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2 Γιορτή του Σωματείου

28 Iανουαρίου
Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή του Σωματείου 

στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Κοπή πίτας - συνεστίαση - χορός

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη 
στα 142 χρόνια των ΣΑΠ – ΕΗΣ – ΗΣΑΠ  
(27 Φεβρουαρίου 1869 – 16 Ιουνίου 2011) 

της εταιρίας της ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, 
που κάποιοι ανιστόρητοι και περαστικοί πολιτικοί 

την διέλυσαν για να «εκσυγχρονίσουν» 
τις Αστικές Συγκοινωνίες, 

ενώ στην πραγματικότητα τις διέλυσαν 
και αυτό το ζεί καθημερινά 

το επιβατικό κοινό της Αθήνας και του Πειραιά.

Xρόνια Πολλά
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1 & 2 Φεβρουαρίου, Γιορτή Υπαπαντής

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΘΩΝΗ – ΚΟΡΩΝΗ
1η HMEPA

Αναχώρηση στις 8 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή
του ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ για καφέ και συνεχίζουμε μέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑ-
ΛΟΠΟΛΗΣ για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο «PHARAC PALACE», επίσκεψη – προσκύνημα στον ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η HMEPA

Μετά το πρωϊνό μιά όμορφη εκδρομή ξεκινά στο νοτιοδυτικό άκρο της
Πελοποννήσου. Πρώτος σταθμός η ΜΕΘΩΝΗ. Η πόλη με το ΒΕΝΕ-
ΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
Ακολουθεί επίσκεψη στη «ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ»  την ΚΟΡΩΝΗ.
Αναχώρηση για ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, γεύμα και επιστροφή στην ΟΜΟΝΟΙΑ με
ενδιάμεση στάση για καφέ.

2
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Mεταφορά - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα,
με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.

� Διαμονή- (1) - Πρωϊνό
� Φ.Π.A.

Kaλaμάτα - Mεθώνη -

Κορώνη 3

programma isap ekdromes 2012 :Layout 1  12/12/11  8:58 AM  Page 3



16 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη)

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΒΥΤΙΝΑ
Αναχώρηση στις 8 το πρωϊ από ΟΜΟΝΟΙΑ. Θα κάνουμε στάση για καφέ
και από ΛΕΒΙΔΙ και ΒΛΑΧΕΡΝΑ φθάνουμε στην ιστορική ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ.
Για τους Έλληνες η λέξη ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ σημαίνει αγώνας – πόλεμος –
μπαρούτι. Θα επισκεφθούμε το υπαίθριο ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ που
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε πως έφτιαχναν το μπαρούτι το
1821, εικόνες ανεξίτηλες. Αναχωρούμε για τη ΒΥΤΙΝΑ όπου θα είναι
το γεύμα μας, διασκέδαση, χορός, λόγω της ημέρας και επιστροφή για
ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση για καφέ.

μονο
ήμερη

4             Δημητσάνα - Βυτίνα

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
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Kaστοριά - Πρέσπες 5

25-26-27-28 Φεβρουαρίου 2012 (Καθαρά Δευτέρα)

ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ & ΧΑΣΚΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΕΣΠΕΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
1η HMEPA
Αναχώρηση στις 7,30 το πρωϊ από την ΟΜΟΝΟΙΑ, ημίωρη στάση στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ για να καταλήξουμε το απόγευμα στην όμορφη ΚΑ-
ΣΤΟΡΙΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η HMEPA
Πρωϊνό και μιά όμορφη εκδρομή ξεκινάει. Θα επισκεφθούμε τα γρα-
φικά τοπία των ΠΡΕΣΠΩΝ. Ξεκινάμε για τον ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ, με το
ομώνυμο ναό με τις υπέροχες τοιχογραφίες. Στη συνέχεια θα γνωρί-
σουμε μέσω της νέας πλωτής γέφυρας το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
στη μικρή ΠΡΕΣΠΑ όπου κατοικούν σπάνια πουλιά και τέλος θα φθά-
σουμε στο τελευταίο ακριτικό χωριό τους ΨΑΡΑΔΕΣ, γεύμα και επι-
στροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Το βράδυ περπατώντας στην πόλη θα
απολαύσουμε το τοπικό έθιμο «μπουμπούνες» και «χάσκαρη», δείπνο
και διασκέδαση σε ταβέρνα της πόλης, διανυκτέρευση.

3η HMEPA
Ενδιαφέρουσα και η σημερινή μας εκδρομή. Πρώτος σταθμός η ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στη ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ και ακολουθεί το ορεινό
ΝΥΜΦΑΙΟ στη πλαγιά του όρους ΒΙΤΣΙ, σε υψόμετρο 1.350 μ. Με τα πα-
ραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το ερειπωμένο Αρχοντικό – Αρχη-
γείο του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το καταφύγιο της καφέ
Αρκούδας «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ». Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑ-
ΣΤΟΡΙΑ χρόνος ελεύθερος στην πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η HMEPA
Πρωϊνό, επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ. Αναχώρηση μέσω
ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, γεύμα και ακολούθως περνώντας από
την πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ και της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ μέσω ΔΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
με μικρή ενδιάμεση στάση στην περιοχή θα καταλήξουμε το βράδυ στην
ΟΜΟΝΟΙΑ. 

� Εκδρομές – περιηγήσεις με πο-
λυτελές κλιματιζόμενο πούλ-
μαν

� Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ

� Τρία πρωϊνά σε μπουφέ
� Φ.Π.Α.

4
ημέρες
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6 Ορεινή Ναυπακτία

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Εκδρομές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.

� Διαμονή - (2) διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο .

� Δύο πρωινά σε μπουφέ.
� Φ.Π.Α.

3
ημέρες

26-27-28 Φεβρουαρίου 2012 (Καθαρά Δευτέρα)

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ – ΜΟΝΗ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ –
ΑΝΩ ΧΩΡΑ – ΕΛΑΤΟΥ – ΜΟΡΝΟΣ – ΑΡΑΧΩΒΑ
1η HMEPA
Αναχώρηση στις 8 το πρωϊ από την ΟΜΟΝΟΙΑ, ημίωρη στάση για καφέ,
συνεχίζουμε από τη γέφυρα ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ και φθάνουμε στην
όμορφη ΝΑΥΠΑΚΤΟ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύμα. Μετά το
γεύμα επίσκεψη στην Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνάκοβας, μετά
το χωριό Ευπάλιο, σε υψόμετρο 800 μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δια-
σκέδαση σε κοντινή ταβέρνα με μουσική, διανυκτέρευση.

2η HMEPA
Μετά το πρωϊνό μας θα ξεκινήσουμε για τα όμορφα χωριά της ΟΡΕΙ-
ΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. Μέσα από μιά ονειρεμένη διαδρομή με πλαγιές
ελατοσκέπαστες και τρεχούμενα νερά θα περάσουμε όλα τα γραφικά
χωριουδάκια, Λιμνίτσα, Τερψιθέα, Ελατού για να φθάσουμε στο κεφα-
λοχώρι στης ορεινής Ναυπακτίας την ΑΝΩ ΧΩΡΑ. Πανέμορφο τοπίο
μέσα στο πράσινο, σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στις Ελβετικές
Άλπεις. Στην ΕΛΑΤΟΥ πνιγμένη στα έλατα όπως φανερώνει και το
όνομά της. Επιστροφή στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ, γεύμα διανυκτέρευση.

