αναφέρε-
ται η συνολική αξία του ταξιδιού σας και το οφειλόμενο
υπόλοιπο, που είναι πληρωτέο 21 ημέρες πριν από την
αναχώρηση. Αν δεν πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού
σας έως 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το cos-
morama διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση.
Αν εγγραφείτε σε ένα ταξίδι σε διάστημα λιγότερο από 21
ημέρες πριν από την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να κατα-
βάλετε τη συνολική αξία του ταξιδιού κατά το στάδιο της
κράτησης.
• Ακύρωση αρχικής κράτησης. Οποιαδήποτε ακύρωση,
χρειάζεται να μας την γνωρίσετε γραπτώς. Η ακύρωση θα
ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε τη γραπτή ενημέ-
ρωση σας και θα ισχύουν τα παρακάτω ακυρωτικά.
– Από την εγγραφή έως και 30 ημέρες πριν από την ανα-
χώρηση:
– 29-15 ημέρες πριν από την αναχώρηση παρακράτηση
του 20% της αξίας του ταξιδιού.
– 14-1 ημέρα πριν από την αναχώρηση: παρακράτηση του
συνολικού ποσού.
• Μεταφορά κράτησης. Οποιαδήποτε μεταφορά κράτη-
σης για άλλη ημερομηνία του ίδιου ταξιδιού ή άλλου ταξι-
διού, γίνεται μόνον κατόπιν συνεννόησης με το cosmorama
έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Επί-
σης συνεννόηση χρειάζεται και στην περίπτωση που επι-
θυμείτε να μεταφέρετε την κράτησή σας σε κάποιο άλλο
άτομο. Πάντως η όποια αλλαγή θα πρέπει καταρχήν να
γίνει αποδεκτή από τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρίες
και ξενοδοχεία ενώ παράλληλα θα υπάρχει διοικητικό
τέλος 50 ευρώ. Αυτό το διοικητικό τέλος είναι πέρα από
τυχόν άλλα έξοδα που θα έχουν υπολογίσει οι διάφοροι
προμηθευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
• Διαβατήριο και θεωρήσεις - Βίζες. Το διαβατήριο είναι
απαραίτητο σε κάθε ταξίδι. Εφόσον υπάρχει, προτείνουμε
να το έχετε μαζί σας ακόμη και για χώρες της Ε.Ε. Είναι δική
σας ευθύνη να έχετε διαβατήριο που ισχύει και να έχετε
πληροφορηθεί για τις θεωρήσεις (βίζες) που χρειάζονται.
Αν έχετε ξένο διαβατήριο, οφείλετε να μας το γνωρίσετε
κατά την εγγραφή σας και να εξακριβώσετε, παράλληλα με
εμάς, τις απαραίτητες θεωρήσεις που χρειάζονται (χρόνος,
φωτογραφίες, τέλη κ.λπ.). Αν δεν ακολουθήσετε τη διαδι-
κασία που ορίζει κάθε προξενική αρχή ξένης χώρας που
απαιτεί θεώρηση, αλλά και αν δεν έχετε προσκομίσει τα
σωστά έγγραφα που απαιτούνται και δεν σας επιτραπεί η
είσοδος στην ξένη χώρα, το cosmorama δεν φέρει καμία
ευθύνη. Στην περίπτωση που ακυρώσετε το ταξίδι σας γι’
αυτόν τον λόγο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας
να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που ενδεχομένως θα
προκαλέσετε στο ταξίδι.
• Υγεία και υγειονομικές διατυπώσεις. Όσοι συμμετέ-
χουν σε ομαδικό ταξίδι πρέπει να είναι σε φυσική κατά-
σταση τέτοια που να μπορούν να το φέρουν εις πέρας. Η
εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι και να
επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα ταξιδιώτη, χωρίς καμία υπο-
χρέωση επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, αν κρί-

νει ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή δημιουργεί άμεσα
μεγάλο πρόβλημα στους υπόλοιπους συνεκδρομείς. Σε μια
τέτοια περίπτωση τα έξοδα επαναπατρισμού βαρύνουν
αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Αν έχετε προβλήματα υγείας,
συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε για το τα-
ξίδι σας. Κάθε ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να λάβει τις
απαραίτητες υγειονομικές προφυλάξεις, τις οποίες συστή-
νει η Π.Ο.Υ. για τις επισκεπτόμενες χώρες. Για αυτό το λόγο
θα πρέπει να απευθύνετε στο υγειονομικό κέντρο της
πόλης που κατοικεί.  
