Xρόνια Πολλά
26 Iανουαρίου
Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή του Σωματείου
στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
Κοπή πίτας - συνεστίαση - χορός
Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη
σε όλους και όλες εσάς που στηρίζετε το Σωματείο μας
για να μπορεί να στέκεται όρθιο
σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι μας.

2 Γιορτή του Σωματείου

1 Φεβρουαρίου, Γιορτή Υπαπαντής

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή του ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ για καφέ και συνεχίζουμε μέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ –
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Άφιξη – γεύμα και
προσκύνημα στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ.
Επιστροφή το βράδυ στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση για καφέ.

ημερήσια
ΠEPIΛAMBANONTAI
Mεταφορά - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα,
με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
G Φ.Π.A.
G

Kaλaμάτα

3

μονο
ήμερες

20 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη)

ΑΡΑΧΩΒΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Αναχώρηση 08:00 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ. Ημίωρη στάση για καφέ και
συνεχίζουμε για το χιονοδρομικό κέντρο ΚΕΛΛΑΡΙΑ στον ΠΑΡΝΑΣΣΟ,
παραμονή, γεύμα και επιστροφή στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση
για καφέ.

ΠEPIΛAMBANONTAI
G

Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.

20 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη)

ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΛΟΥΣΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
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Αναχώρηση 08:00 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ, στάση για καφέ στο Αρτεμίσιο και μέσω Μεγαλόπολης φτάνουμε στην ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ και το ΛΟΥΣΙΟ ΠΟΤΑΜΟ, σε μιά καταπράσινη τοποθεσία. Γεύμα στην περιοχή
ΨΑΡΙ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ Γορτυνίας και χορό λόγω της ημέρας.
Επιστροφή στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση.

1-2-3 Mαρτίου 2014

3
ημέρες

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

“ΤΖΑΜΑΛΕΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ”

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ (ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΟΥ) – ΝΗΣΑΚΙ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠEPIΛAMBANONTAI
Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν,
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
G Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΔΙΟ των Ιωαννίνων.
G Δύο πρωϊνά σε μπουφέ
G Εορταστικό αποκριάτικο δείπνο
σε ταβέρνα των Ιωαννίνων και
γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα
στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ
G Φ.Π.Α.
G

1η HMEPA: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Αναχώρηση στις 07:30 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ, ημίωρη στάση στη περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και μέσω της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΙΟΥ, ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ φθάνουμε στην ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, στάση, γεύμα
προαιρετικά. Συνεχίζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ και λίγο πριν την είσοδο της
πόλης συναντάμε και επισκεπτόμαστε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα μοναδικά κέρινα ομοιώματα. Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
PALLADIO των Ιωαννίνων, ξεκούραση, δείπνο και διασκέδαση, διαν/ση.
2η HMEPA: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ – ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ
Πρωϊνό και ανάβαση στα όμορφα χωριά του κεντρικού ΖΑΓΟΡΙΟΥ.
Πρώτος σταθμός το κεφαλοχώρι ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, για να ακολουθήσει το
γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα περπατήσουμε μέχρι την εκκλησία της
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για να θαυμάσουμε το μοναδικής ομορφιάς φαράγγι του ΒΙΚΟΥ, ένα σπάνιο τοπίο, καταπράσινο με τους κοφτερούς
βράχους να καταλήγουν στο βάθος, στην κοίτη του ποταμού ΒΟΪΔΟ-

Iωάννινα - Zaγόρι Μέτσοβο
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ΜΑΤΗ. Γεύμα σε τοπική παραδοσιακή ταβέρνα και επιστροφή στα
ΙΩΑΝΝΙΝΑ για να επισκεφθούμε το νησάκι με τα γραφικά πλακόστρωτα
δρομάκια και το ΜΟΥΣΕΙΟ – ΣΠΙΤΙ του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Το βράδυ περίπατοι
στην κεντρική πλατεία και παρακολούθηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων που οργανώνει ο Δήμος της πόλης. Δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.

3η HMEPA: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΟΜΟΝΟΙΑ
Πρωϊνό και ημέρα επιστροφής, με μια ξεχωριστή πανέμορφη διαδρομή,
να μας οδηγεί στο ορεινό ΜΕΤΣΟΒΟ, με τα παραδοσιακά σπίτια και το
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΑ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην
περιοχή της ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Μέσω ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με ενδιάμεση στάση για καφέ επί της εθνικής
οδού στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, φθάνουμε το βράδυ στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

6

Iωάννινα - Zaγόρι

1-2-3-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ)