3η HMEPA
Μετά το πρωϊνό μας θα αναχωρήσουε μέσω Λιμνίτσας για την τεχνιτή
λίμνη του Μόρνου όπου θα επισκεφθούμε το ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ  στο
ΛΙΔΩΡΙΚΙ, στάση και από Πεντεόρια θα φθάσουμε στην ΙΤΕΑ, γεύμα.
Περνώντας από ΔΕΛΦΟΥΣ, ΑΡΑΧΩΒΑ επιστρέφουμε στην ΟΜΟΝΟΙΑ
με μικρή στάση για καφέ.
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14 Μαρτίου

ΘΗΒΑ – ΒΑΓΙΑ – ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Αναχώρηση στις 8 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ. Με ενδιάμεση στάση για
καφέ φθάνουμε στην γνωστή κωμόπολη ΒΑΓΙΑ, για την αναπαράσταση
του Βλάχικου Γάμου, συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το Μοναστήρι
του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ «ΜΑΖΑΡΑΚΙ» Το καθολικό είναι
του 1833. Κατόπιν θα γευματίσουμε στο ΑΛΣΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ και
μετά τον καφέ μας στην όμορφη ΘΗΒΑ θα επιστρέψουμε στην ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ.

28 Απριλίου

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΡΤΑΚΗ – ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Αναχώρηση στις 8 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ, στάση για καφέ  στη ΧΑΛ-
ΚΙΔΑ και συνεχίζουμε για ΣΤΕΝΗ γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην
ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση για καφέ. Θήβα 

Άργος

Στενή Ευβοίας                       7

μονο
ήμερες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
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8 Μεσολόγγι - Λίμνη Τριχωνίδα

8-9-10 Μαϊου

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
– ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
1η HMEPA

Αναχώρηση στις 8 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση και
μέσω της γέφυρας ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ συνεχίζουμε τη διαδρομή μας
για το ΜΕΓΟΛΟΓΓΙ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αμέσως αναχωρούμε
για το γύρο της λίμνης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, της μεγαλύτερης λίμνης της Ελ-
λάδας, που αποτελεί έναν σημαντικό υδροβιότοπο. Επίσκεψη του δυτι-
κού τμήματος (ΜΑΚΡΗΝΙΑ) με χωριά κατά σειρά (ΖΕΥΓΑΡΑΚΗ –
ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥ – ΑΓ. ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ – ΚΑΨΟΡΑΧΗ – ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥ – ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ – ΠΑΜΦΙΟ
– ΘΕΡΜΟ). Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Επίσκεψη στο Μοναστήρι
της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» με τα ενδιαφέροντα κέ-
ρινα ομοιώματα. Θα ολοκληρώσουμε το γύρο της λίμνης με τα χωριά
ΜΥΡΤΙΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ. Επιστροφή στο
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, γεύμα στην ΤΟΥΡΛΙΔΑ, διανυκτέρευση.

2η HMEPA

Πρωϊνό και επίσκεψη στον ΚΗΠΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ, το Μοναστήρι του ΑΓ.
ΣΥΜΕΩΝ του 17ου αιώνα σε μαγευτική τοποθεσία όπου κατέφυγαν και
σώθηκαν 1800 πολιορκημένοι, τη νύχτα της εξόδου. Η διαδρομή συ-
νεχίζεται για ΝΑΥΠΑΚΤΟ. Επιστρέφουμε από ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΙΤΕΑ γεύμα –
ΛΕΙΒΑΔΙΑ και άφιξη στην ΟΜΟΝΟΙΑ το βράδυ με ενδιάμεση στάση.

2
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Περιηγήσεις, με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.

� Διαμονή - (διανυκτέρευση) με
πρωϊνό

� Φ.Π.A.
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24 Μαΐου (Αναλήψεως)

ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ

Αναχώρηση στις 8 από την ΟΜΟΝΟΙΑ, ημίωρη στάση για καφέ και συ-
νεχίζουμε τη διαδρομή ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟ άφιξη
στο ΓΑΛΑΤΑ. Απέναντί μας ο ΠΟΡΟΣ, χτισμένος αμφιθεατρικά, όπου
με καραβάκι θα τον επισκεφθούμε και τα έχουμε το γεύμα μας. Επι-
στροφή στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση για καφέ.

μονο
ήμερη

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.

Γαλατάς - Πόρος                     9
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10 Χαλκιδική

11 - 12 - 13 Μαΐου (Πεντηκοστή)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
1η HMEPA
Αναχώρηση στις 7,30 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ, ημίωρη στάση στην πε-
ριοχή της ΛΑΜΙΑΣ και μέσω ΤΕΜΠΩΝ – ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ στάση γεύμα
και προσπερνώντας τη Θεσσαλονίκη, φθάνουμε στο πρώτο πόδι της
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η HMEPA
Πρωϊνό και η επίσκεψη στα ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ και τα μαγευτικά
τοπία του «δεύτερου ποδιού» της Χαλκιδικής στη ΣΙΘΩΝΙΑ θα γεμίσουν
ευχάριστα την ημέρα μας. Πολλές είναι οι περιοχές που μας προκαλούν
και δεν θα αντισταθούμε στον πειρασμό για συνεχείς στάσεις. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μια όμορφη εκδρομή στα μονα-
δικά τοπία της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ με μικρές στάσεις στα πιο γραφικά σημεία,
θα κλείσουν ευχάριστα την ημέρα μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η HMEPA
Μετά το πρωϊνό θα επισκεφθούμε την ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ. Προαιρετική
περιήγηση με πλοιάριο στη χερσόνησο του ΑΘΩ με τις ιστορικές μονές
του ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. Το απόγευμα μικρή γνωριμία με τον ΠΟΛΥΓΥΡΟ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η HMEPA
Πρωϊνό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας την ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ όπου θα επισκεφθούμε τον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και τον ΛΕΥΚΟ
ΠΥΡΓΟ. Στον ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ γεύμα, καφέ στην ΛΑΜΙΑ. Επιστροφή στην
ΟΜΟΝΟΙΑ το βράδυ.

4
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Εκδρομές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν

� Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις,
σε ξενοδοχείο .

� Τρία πρωινά σε μπουφέ.
� Φ.Π.Α.

programma isap ekdromes 2012 :Layout 1  12/12/11  8:58 AM  Page 10



Γύρος Μυτιλήνης                   13

4-5-6-7-8-9  Ιουνίου

ΓΥΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
1η HMEPA
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους
για ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Άφιξη το βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυ-
κτέρευση.
2η HMEPA
Πρωινό και αναχώρηση για ΑΓΙΑΣΣΟ. Επίσκεψη στην εκκλησία του
14ου αιώνα με το εξαίρετο τέμπλο της Παναγίας έργο του Ευαγγελιστή
Λουκά και το Μουσείο της. Συνεχίζουμε για ΚΑΛΛΟΝΗ, στάση ΠΕΤΡΑ,
επίσκεψη στην Παναγία της Πέτρας και γεύμα στο ΜΟΛΥΒΟ (ΜΗΘΥ-
ΜΝΑ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3η HMEPA
Αναχώρηση το πρωί για ΣΙΓΡΙ - ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ που σχηματί-
στηκε πριν ένα εκατομμύριο χρόνια. Συνεχίζουμε για ΑΝΤΙΣΣΑ και
ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η HMEPA
Αναχώρηση για προσκύνημα στη Μονή του Αγίου Ραφαήλ. Συνεχίζουμε
για ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ και την εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη με την ανά-
γλυφη εικόνα πάνω στο βράχο. Το απόγευμα ελεύθερο στην πόλη της
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
5η HMEPA
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το λιμάνι όπου το καραβάκι θα μας
μεταφέρει μετά από μιάμιση ώρα στο ΑΪΒΑΛΙ. Γνωριμία με την πόλη,
ψώνια, φαγητό και το απόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι της ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΗΣ.
6η HMEPA
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ΠΛΩΜΑΡΙ. Επίσκεψη στο εργοστά-
σιο του Ούζου Βαρβαγιάνη. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε την πε-
ριοχή του αεροδρομίου, το ΜΟΥΣΕΙΟ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ και του ΤΕΡΙΑΝΤ.
Γεύμα και επιστροφή στο κέντρο της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για ψώνια, επίσκεψη
προαιρετικά της εκκλησίας του Αγ. Θεράποντος και της Μητρόπολης
και αργά συγκέντρωση στο λιμάνι (8.30 μ.μ.) για επιβίβαση στο πλοίο.
Άφιξη το πρωί γύρω στις 6.30 στον ΠΕΙΡΑΙΑ.