• Ευθύνες ταξιδιωτών. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές
μέρος του διαβατηρίου του, των χρημάτων του, των αερο-
πορικών του εισιτηρίων κ.λ.π. Αν χάσετε κάτι θα σας συμ-
παρασταθούμε για την καλύτερη δυνατή και πιο άμεση
λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν εσάς.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Ακρίβεια του εντύπου μας. Όλα τα ταξίδια, είναι σχεδια-
σμένα με βάσει τα ισχύοντα αεροπορικά δρομολόγια τη
στιγμή που γράφτηκε το πρόγραμμα. Ενδεχόμενες αλλαγές
σε αυτά είναι δυνατόν να τροποποιήσουν, τη σειρά, τις δια-
νυκτερεύσεις αλλά και τις αρχικά προβλεπόμενες επισκέ-
ψεις και ξεναγήσεις. Ορισμένα ταξίδια, είναι από τη φύση
τους δύσκολα και απαιτούν προσαρμογές ανάλογα με την
ημερομηνία που πραγματοποιούνται. Έτσι το τελικό πρό-
γραμμα του κάθε ταξιδιού θα αναφέρεται αναλυτικά στον
Ταξιδιωτικό Φάκελο μαζί με πληροφορίες για τις πτήσεις,
τα ξενοδοχεία κ. λ.π. και θα παραδίδεται στους ταξιδιώτες
τρεις ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. 
• ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Σε θέματα οδικής μεταφο-
ράς, δι’ αέρος ή θαλάσσης, η ευθύνη μας σε όλες τις περι-
πτώσεις περιορίζεται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών
συμβάσεων. Καθυστερήσεις ή / και αλλαγές δρομολογίων,
τύπου αεροσκάφους, ή και ενδιάμεσων σταθμών, είναι πι-
θανό να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς και
άλλους οργανισμούς ή / και από αεροπορικές εταιρίες, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις ή τροπο-
ποιήσεις στη ροή του προγράμματος. Επίσης οι ιδιοκτήτες
ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατο-
ρίων, καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για
μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους) είναι πιθανόν
να πάρουν αποφάσεις που να έχουν άμεσες επιπτώσεις
στην υλοποίησης του προγράμματος έτσι όπως αυτό έχει
αρχικά σχεδιαστεί. Το cosmorama δεν είναι δυνατό ούτε
να ελέγξει, ούτε να προλάβει τέτοιου είδους αποφάσεις και
ενέργειες κι ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-
θυνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την
κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΑ 339/1996), το cos-
morama έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής
του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμε-
λούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του, καθώς και
για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπα-
τρισμό στην περίπτωση πτώχευσης.
• Αλλαγή του ταξιδιού πριν από την αναχώρηση. Το cos-
morama για την διοργάνωση των ταξιδιών του χρησιμο-
ποιεί υπηρεσίες τρίτων όπως αεροπορικές εταιρίες,
ξενοδοχεία κ.λ.π. στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχει
άμεσο έλεγχο, κι ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα να
υπάρξουν αλλαγές χωρίς τη δική του ευθύνη. Αν έχουμε
μια αλλαγή μεγάλης σημασίας τότε θα προσπαθήσουμε να
επικοινωνήσουμε μαζί σας, πριν από την αναχώρηση, είτε
απευθείας είτε μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου - πρά-
κτορα που έκανε την κράτηση. Σε μια τέτοια περίπτωση
σας παρέχουμε τις εξής εναλλακτικές λύσεις:
α) Να δεχτείτε την αλλαγή.
β) Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση ότι
στην περίπτωση που θα ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης
να καταβάλετε τη διαφορά. Στην περίπτωση που ισχύει μι-
κρότερη τιμή, θα σας επιστραφεί η διαφορά.
γ) Να ακυρώσετε το ταξίδι με ταυτόχρονη επιστροφή όλων
των χρημάτων που έχετε ήδη καταβάλει.