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
– ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ
1η HMEPA:
Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ για Πάτρα ή Κυλλήνη,
με ενδιάμεση στάση. Συνεχίζουμε για επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό την Κεφαλονιά. Τελικός προορισμός το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για την γνωριμία με το Αργοστόλι,
δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.
2η HMEPA:
Πρωϊνό και θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι των Κηπουρέων
χτισμένο το 1759, συνεχίζει αγέρωχο να στέκεται πάνω σε ένα βράχο
90 μέτρα από τη θάλασσα τέλεια εναρμονισμένο με το άγριο και μαγευτικό τοπίο. Επιστροφή στην πόλη του Ληξουρίου για προαιρετικό
γεύμα και παρακολούθηση των εορταστικών εκδηλώσεων του ξακουστού καρναβαλιού της πόλης με αποκορύφωμα την παρέλαση των αρμάτων. Ειστροφή στο Αργοστόλι, δείπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση.
3η HMEPA:
Μετά το πρωϊνό μας αναχωρούμε για τον γύρο του νησιού. Πρώτος
σταθμός μας, ο Άγιος Γεράσιμος, προστάτης του νησιού. Το όμορφο
μοναστήρι με τα μεγάλα πλατάνια που φύτεψε ο Άγιος εντυπωπιάζουν.
Μέσα απο φύση ονειρική θα φθάσουμε στο σπήλαιο της Δρογκαράτης.
Η ακουστική του, και οι ιριδίζουσες αποχρώσεις του Σπηλαίου, αφή-

4
ημέρες
ΠEPIΛAMBANONTAI
G Μεταφορές

και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
G Τρεις διαν/σεις σε ξενοδοχείο
3* στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
G Τρία πρωϊνά σε μπουφέ
G Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και
προς Κεφαλονιά
G Φ.Π.Α.

Kεφαλλονιά - καρναβάλλι
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νουν στον επισκέπτη, εικόνα μοναδική. Ακολουθεί η υπόγεια λίμνη της
Μελισσάνης. Αφού απολαύσουμε το όμορφο σπήλαιο θα σταματήσουμε
στο γραφικότατο λιμανάκι της Αγίας Ευφημίας για να γιορτάσουμε τα
ΚΟΥΛΟΥΜΑ. Τα παλιά σπίτια, τα φαναράκια στην παραλία και το καλό
παραδοσιακό φαγητό αφήνουν πολύ όμορφες εντυπώσεις. Στο δρόμο
της επιστροφής θα συναντήσουμε χωριά που το παρελθόν τους, επηρέασε σημαντικά την ιστορία του νησιού. Η διαδρομή γεμάτη αντιθέσεις
με κορύφωση τη μοναδική παραλία του Μύρτου, αλλά και το όμορφο
Φισκάρδο, παραθαλάσσιο κοσμοπολίτικο χωριό, όπου θα απολαύσουμε
τον καφέ μας. Το απόγευμα καταλήγουμε στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση.
4η HMEPA:
Mετά το πρωϊνό, μετάβαση στα Κουρκουμελάτα, σε ένα από τα πιο
ωραία και γραφικά χωριά του νησιού με θέα τον κάμπο και τη θάλασσα,
το οποίο μετά την καταστροφή του από το σεισμό του 1953 ξαναχτίστηκε
εξ ολοκλήρου από τον εφοπλιστή Βεργωτή. Ακολουθεί ο γύρος της Λειβαθούς μέχρι την όμορφη παραθαλάσσια Σκάλα με την υπέροχη παραλία. Αμέσως μετά μεταφορά στο Λιμάνι και αναχώρηση για
ΟΜΟΝΟΙΑ μέσω ΠΑΤΡΑΣ, άφιξη το βράδυ.
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Kεφαλλονιά - καρναβάλλι

1 Απριλίου 2014

μονο
ήμερη

ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ
Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Αφού κάνουμε ενδιάμεση στάση για καφέ, από ΑΡΓΟΣ, ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ και ακολουθώντας μια μαγευτική διαδρομή θα πάμε για προσκύνημα στη
ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ του 16ου αιώνα. Κτισμένη κάθετα σε κοίλωμα βράχου
στις απότομες πλαγιές του Πάρνωνα, συναρπάζει με τη μυστηριακή της
ατμόσφαιρα και την άγρια φύση που την περιβάλλει. Συνεχίζοντας το
ταξίδι μας θα βρεθούμε στην πρωτεύουσα της ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ, στο ΛΕΩΝΙΔΙΟ για γεύμα.
Επιστρέφοντας θα κάνουμε στάση στους ΜΥΛΟΥΣ και θα καταλήξουμε
στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

ΠEPIΛAMBANONTAI
Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
G Φ.Π.Α.
G

Λεωνίδιο

9

μονο
ήμερη

24 Aπριλίου

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΠΑΛΑΜΗΔΙ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (Αγία Μονή)