6
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Aκτοπλοϊκά εισιτήρια οικονο-
μικής θέσης, Πειραιάς - Μυτι-
λήνη - Πειραιάς

� Διαμονή - (5 διανυκτερεύσεις)
με πρωϊνά

� Mεταφορά και περιήγηση στα
αξιοθέατα του νησιού

� Φ.Π.A.
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12 Λεωνίδιο -

Γιορτή του Σωματείου

17 Ιουνίου

ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ – 
ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ
Αναχώρηση στις 8 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ Με ενδιάμεση στάση για
καφέ από Άργος – Άστρος – ΛΕΩΝΙΔΙΟ και ακολουθώντας μια μαγευ-
τική διαδρομή θα πάμε για προσκύνημα στην ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ του 16ου
αιώνα. Κτισμένη κάθετα σε κοίλωμα βράχου στις απότομες πλαγιές του
Πάρνωνα συναρπάζει με την μυστηριακή της ατμόσφαιρα και την άγρια
φύση που την περιβάλλει. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Τσα-
κωνιάς, το ΛΕΩΝΙΔΙΟ, γεύμα και επιστροφή στην ΟΜΟΝΟΙΑ με στάση
στους ΜΥΛΟΥΣ.

μονο
ήμερη

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
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Λίμνη Tσιβλού

- Γιορτή του Σωματείου         13

4 Οκτωβρίου

ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ -
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ

Αναχώρηση στις 8 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση για
καφέ. Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή Οσίου Θεοδοσίου κοντά στο
Χωριό Παναρήτι του ΝΑΥΠΛΙΟΥ. Ο ναός είναι βασιλική με τρούλλο.
Μετά τη λειτουργία και την αρτοκλασία θα μεταβούμε στις ΜΥΚΗΝΕΣ
όπου θα είναι το γεύμα μας. Άφιξη το βράδυ στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιά-
μεση στάση για καφέ.

μονο
ήμερη

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.

programma isap ekdromes 2012 :Layout 1  12/12/11  8:58 AM  Page 13



14         Σλοβενία - Κροατία            

9-10-11-12-13-14-15-16-17   Oκτωβρίου

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ

ΑΚΤΕΣ ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΕΤ - 
ΠΟΡΤΟΡΟΖ – ΡΙΕΚΑ – ΟΠΑΤΙΑ – 
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ –
ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΕΝΤ – ΠΑΝΤΟΒΑ

1η ΗΜΕΡΑ: 
Αναχώρηση στις 9,00 από την ΟΜΟΝΟΙΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με
ενδιάμεση στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Τακτοποίηση στο πλοίο
και απόπλους για ΑΓΚΩΝΑ, διαν/ση εν πλω.

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΩΝΑ – ΠΟΡΤΟΡΟΖ
Άφιξη στο λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑ και άμεση αναχώρηση για το ΠΟΡΤΟ ΡΟΖ
στις ακτές της Αδριατικής. Με ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε αργά το
βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟΡΟΖ – ΡΙΕΚΑ
Πρωϊνό και γνωριμία με το Πορτορόζ, γνωστή λουτρόπολη και Ιαματικό
κέντρο. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κομμάτι της πόλεως και την κο-
σμοπολίτικη παραθαλάσσια περιοχή. Αμέσως μετά αναχώρηση για την
Κροατία και την πόλη της ΟΠΑΤΙΑΣ, τη «ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ»,
όπως χαρακτηριστικά την ονομάζουν, αφού το κοσμοπολίτικο περιβάλ-

9
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Εκδρομές – περιηγήσεις με πο-
λυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν

� Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδο-
χεία 3*sup – 4*.

� Ημιδιατροφή (6 πρωϊνά, 6 δεί-
πνα)

� Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες
εσωτερικές καμπίνες με W.C
(AB4)

� Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα

� Αργηγός – συνοδός
� Ασφαλιστική κάλυψη αστικής

ευθύνης
� Φ.Π.Α.
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λον με τους κήπους και τα εξωτικά φυτά, είναι πόλος έλξης για τις δια-
κοπές πολλών επώνυμων, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα
θα καταλήξουμε σε μία ακόμη σημαντική πόλη τη ΡΙΕΚΑ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωρι-
μίας με την πόλη, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΕΚΑ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για την περιοχή των λιμνών ΠΛΙΒΙΤΣΕ. Ένα
τεράστιο εθνικό πάρκο με μιά σειρά λιμνών που συνδέονται με μικρούς
ή μεγαλύτερους καταρράκτες, είναι ένα θέαμα μοναδικό, μαγικές ει-
κόνες που θα «πάρουμε μαζί μας» στο δρόμο της επιστροφής στο ξε-
νοδοχείο μας στη ΡΙΕΚΑ, δείπνο, διαν/ση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΟΠΑΤΙΑ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ –
ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ
Πρωϊνό και μιά ακόμη ξεχωριστή εμπειρία μας περιμένει, στην επίσκεψή
μας στα μεγαλοπρεπή ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ, που θεωρούνται δεύτερα
σε μέγεθος ΣΠΗΛΑΙΑ της Ευρώπης. Με το ειδικό τραινάκι διασχίζουμε
ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μο-
ναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, απο ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ και
ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Αμέσως μετά θα
γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ τη ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ. Πήρε το
όνομά της από τον ποταμό ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΙΤΣΑ και σύμφωνα με την ελ-
ληνική μυθολογία, στην περιοχή πρώτοι εμφανίστηκαν οι αρχαίοι Έλ-
ληνες, όταν ο ΙΑΣΩΝ και Αργοναύτες έμειναν έναν χειμώνα εκεί μαζί με
το χρυσόμαλλο δέρας, που είχαν αρπάξει από τη Μαύρη Θάλασσα και
μετέφεραν με την Αργώ, μέσω του Δούναβη, του Σάββα και του Λουμ-
πλιάνιτσα. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της παλαιάς
πόλης, θα περάσουμε από την τριπλή γέφυρα ΤΡΟMOSTOVJE , θα
γνωρίσουμε το παλαιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό, τα παλαιά κτίρια

9
ημέρες

Σλοβενία - Κροατία               15

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Εκδρομές - περιηγήσεις με πο-
λυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν

� Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδο-
χεία 3* sup - 4* / 8 διανυκτε-
ρεύσεις.

� Ημιδιατροφή (7 πρωινά - 7 γεύ-
ματα ή δείπνα).

� Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα.