• Αλλαγές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η εταιρία δεν
αναλαμβάνει την ευθύνη για περιπτώσεις που μετά την ανα-
χώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου
αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή για περιπτώ-
σεις που είναι πέρα από το δικό μας έλεγχο και τη δυνατό-
τητα να τις αποφύγουμε, όπως π.χ. αλλαγή αεροσκάφους
σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστερήσεις λόγω
τεχνικής βλάβης ή λόγω προηγούμενου δρομολογίου, πό-
λεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδική-
σεις κλάδων, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές
συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης το cos-
morama δεν έχει σε καμία περίπτωση τον έλεγχο των δω-
ματίων σε κάθε ξενοδοχείο, πόλη κ.λ.π. Πολλές φορές τα
ξενοδοχεία ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής παρουσιάζουν
“υπερπληρότητα”. Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του τα-
ξιδιού, θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
βρούμε δωμάτια σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας κατηγορίας στην
ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και αναγκαστούμε να
βρούμε δωμάτια σε ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας
αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που
προκύπτει από τη διαφορά κατηγορίας ξενοδοχείου. Μέ-
λημά μας, σε κάθε περίπτωση, είναι να διατηρούμε, όσο το
επιτρέπουν οι συνθήκες, αναλλοίωτο το ύφος και την δομή
του κάθε ταξιδιού και με αυτό το γνώμονα θα αποφασίζον-
ται οι όποιες αλλαγές είναι επιβεβλημένες από αστάθμη-
τους παράγοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τον
συνοδό σε συνεννόηση με την εταιρία και τις υπεύθυνες
αρχές της εκάστοτε χώρας. 
• Αν ακυρώσουμε το ταξίδι σας. Διατηρούμε το δικαίωμα
να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο μέχρι
και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε
έκτατες περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως πόλεμος ή απειλή
πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, φυ-
σικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθήκες ή τρομο-
κρατικές ενέργειες κ.λ.π.) είναι πιθανόν να ακυρωθεί και σε
διάστημα μικρότερο των 7 ημερών. Αν τελικά αναγκα-
στούμε να ακυρώσουμε το ταξίδια σας, σας παρέχουμε τις
ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
α) Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση ότι
στην περίπτωση που ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης, θα
καταβάλετε τη διαφορά. Στην περίπτωση που ισχύει μικρό-
τερη τιμή, θα σας επιστραφεί η διαφορά.
β) Να ζητήσετε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που
έχετε ήδη καταβάλει.
• Ασφάλεια στο εξωτερικό. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών
μας είναι η πρώτη μας μέριμνα. Γι’ αυτό παρακολουθούμε
συνεχώς τις πολιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο και ζητούμε,
όταν χρειάζεται, τη συμβουλή του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αν μας συμβουλέψει να αποφύγουμε την επίσκεψη σε μια
χώρα, τότε ενημερώνουμε ανάλογα τους εκδρομείς και
ακυρώνουμε, αν χρειάζεται το ταξίδι. Δυστυχώς παρ’ όλα
αυτά, εγκληματικές ενέργειες κατά των ανθρώπων και της
περιουσίας τους είναι γεγονότα υπαρκτά σε όλο τον κόσμο.
Οι ταξιδιώτες έχουν την ίδια ευθύνη για τον εαυτό τους και
τα πράγματά τους όπως και όταν είναι στο σπίτι τους. Συ-
νιστούμε να μην αφήνετε χρήματα, τιμαλφή και διαβατή-
ρια αφύλακτα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. έπάρχουν
συνήθως χρηματοκιβώτια στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων.
Συνιστούμε να φυλάσσετε χρήματα κα διαβατήρια σε εσω-
τερικές τσέπες ή σε ειδικό τσαντάκι που δένεται στη μέση.
Στις πτήσεις να αποφεύγετε να παραδίδετε βαλίτσες ή
τσάντες που δεν κλειδώνουν. Τέλος, μην αφήνετε πράγ-
ματα στα πούλμαν κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων,
ακόμη και αν σας συσταθεί ως ασφαλές από τους τοπικούς
υπευθύνους. Εάν εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας
σας αρρωστήσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, τραυμα-
τιστεί ή αποβιώσει από κάποια δραστηριότητα - υπηρεσία
πέρα από αυτές που αναλάβαμε να σας προσφέρουμε, είτε
επί τόπου από τον αντιπρόσωπό μας, θα σας συμπαραστα-
θούμε για οποιαδήποτε ενέργεια (απαίτηση) θελήσετε να
υποβάλετε εναντίον οποιουδήποτε, αλλά εμείς ουδεμία ευ-
θύνη φέρουμε.
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