ΠEPIΛAMBANONTAI
Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
G Φ.Π.Α.
G

10

Naύπλιο

Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Με ενδιάμεση
στάση για καφέ, επόμενος προορισμός μας το Μοναστήρι της ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ) ναός βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδής με
τρούλλο, τιμάται επ’ ονόματι της Θεοτόκου και εορτάζει της Ζωοδόχου
Πηγής.
Συνεχίζουμε την εκδρομή μας για να επισκεφθούμε στο ΝΑΥΠΛΙΟ, το
ξακουστό κάστρο ΠΑΛΑΜΗΔΙ, ενώ θα θαυμάσουμε απέναντι από την
πόλη το μικρό ξερονήσι – φρούριο το ΜΠΟΥΡΤΖΙ. Γεύμα στο ΝΑΥΠΛΙΟ
και επιστρέφουμε στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση για καφέ.

2
ήμερη

1-2 ΜΑϊΟΥ 2014

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – Μ. ΧΩΡΙΟ
1η HMEPA:
Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ στάση στην περιοχή
της ΛΑΜΙΑΣ για καφέ και συνεχίζουμε μέσα απο μια καταπληκτική διαδρομή από τις ράχες Τυμφρηστού για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, γεύμα προαιρετικό. Αμέσως μετά επίσκεψη στο γειτονικό χωριό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ. Επιστροφή στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την πόλη, προαιρετική διασκέδαση,
διανυκτέρευση.
2η HMEPA:
Πρωϊνό και επίσκεψη στην Ιερά Μονή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ΜΕΓΑΛΟ και ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ όπου θα έχουμε
γεύμα προαιρετικά.
Αναχώρηση και άφιξη το βράδυ στη ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση για
καφέ.

ΠEPIΛAMBANONTAI
Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
G Μία διανυκτέρευση με πρωϊνό
G Φ.Π.Α.
G

Kaρπενήσι

11

μονο
ήμερη

29 Μαϊου (Αναλήψεως)

ΤΖΙΑ (ΚΕΑ)

ΠEPIΛAMBANONTAI
Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
G Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’
επιστροφής του Φέρυ - μπωτ.
G Φ.Π.Α.
G

12

Τζιά - Κέα

Αναχώρηση στις 7,30 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Στο Λαύριο θα επιβιβαστούμε στο πλοίο με το πούλμαν μας για την ΤΖΙΑ (ΚΕΑ). Νησί με
ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες και παραδοσιακούς οικισμούς. Θα φθάσουμε στο λιμάνι του νησιού την ΚΟΡΗΣΣΙΑ ή ΛΙΒΑΔΙ χτισμένη στη θέση της ομόνυμης αρχαίας
πόλης για μικρή περιήγηση και θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα του
νησιού τη ΧΩΡΑ ή ΙΟΥΛΙΣ. Χτισμένη σε ύψωμα με θέα ως τη Μακρόνησο και τις ακτές της Λαυρεωτικής με κάτασπρα σπίτια, πλακόστρωτα
δρομάκια και το Μεσαιωνικό κάστρο. Παραμονή στον οικισμό ΚΟΝΔΟΥΡΟ με τις όμορφες αμμουδιές για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή και
επιβίβαση στο πλοίο για το Λαύριο και εν συνεχεία στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

μονο
ήμερη

4 Οκτωβρίου

ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ

ΑΡΓΟΣ – ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

ΠEPIΛAMBANONTAI

Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση
για καφέ, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το Μοναστήρι στης Ιεράς
Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου, Φανερωμένης Χιλιομοδίου.
Ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα από τις πλέον σημαντικές μονές όλης της Ελλάδας. Μετά τη λειτουργία και την αρτοκλασία, θα έχουμε στην συνέχεια γεύμα στο ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ, ειδυλλιακή τοποθεσία με τις πηγές
του ποταμού Ερασίνου. Επιστρέφοντας στην ΟΜΟΝΟΙΑ θα πιούμε τον
καφέ μας στο όμορφο ΝΑΥΠΛΙΟ.

Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
G Φ.Π.Α.
G

Άργος - Αρτοκλασία
- Γιορτή του Σωματείου
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10
ημέρες
ΠEPIΛAMBANONTAI
G

G
G
G
G
G
G

Εκδρομές – περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν
Διαμονή, 9 δια/σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
Ημιδιατροφή (9 πρωϊνά και 9
γεύματα ή δείπνα)
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα
Αρχηγός – συνοδός
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής
ευθύνης
Φ.Π.Α.