� Αρχηγό - συνοδό.
� Ασφαλιστική κάλυψη αστικής

ευθύνης.
� Φ.Π.Α.
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16 Σλοβενία - Κροατία

με την Αυστριακού τύπου Αρχιτεκτονική και τα άλλα της αξιοθέατα, ενώ
για όσους επιθυμούν, το μικρό τουριστικό τρενάκι τους παρέχει την δυ-
νατότητα επίσκεψης στο κάστρο της πόλης. Η διαδρομή μας συνεχίζε-
ται για την μαγευτική λίμνη ΜΠΛΕΝΤ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διαν/ση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ
Πρωϊνό και ημέρα αφιερωμένη στα υπέροχα τοπία της περιοχής. Θα
κάνουμε το γύρο της Λίμνης, θα περπατήσουμε στην όχθη της και θα
έχουμε – προαιρετικά – την ευκαιρία να κάνουμε βαρκάδα μέχρι το
μικρό νησάκι στο κέντρο της λίμνης. Επίσης θα επισκεφθούμε το Ιστο-
ρικό Κάστρο που δεσπόζει γαντζωμένο στο βράχο, για περισσότερα από
1000 χρόνια από την οικοδόμησή του. Δείπνο στο ξενοδοχείο και το κα-
ζίνο μας προκαλεί να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Διαν/ση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ – ΠΑΝΤΟΒΑ
Πρωϊνό και αφήνουμε την μαγευτική Σλοβενία, με κατεύθυνση τη Βό-
ρεια Ιταλία και την πόλη της Πάντοβας. Με ενδιάμεσες στάσεις κατα-
λήγουμε το απόγευμα και αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, μετά
το δείπνο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γνωριμία με την πόλη.

8η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΝΤΟΒΑ – ΑΓΚΩΝΑ
Πρωϊνό και αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑΣ, με ενδιάμεση
στάση. Απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διαν/ση εν πλω.

9η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην ΠΑΤΡΑ και τρεις ώρες αργότερα στην ΟΜΟΝΟΙΑ

9
ημέρες
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Γερμανία                           17

9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19  Οκτωβρίου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΧΑΪΔΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΑΝΧΑΪΜ - ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ -
ΡΗΝΟΣ - ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ - ΛΕΙΨΙΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΔΑΜ -

ΔΡΕΣΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΒΕΡΟΝΑ

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (πλοίο)
Συγκέντρωση των εκδρομέων στις 09.00 το πρωί στην ΟΜΟΝΟΙΑ, τα-
κτοποίηση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με
ενδιάμεση στάση. Νωρίς το μεσημέρι έχουμε ήδη φθάσει στην ΠΑΤΡΑ,
όπου μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις επιβίβασης στο πλοίο, θα γίνει ο
απόπλους για την ΑΓΚΩΝΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΩΝΑ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
Άφιξη στην ΑΓΚΩΝΑ και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα του
ΤΥΡΟΛΟ, το ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ. Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της ΑΙ-
ΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΑ, προσπερνάμε την ΜΠΟΛΩΝΙΑ και την ΒΕΡΟΝΑ και
απολαμβάνουμε μια υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει η ανάβαση των
ΙΤΑΛΟΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ προς ΤΡΕΝΤΟ και ΜΠΟΛΖΑΝΟ. Το
βράδυ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΧΑΪΔΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΑΝΧΑΪΜ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΑΝΧΑΪΜ. Στη διαδρομή μας θα συ-
ναντήσουμε και θα επισκεφθούμε την πόλη της ΧΑΪΔΕΜΒΕΡΓΗΣ για να
δούμε το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, το αρχοντικό
των Ιπποτών, το Πανεπιστήμιο και το Κάστρο. Αργά το απόγευμα θα κα-
ταλήξουμε στο ξενοδοχείο στο ΜΑΝΧΑΪΜ, για δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

11
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Εκδρομές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.

� Διαμονή, σε επιλεγμένα ξενο-
δοχεία 4*.

� Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (8
πρωινά / 8 δείπνα).

� Εισιτήρια πλοίων σε 2κλινες
εσωτερικές καμπίνες με W.C.
(AB4).

� Αρχηγό - συνοδό.
� Ξεναγήσεις σύμφωνα με το

πρόγραμμα.
� Ασφαλιστική κάλυψη αστικής

ευθύνης.
� Φ.Π.Α.
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18 Γερμανία 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΧΑΪΜ - ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ - ΠΑΡΑΡΗΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Πρωινό και επίσκεψη στη λουτρόπολη του ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ, σύντομη γνω-
ριμία με την πόλη. Το ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ είναι μια πόλη στο κρατίδιο της
ΕΣΣΗΣ. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 274.000 κατοίκους. Η πόλη
είναι μέρος της μητροπολιτικής περιοχής ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ. Οι πρω-
τεύουσες των δύο κρατιδίων ΕΣΣΗ με το ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ και ΡΗΝΑΝΙΑ -
ΠΑΛΑΤΙΝΑΤΟ με το ΜΑΪΝΤΣ, είναι στις δύο πλευρές του ποταμού
Ρήνου και συνδέονται με μια γέφυρα. Το ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ είναι διάσημο
για τις θερμές πηγές και τα SPA του. Οι θερμές πηγές χρησιμοποιήθη-
καν αρχικά από τους Ρωμαίους. Λίγο αργότερα μια μοναδική παραπο-
τάμια διαδρομή δίπλα στο ΡΗΝΟ, από τους αμπελώνες της ΡΗΝΑΝΙΑΣ
και τα ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ, μας οδηγεί στο όμορφο χωριουδάκι, ST.
GOARSHAUSEN. Νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
μας για δείπνο. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην
πόλη. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΧΑΪΜ - ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Γερμανική πρωτεύουσα, μέσω
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, που
βρίσκεται στον ποταμό Μάιν και έχει πληθυσμό περίπου 65.000 κατοί-
κους και 5 εκατομμύρια στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή. Η
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες της και είναι το
σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ αλλά και ένα από τα
μεγαλύτερα της Ευρώπης, καθώς είναι η έδρα του Γερμανικού Χρημα-
τιστηρίου (Deutsche Borse AG), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και πολλών τραπεζών, όπως η Ντόιτσε Μπανκ, η Ντρέσντνερ Μπανκ, Η
Kομέρτσμπανκ κ.α. Συνεχίζοντας διασχίζουμε τα καταπράσινα τοπία της
κεντρικής ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ με κατεύθυνση βόρεια, όπου με μικρές στάσεις
για καφέ, γεύμα, ξεκούραση, με τελευταία επίσκεψη στην πόλη της ΛΕΙ-
ΨΙΑΣ, καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ, για δείπνο και
διανυκτέρευση.

11
ημέρες
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6η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Πρωινό και περιήγηση - ξενάγηση στη Γερμανική πρωτεύουσα. Θα γνω-
ρίσουμε την σύγχρονη και την παλαιά ιστορία μιας πόλης σύμβολο. Θα
δούμε την Πύλη του Βρανδεμβούργου, έμβλημα της πόλης, τα τελευ-
ταία 120 μέτρα του τείχους που διχοτομούσε την πρωτεύουσα, το πλέον
ιστορικό σημείο ελέγχου Τσάρλι και πρώην έδρα της Γκεστάπο, την λε-
ωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν, το Δημαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το κοι-
νοβούλιο Ράιχσταγκ, την πασίγνωστη Κουρφίστερνταμ, τον δρόμο με
τα καφέ και τα πολύ γνωστά πολυκαταστήματα. Επίσης επισκεπτόμαστε
το μοναδικό Μουσείο της Περγάμου με την έξοχη Βαβυλωνιακή πτέ-
ρυγα, την Πύλη της Ιστάρ και τους υπολοίπους μεσοποταμιακούς θη-
σαυρούς. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην περίφημη λεωφόρο
ΟΥΝΤΕΡ ΝΤΕ ΛΙΝΤΕΝ με τα εμπορικά κέντρα, αλλά και την ΜΠΕΡΚΕΡ-
ΜΑΝ ΣΤΡΑΣΣΕ, με πολυάριθμα μικρά μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια, την
περίφημη πλατεία ΠΟΤΣΝΤΑΜΕΡ και ΣΑΒΙΓΚΝΥΠΛΑΤΣ. Δείπνο και δια-
νυκτέρευση το βράδυ.
7η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΔΑΜ - (ΟΡΑΝΙΕΝΜΠΟΥΡΓΚ)
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την επίσημη πρωτεύουσα των αυτο-
κρατόρων της Γερμανίας, το ΠΟΤΣΔΑΜ, τριάντα μόνο χιλιόμετρα νότια
του ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το ΑΝΑ-
ΚΤΟΡΟ του ΚΑΪΖΕΡ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ, θα περπατήσουμε στα μικρά δρο-
μάκια με τα Φλαμανδικά σπίτια, αλλά και το ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ με τα θρυλικά
ανάκτορα που χρονολογούνται από την εποχή του ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Για τον ελεύθερο
χρόνο που ακολουθεί, προτείνουμε προαιρετικά, μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα εκδρομή σαράντα δύο χιλιόμετρα βόρεια του ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, στο
γραφικό ORANENBURG, με το ναζιστικό στρατόπεδο που φυλακίστη-
καν και Έλληνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.
8η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Πρωινό και αναχώρηση για ΔΡΕΣΔΗ, τη «ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των ΓΕΡΜΑ-

11
ημέρες
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ΝΩΝ» που είναι ο επόμενος σταθμός μας. Φθάνουμε και αρχίζουμε
αμέσως την περιήγηση. Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ την χωρίζει σε δύο τμήματα,
την παλαιά και την νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη ση-
μασία σήμερα μετά τους βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα σε μια
νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα αυτά όμως πα-
ραμένει πλούσια σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική
παράδοση. Θα δούμε λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρό-
τημα «ZWIMGER», μέρος της πριγκηπικής κατοικίας του 17ου αιώνα,
πολυτελές κτίριο σε ρυθμό ΜΠΑΡΟΚ, σχεδιασμένο από τον MATHIAS
POPPELMAN. Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, με το ΘΕΑ-
ΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ και στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα
πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής, έργο του Ιταλού GAETANO CHI-
AVERI. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ. Άφιξη και περιή-
γηση - γνωριμία με την πόλη του διάσημου Γερμανού ζωγράφου
NTYTEΡ ΑΛΜΠΡΕΧΤ, την πόλη που δίκασε το 1945-46 τους εγκλημα-
τίες ΝΑΖΙ. Δείπνο, διανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΒΕΡΟΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΒΕΡΟΝΑ, με ενδιάμεση στάση - επίσκεψη,
στην πρωτεύουσα της ΒΑΥΑΡΙΑΣ το ΜΟΝΑΧΟ. Στη συνέχεια διασχί-
ζοντας τα πανέμορφα τοπία του ΤΥΡΟΛΟ, μέσω ΤΡΕΝΤΟ - ΜΠΟΛΖΑΝΟ,
καταλήγουμε στην περιοχή της ΒΕΡΟΝΑΣ, για δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

10η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΝΑ - ΑΓΚΩΝΑ
Νωρίς το πρωί αφήνουμε την πόλη που φιλοξενεί το σπίτι του «ΡΩ-
ΜΑΙΟΥ και της ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ» με κατεύθυνση το λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑΣ.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

11η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρεις περίπου ώρες αργότερα στην
ΟΜΟΝΟΙΑ.

11
ημέρες
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7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 Οκτωβρίου

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΜΟΣΧΑ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αγ. Πετρούπολη μέσω
Βουδαπέστης. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διανυ-
κτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ – ΦΡΟΥΡΙΟ
ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ – ΑΓ. ΙΣΑΑΚ).
Πρωϊνό στο ξενοδοχείο και σας προσκαλούμες σ’ ένα τετράωρο ταξίδι
στην Αγία Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γνωρίσετε την
300-ετή ιστορία της πόλης αυτής και θα ξεφυλλίσετε άγνωστες σ’ εσάς
σελίδες της ρωσικής ιστορίας. Θα θαυμάσετε υπέροχους ναούς. Κατά
τη διάρκεια της ξενάγησης θα δείτε τον κεντρικό ναό της Πετρούπολης
– την εκκλησία της Παναγίας του Καζάν, το ναό του πολεμικού ναυτικού
– την εκκλησία Αγίου Νικολάου – Θεοφανίων, το πιο αγαπητό αρχιτε-
κτονικό μνημείο της πόλης του 19ου αιώνα – το ναό του Αγίου Ισαάκ,
το ναό της Ανάστασης, που χτίστηκε στον τόπο του θανάσιμου τραυμα-
τισμού του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του ΙΙ. Θα περάσετε από την κεν-
τρική οδό της πόλης – τη λεωφόρο Νιέφσκι, γνωστή για τα θαυμαστά
παλάτια της – των Γιουσούποφ, των Στρόγκανοφ, των Άνιτσκοφ. Θα αν-
τικρίσετες εκείνες τις τοποθεσίες, όπου έζησαν ο Πούσκιν και ο Ντο-
στογιέφσκι, τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά όχι μόνο στη Ρωσία,
αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας,
θα επισκεφθούμε ένα από τα πρώτα οικοδομήματα της πόλης, το φρού-
ριο Πέτρου και Παύλου. Με τη θεμελίωση του φρουρίου στις 27 Μαϊου
1703 στο Λαγονήσι στο Δέλτα του ποταμού Νιεβά, ιδρύθηκε η νέα ρω-
σική πόλη – μελλοντική πρωτεύουσα της ρωσικής αυτοκρατορίας. Σύν-
τομα, από το ναό των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που χτίστηκε
εδώ, άρχισαν να λένε το φρούριο Πετροπαύλοφσκι. Το πιο σημαντικό
οικοδόμημα σε ολόκληρη την έκταση του φρουρίου είναι ο ναός Πέ-

8
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –
Βουδαπέστη – Αγ. Πετρούπολη &
Μόσχα – Βουδαπέστη – Αθήνα με
ΜΑLEV AIRWAYS

� Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο τοπικό λεω-
φορείο.

� (3) διαν./σεις στην Αγ.. Πετρού-
πολη στο ξεν/χείο επιλογής σας

� (4) διαν/σεις στη Μόσχα στο
ξεν/χείο επιλογής σας.

� Εισιτήριο ημερήσιου τρένου «SA-
SPAN» Αγ. Πετρούπολη – Μόσχα

� Ημιδιατροφή καθημερινά.
� Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί καθ’

όλη την διάρκεια του προγράμμα-
τος ξεναγήσεων

� Είσοδοι μουσείων
� Αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη τη

διάρκεια της εκδρομής
� Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής

ευθύνης

εναλλακτική
πρόταση
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τρου και Παύλου, αυτοκρατορικό κοιμητήριο, με πρώτο που έχει ταφεί
εδώ τον Μεγάλο Πέτρο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα μάθετε για
την τύχη των Ρώσων αυτοκρατόρων, για τα αινίγματα και τα μυστηριώδη
γεγονότα, που συνδέονται με την τσαρική οικογένεια. Θα κατανοήσετε
γιατί οι τάφοι του Αλεξάνδρου ΙΙ και της συζήγου του διαφέρουν τόσο
από τους υπόλοιπους και θα μάθετε για τον μυστηριώδη θάνατο του
Αλεξάνδρου του Ι. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το ναό του Αγίου
Ισαάκ με τις μονολιθικές γρανιτένιες κολώνες. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΠΕΤΕΡΓΚΟΦ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΕΡΜΙΤΑΖ)
Πρωϊνό και αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς (Πέτεργκοφ). Ένα
στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη από παλάτια, πάρκα και
σιντριβάνια.. Χτίστικε από το Μέγα Πέτρο σε ανάμνηση της νίκης της
Ρωσίας με τη Σουηδία, στον Βόρειο Πόλεμο και συναγωνιζόταν σε
ομορφιά και πολυτέλεια τις Βερσαλλίες. Υπήρξε θερινή κατοικία των
Ρώσων αυτοκρατόρων. Κέντρο του συγκροτήματος, είναι το μεγάλο πα-
λάτι με το εξαίσιο εσωτερικό του, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά
τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Οι εργασίες αναστύλωσης έγιναν με βάση
φωτογραφίες και περιγραφές του παλαιού. Από το μεγάλο παλάτι τρία
τεράστια σιντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο, ένα αληθινό έργο τέ-
χνης με 173 ξεχωριστά σιντριβάνια διαφορετικά το ένα από το άλλο.
Επίσκεψη και ξενάγηση στις αίθουσες του Μεγάλου Ανακτόρου, και του
Κάτω Πάρκου. Επιστροφή στην Αγ. Πετρούπολη και θα ξεναγηθούμε σ’
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, το Ερμιτάζ. Βάση του
μουσειακού συγκροτήματος αποτελούν πέντε ιστορικά μέγαρα, συμπε-
ριλαμβανομένων των Χειμερινών Ανακτόρων, επίσημης κατοικίας των
Ρώσων Τσάρων. Ολόκληρο το μουσειακό σύμπλεγμα αποτελείται από
τα Χειμερινά Ανάκτορα, το Μάλι (μικρό) Ερμιτάζ, το Στάρι (Παλιό) Ερμι-
τάζ, και Νόβι (Νέο) Ερμιτάζ και το θέατρο του Ερμιτάζ, είναι γνωστό ως
«Κρατικό Ερμιτάζ». Η λαμπρή και μεγαλοπρεπής όψη των αιθουσών έκ-
θεσης που είναι διακοσμημένες με μαλαχίτη, αχάτη, μάρμαρο, συγ-

ΔΕΝ ΠEPIΛAMBANONTAI

� Φόροι αεροδρομίων – βίζα
Ρωσίας & ασφάλεια Ρωσίας
(250 ευρώ)\

� Ό,τι αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο, επιπλέον
γεύματα ή δείπνα

� Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά και ότι
ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

� Για την έκδοση Βίζας, χρειαζόμαστε δια-
βατήριο νέου τύπου με εξάμηνη τουλά-
χιστον ισχύ από την ημερομηνία λήξης
του ταξιδιού, μια έγχρωμη φωτογραφία
και προσωπικά στοιχεία (επάγγελμα,
τηλέφωνο και διεύθυνση) 21 εργάσιμες
ημέρες πριν την αναχώρηση.

� Στο τρένο οι κουκέτες είναι σε δίκλινες
καμπίνες.

Μονόκλινες υπάρχουν με επιβάρυνση.

Για την έκδοση της βίζας απαιτούν-
ται

1 έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία,
διαστάσεων 3,5Χ4,5 (με μικρό το κε-
φάλι, τραβηγμένη από τη μέση και
επάνω). Διεύθυνση κατοικίας & εργα-
σίας. Τηλέφωνα κατοικίας και εργα-
σίας. Διαβατήρια σε ισχύ,
υπογεγραμμένα, τα οποία πρέπει να
βρίσκονται στα γραφεία μας 20 εργά-
σιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση
της εκδρομής.
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κροτεί ένα περίφημο φόντο για τα εκθέματα. Στο Ερμιτάζ έχει συγκεν-
τρωθεί μιά από τις μεγαλύτερες συλλογές, που αριθμεί περίπου τρία
εκατομμύρια έργα τέχνης και μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού, αρ-
χίζοντας από τη λίθινη εποχή έως και τον αιώνα μας. Στο Ερμιτάζ μπο-
ρείτε να θαυμάσετε μιά εξαιρετική συλλογή πινάκων, γκραβουρών, και
γλυπτών, καθώς και ταπισερί, χαλιών, αντικειμένων τέχνης, αρχαιολο-
γικών ευρημάτων, επίπλων – αντίκες και κοσμημάτων. Περίπου 3 εκα-
τομμύρια μνημεία τέχνης και πολιτισμού. Για να δει κάποιος όλες τις
αίθουσες της έκθεσης, είναι απαραίτητο να βαδίσει περίπου 20 χλμ.
Μεταξύ τω αριστουργημάτων της συλλογής ζωγραφικών έργων του Ερ-
μιτάζ, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Τισιανός, δύο κορυφαίοι πίνακες του Λεο-
νάρντο ντα Βίντσι  - η Μαντόνα Μπενουά και η Μαντόνα με το Βρέφος.
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην πόλη ή ακόμη για
μιά προαιρετική κρουαζιέρα στα κανάλια της Αγίας Πετρούπολης. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΤΡΕΝΟ – ΜΟΣΧΑ
Πρωϊνό και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
σταθμό των τρένων για το ταξίδι μας στη Μόσχα. Επιβίβαση στο τρένο
και άφιξη μετά από ταξίδι διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών. Άφιξη
στη Μόσχα επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση για το
ξεν/χείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο, διαν/ση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ & ΜΕΤΡΟ)
Πρωϊνό και αναχώρηση για το γύρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της εκ-
δρομής γίνεται γνωριμία των επισκεπτών με την αρχιτεκτονική, την ιστο-
ρία και την σύγχρονη ζωή της πόλης. Η περιήγηση ξεκινά από την
κόκκινη πλατεία – την τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον κόσμο, την
οποία περιστοιχίζουν οι καθεδρικοί ναοί του Αγίου Βασιλείου και της
Παναγίας του Καζάν, το μεγαλύτερο ιστορικό Μουσείο της Ρωσίας, το
Κρεμλίνο και το Μαυσωλείο καθώς και το πολυκατάστημα ΓΚΟΥΜ. Στα
μάτια του επισκέπτη παρουσιάζονται μια μιά οι ομορφιές της πόλης. Ση-

8
ημέρες
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8
ημέρες

μεία γνωστά και άγνωστα – το πανεπιστήμιο, το μετρό, το θέατρο Μπολ-
σόι, οι όχθες του ποταμού Μόσχοβα, οι ναοί και τα μοναστήρια της, τα
υπέροχα αρχιτεκτονικά της μνημεία – σπίτια, αγάλματα, θέατρα, παλά-
τια – οι πλατίες, τα πάρκα και οι λεωφόροι της πρωτεύουσαν αυτής της
αχανούς χώρας. Στο γύρο της πόλης συμπεριλαμβάνεται είσοδος στο
ναό Αγίου Βασιλείου και επίσκεψη στο μετρό. Δείπνο διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ
ΟΠΛΩΝ)
Πρωϊνό και μιά ξενάγηση στον κόσμο των τσάρων. Το μεγάλο παλάτι
του Κρεμλίνου, διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια, η Γερουσία το Παλάτι
των Συνεδρίων και η πλατεία του καθεδρικού – το αρχιτεκτονικό συγ-
κρότημα όπου άρχιζε και τελείωνε η ζωή των τσάρων – με τον ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου βαπτίζονταν, τον ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη τους και τον ναό του Αρχαγγέλου
όπου γινόταν η ταφή τους. Όλα αυτά και πολλά άλλα αξιοθέατα περι-
μένουν τον επισκέπτη που θα περάσει τις πύλες του Κρεμλίνου, αυτού
του μοναδικού μεσαιωνικού κάστρου. Στην εκδρομή συμπεριλαμβάνε-
ται επίσκεψη σε έναν από τους πολλούς καθεδρικούς ναούς του Κρεμ-
λίνου και το μουσείο των όπλων (Ορουζέναγια Παλάτα). Χρόνος
ελεύθερος. Σας προτείνουμε προαιρετικά νυκτερινή περιήγηση της φω-
ταγωγημένης πόλης. Δείπνο, διαν/ση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ (ΖΑΓΚΟΡΣΚ)
Πρωϊνό και ακολουθεί επίσκεψη στην περιοχή Ζαγκόρσκ, που είναι η
έδρα των Ρώσων Πατριαρχών και έχει και αυτό το Κρεμλίνο του (λευκό
σε αντίθεση με το κόκκινο της Μόσχας). Θα επισκεφθείτε το μοναστήρι
της Λαύρας, με τους γαλάζιους τρούλους και τα ιερά εικονίσματα στο
ναό της. Επιστροφή στη Μόσχα. Δείπνο, διαν/ση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωϊνό και χρόνος ελεύθερος ως το απόγευμα που θα μεταφερθούμε
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα μέσω
Βουδαπέστης.

24 Μόσχα - Αγία Πετρούπολη

Ξενοδοχεία Μόσχας 
– CROWNE PLASA 

Ή HOLIDAY INN SIMONOVSKY
4* plus

Ξενοδοχεία Αγ. Πετρούπολης –
COURTYARD MARRIOT PUSHKIN

Ή RADISSON SONYA
4* plus
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Boυδαπέστη - Πράγα-            25
Βιέννη - Βενετία

9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Οκτωβρίου

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ –
ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΝΕΤΙΑ

ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΙ
ΒΑΡΥ -  ΒΙΕΝΝΗ  -  ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΓΚΩΝΑ

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΝΙΣ 
Aναχώρηση στις 6 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση για καφέ, και συνε-
χίζουμε το ταξίδι μας μέσω ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
(γεύμα προαιρετικά ) για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγ-
χος διαβατηρίων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΣΕΡΒΙΑ και την
περιοχή  ΝΙΣ,   όπου και διανυκτερεύουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Η διαδρομή μας από
την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ,  προσπερνώντας το ΝΟ-
ΒΙΣΑΝΤ μας οδηγεί στα σύνορα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την πόλη του ΣΕΓ-
ΚΕΤ. Το απόγευμα το ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ η πανέμορφη
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να την γνωρί-
σουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος.

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση)
Μετά το πρωινό γνωριμία με το «Μαργαριτάρι του Δούναβη». Η
ΒΟΥΔΑ πάνω σε χαμηλούς λόφους, η ΠΕΣΤΗ απέναντί της σε μεγάλη
πεδιάδα. Στη μέση ‘’ ο γαλάζιος θεός’’ ο ΔΟΥΝΑΒΗΣ. Θα αρχίσουμε

10
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI
� Εκδρομές – περιηγήσεις με πο-

λυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
� Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στη

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ-
ΒΙΕΝΗ- ΒΕΝΕΤΙΑ και  3*  στη
ΣΕΡΒΙΑ.

� Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 8 γεύ-
ματα ή δείπνα).

� Ξεναγήσεις  σύμφωνα  με  το
πρόγραμμα.

� Εισιτήρια πλοίου σε 4ΚΛΙΝΕΣ
εσωτερικές καμπίνες με W.C
(ΑΒ4).

� Αρχηγός – συνοδός.
� Φ.Π.Α .
� Ασφαλιστική κάλυψη αστικής

ευθύνης.  

εναλλακτική
πρόταση  2
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την ξενάγησή μας από την ΠΕΣΤΗ. Θα επισκεφθούμε την ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ
του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Ύστερα διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτε-
χνικές γέφυρες του Δούναβη, την γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρε-
θούμε στη ΒΟΥΔΑ, για να δούμε τον ΠΥΡΓΟ των ΨΑΡΑΔΩΝ, την
θαυμαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες και να
απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές
και επιβλητικές γέφυρες  και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη
μέση του Δούναβη, από το λόφο του ΓΚΕΛΛΕΡΤ. Γεύμα και στον ελεύ-
θερο χρόνο που θα ακολουθήσει, ακολουθείστε  την  πρόταση  μας,
για  μια  ΜΙΝΙ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ με  τουριστικό   καραβάκι  στο  Δούναβη.
Το βράδυ προαιρετική  διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσι-
γάνικα βιολιά και καλό κρασί. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ
Μετά το πρωινό θα αφήσουμε την πρωτεύουσα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και θα
συνεχίσουμε το ταξίδι μας μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή για την
πρωτεύουσα της ΤΣΕΧΙΑΣ την ΠΡΑΓΑ. Άφιξη στη Χρυσή πόλη, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο και  ξεκινάμε  την ξενάγηση από το ΚΑΣΤΡΟ
ΧΡΑΤΣΑΝΥ και το μοναστήρι ΣΤΡΑΧΩΦ για  να  συνεχίσουμε με το
ΛΟΡΕΤΟ, την Αρχιεπισκοπή και τον εντυπωσιακό ναό του ΑΓΙΟΥ
ΒΙΤΟΥ. Ακολουθεί η συνοικία των ΑΛΧΗΜΙΣΤΩΝ του ΡΟΔΟΛΦΟΥ με
το ΧΡΥΣΟ ΔΡΟΜΑΚΙ, πριν περάσουμε στην άλλη πλευρά της πόλης, με
τη ΜΑΛΑ ΣΤΡΑΝΑ,  τον ναό του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τη φημισμένη
γέφυρα του ΚΑΡΟΛΟΥ. Τελειώνουμε την ξενάγησή μας με την
ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ και περπατώντας τον ακριβότερο δρόμο της
πόλης, την οδό Παρισίων, καταλήγουμε στην παλιά πόλη.  Τακτοποί-
ηση στο  ξεν/χείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ
Πρωινό  και  επίσκεψη στο γραφικό καταπράσινο θέρετρο  του  ΚΑΡ-
ΛΟΒΙ ΒΑΡΥ με τις φημισμένες ιαματικές πηγές στην κοιλάδα του πο-

10
ημέρες

26 Boυδαπέστη - Πράγα-

Βιέννη - Βενετία 
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ταμού Τέπλα. Τον  14ο  αιώνα  ονομάστηκε  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΟΛΗ  από
τον  αυτοκράτορα  ΚΑΡΟΛΟ  τον  4ο   και  έκτοτε  καθιερώθηκε  σαν
τόπος  συνάντησης  προσωπικοτήτων  των  γραμμάτων  ,  των  τεχνών
και  της  πολιτικής,  όπως  ο  ΤΣΑΡΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ,  ο ΓΚΑΙΤΕ ,  ο ΜΠΕ-
ΤΟΒΕΝ, ο  ΜΠΑΧ,  ο ΜΑΡΞ κ.α. Χρόνος ελεύθερος  για να περπατή-
σουμε στα γραφικά δρομάκια του χωριού ή να κάνουμε αγορές στα
πολυάριθμα μαγαζιά. Επιστροφή  στην ΠΡΑΓΑ  και  χρόνος ελεύθερος
για  να  ολοκληρώσουμε  τη  γνωριμία  με  την  πόλη  και  την  αγορά
της, δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για  ΒΙΕΝΝΗ. Στην  Αυστριακή  πρωτεύουσα
θα  φθάσουμε    το  μεσημέρι   και  αφού  τακτοποιηθούμε  στο
ξεν/χείο,  θα  έχουμε  αρκετό  χρόνο  να  περπατήσουμε να  κάνουμε
την  πρώτη  γνωριμία  και  να  προετοιμασθούμε  για  την  αυριανή  ξε-
νάγηση. Δείπνο,   διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση)
Πρωινό και η πόλη  του ΣΤΡΑΟΥΣ μας  προκαλεί να τη γνωρίσουμε. Ξε-
κινάμε με τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING) για να δούμε την
κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της
ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ
ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙ-
ΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡ-
ΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ο Ελληνορθόδοξος Μη-
τροπολιτικός Ναός και η GRIECHEN CASSE, η πάροδος των Ελλήνων,
για να καταλήξουμε στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΜ-
ΠΡΟΥΝ, εσωτερική επίσκεψη των σαράντα σπουδαιότερων διαμερι-
σμάτων. Ακολουθεί γεύμα και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους. Το
απόγευμα θα επισκεφθούμε το γνωστό ΠΥΡΓΟ της ΒΙΕΝΝΗΣ και το
βράδυ προτείνουμε προαιρετικό δείπνο και διασκέδαση στη γραφική

Boυδαπέστη - Πράγα-              27
Βιέννη - Βενετία

10
ημέρες
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συνοικία ΓΚΡΙΝΤΣΙΝΓΚ, με άφθονο κρασί και Βιεννέζικη μουσική σε
παραδοσιακή ταβέρνα.

8η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Μετά  το  ακολουθούμε τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο ΓΚΡΑΤΣ
και από εκεί, μέσω KLAGENFURT και  VILLACH με μικρές στάσεις για
ξεκούραση, καφέ, προαιρετικό γεύμα, θα τακτοποιηθούμε σε ξενοδο-
χείο  στην  ευρύτερη  περιοχή  της ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Δείπνο  και  γνωριμία  με
τη  ‘ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ  ΤΗΣ  ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ’.  Με  το  ΒΑΠΟΡΕΤΟ,   φθάνουμε
για  να   γνωρίσουμε  την  περίφημη  πλατεία  του  ΑΓΙΟΥ  ΜΑΡΚΟΥ,
να  δούμε  τον  ΠΥΡΓΟ  ΤΟΥ  ΡΟΛΟΓΙΟΥ,   το  ΠΑΛΑΤΙ  ΤΩΝ  ΔΟΓΗ-
ΔΩΝ και  τη  ΓΕΦΥΡΑ  ΤΩΝ  ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ. Επιστροφή  στο  ξεν/χείο,
διανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΓΚΩΝΑ
Πρωινό και  αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑΣ  με  ενδιάμεσες
στάσεις, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, δια-
νυκτέρευση εν πλω.

10η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Στην ΠΑΤΡΑ φθάνουμε  το μεσημέρι και τρεις περίπου ώρες αργότερα
στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

28 Boυδαπέστη - Πράγα-

Βιέννη - Βενετία 

10
ημέρες
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Ξάνθη - Πομακοχώρια            29

30-31 Οκτωβρίου -1-2 Νοεμβρίου 2012

ΞΑΝΘΗ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1η HMEPA
Αναχώρηση 8,00 από ΟΜΟΝΟΙΑ ημίωρη στάση στην περιοχή της Λα-
μίας και συνεχίζουμε μέσω Λάρισας – Τεμπών για την περιοχή του Πλα-
ταμώνα, γεύμα προαιρετικά και ακολουθώντας την Εγνατία Οδό αφού
προσπεράσουμε την συμπρωτεύουσα θα καταλήξουμε το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας στην ΞΑΝΘΗ. Τακτοποίηση, δείπνο προαιρετικά, δια-
νυκτέρευση.

2η HMEPA
Πρωϊνό και επίσκεψη στα Πομακοχώρια, για την προγραμματισμένη ετή-
σια εκδήλωση του Σωματείου στη ΣΜΙΝΘΗ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας στην ΞΑΝΘΗ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την
πόλη, δείπνο προαιτετικά, ΄διαν/ση.

3η HMEPA
Πρωϊνό και επίσκεψη στην πόλη της Καβάλας, πριν καταλήξουμε στο
ξενοδοχείο μας στη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση, χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους στο πάρκο του Λευκού Πύργου, δείπνο και διασκέδαση
προαιρετικά, διαν/ση.

4η HMEPA
Μετά το πρωϊνό ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με τη συμπρω-
τεύουσα και αναχωρούμε για Αθήνα με μικρή παράκαμψη στην περιοχή
των Τεμπών για να επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στο Στόμιο. Με ενδιάμεσες στάσεις στη
διαδρομή για γεύμα και καφέ προαιρετικά, καταλήγουμε νωρίς το
βράδυ στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

4
ημέρες

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Μεταφορά και περιήγηση με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλ-
μαν

� Δύο διαν/σεις σε ξενοδοχείο 3*
στην ΞΑΝΘΗ και μια διαν/ση
σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσσα-
λονίκη.

� Τρία πρωϊνά σε μπουφέ
� Φ.Π.Α.
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μονο
ήμερη

25 Νοεμβρίου

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
Αναχώρηση στις 8 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Από ΚΑΜΜΕΝΑ
ΒΟΥΡΛΑ και με στάση στη διαδρομή συνεχίζουμε για ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ
όπου θα δούμε την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ. Εκεί θα παρακολουθήσουμε τις
εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση. Μετά την κατάθεση
στεφάνου συνεχίζουμε τη διαδρομή για το γεύμα μας. Επιστροφή το
βράδυ στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση.

30                 Γοργοπόταμος

ΠEPIΛAMBANONTAI

� Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
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Σημείωση           31

Όροι συμμετοχής         

Σημείωση:

Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετέχετε στις
εκδρομές του Σωματείου μας, μπορείτε από TΩPA να διαλέξετε
ποιά εκδρομή σας ενδιαφέρει και να γραφτείτε στους σχετικούς
καταλόγους εκδρομών.
H προεγγραφή συμμετοχής στις εκδρομές που περιλαμβάνει το
πρόγραμμα των Πολιτιστικών Eκδηλώσεων για το έτος 2012, διευ-
κολύνει όχι μόνο το Σωματείο, γιατί με τον τρόπο αυτό γίνεται κα-
λύτερος προγραμματισμός των εκδρομών, αλλά και όλους όσους
θέλουν να συμμετέχουν σ’ αυτές.
H προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και συμμετοχή. H συμμε-
τοχή θα οριστικοποιείται 15 ημέρες, πριν την πραγματοποίηση της
εκδρομής και αφού καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
Για κάθε πολυήμερη εκδρομή θα βγαίνει αναλυτικό πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην
Έφορο του Σωματείου κ. Φωτεινή Kουλοβασιλοπούλου, τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες που ειναι ανοιχτά τα Γραφεία του Σωμα-
τείου μας.

Όροι συμμετοχής στις εκδρομές

Για την κράτηση θέσεων προκαταβάλλεται το 50% της αξίας του ει-
σιτηρίου, το υπόλοιπο θα καταβληθεί το αργότερο 7 ημέρες προ της
αναχωρήσεως.
Kαμιά ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή εκτός αν διατεθούν οι θέσεις
(την τελευταία εβδομάδα). Tο Σωματείο και ο Aρχηγός διατηρούν το
δικαίωμα της τροποποίησης του προγράμματος για λόγους τεχνι-
κούς ή για βελτίωση της εκδρομής.
Oι θέσεις στο πούλμαν AΛΛAZOYN υποχρεωτικά ανάλογα με τη
διάρκεια και τα χιλιόμετρα της κάθε εκδρομής. (Δεν ισχύουν στις
ημερήσίες εκδρομές).
Tόπος αναχώρησης και επιστροφής η OMONOIA

H ΔIOIKHΣH

όροι
συμμετοχής
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Πολιτιστικές Δράσεις του Σωματείου μας
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