Oυγγαρία - Τσεχία - Σερβία
14
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ – (ΔΡΕΣΔΗ) –
ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ ή ΚΟΥΣΕΒΑΤΣ
Αναχώρηση στις 06:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Ημίωρη στάση στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσω ΚΟΙΛΑΔΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ – ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, γεύμα προαιρετικά, για το συνοριακό
σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος διαβατηρίων και η διαδρομή μας έξω
από τα Σκόπια μας οδηγεί στην περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την
πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ φθάνουμε
στα σύνορα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και τη πόλη του ΣΕΓΚΕΤ. Το απόγευμα το
«Παρίσι της Ανατολής» η πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ μας καλωσορίζει
και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση)
Πρωϊνό και αρχίζουμε την περιήγησή μας – ξενάγησή μας από τη
ΠΕΣΤΗ. Θα επισκεφθούμε την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Κατόπιν διασχίζοντας μια από τις αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη,
την γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στη ΒΟΥΔΑ, για να δούμε τον
ΠΥΡΓΟ των ΨΑΡΑΔΩΝ, την θαυμαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, όπου στέ-

φονταν 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 ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να
επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο VACI ή να κάνουμε μια ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με καραβάκι στο ΔΟΥΝΑΒΗ. Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά, ξεφάντωμα σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και
κρασί. Διανυκτέρευση.

10
ημέρες

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ
Μετά το πρωϊνό αφήνουμε την πρωτεύουσα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα απο μια πανέμορφη διαδρομή για την πρωτεύουσα της ΤΣΕΧΙΑΣ, την ΠΡΑΓΑ. Άφιξη στη Χρυσή πόλη και πρώτη
γνωριμία με την πόλη και τα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση) – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ
Πρωϊνό και αρχίζουμε αμέσως την ξενάγηση της πόλης, με το ΚΑΣΤΡΟ
ΧΡΑΤΣΑΝΥ, το μοναστήρι ΣΤΡΑΧΩΦ το ΛΟΡΕΤΟ, την Αρχιεπισκοπή και
τον εντυπωσιακό ναό του Αγίου Βίτου. Συνεχίζουμε με την 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, τη φημισμένη γέφυρα του ΚΑΡΟΛΟΥ, την ΕΒΡΑΪΚΗ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ και τον ακριβότερο δρόμο της πόλης, την οδό Παρισινών και
την παλιά πόλη. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο του ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ με τις φημισμένες ιαματικές πηγές
στην κοιλάδα του ποταμού Τέμπλα. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ από τον αυτοκράτορα ΚΑΡΟΛΟ τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σας τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των
τεχνών και της πολιτικής, όπως ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο ΓΚΑΙΤΕ, ο ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ο ΜΠΑΧ, ο ΜΑΡΞ κ.α. Χρόνος ελεύθερος για να περπατή-
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σουμε στα γραφικά δρομάκια του χωριού ή να κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα τουριστικά καταστήματα. Επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ, δείπνο και
διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – (ΔΡΕΣΔΗ)
Μετά το πρωϊνό έχετε να επιλέξετε περιπάτους για να ολοκληρώσετε τη
γνωριμία με την πόλη και την αγορά της, με τα περίφημα κρύσταλλα
ΒΟΗΜΙΑΣ, ή προαιρετικά εκδρομή στη ΔΡΕΣΔΗ, τη «Φλωρεντία των
Γερμανών». Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ τη χωρίζει σε δύο τμήματα, την παλαιά
και την νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη σημασία σήμερα
μετά τους βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα σε μια νύχτα άλλαξε
ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα αυτά όμως παραμένει πλούσια
σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση. Θα
δούμε λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα «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 ΘΕΑΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ
και στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγματικό κόσμημα
αρχιτεκτονικής, έργο του Ιταλού GAETANO CHIAVERI. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ για δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωϊνό και αναχώρηση για ΒΙΕΝΝΗ. Πολύ νωρίς φθάνουμε στην πόλη
του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Oυγγαρία - Τσεχία - Σερβία ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και
Αυστρία - Γερμανία
ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για να

καταλήξουμε στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΜΠΡΟΥΝ,
εσωτερική επίσκεψη των σαράντα σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, άφιξη, τακτοποίηση στο
ξεν/χείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
8η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωϊνό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι
με ενδιάμεση στάση. Φθάνουμε νωρίς το απόγευμα και θα έχουμε
χρόνο να γνωρίσουμε την πόλη και τα αξιοθέατα, όπως Kalemegdan,
οχυρό και πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή Stari Grad κοντά στο κέντρο της πόλης, την πλατεία Δημοκρατίας, μια από τις πλατείες του κέντρου, που βρίσκονται κάποια από τα διασημότερα κτίρια της πόλης,
όπως το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο και το άγαλμα του Πρίγκιπα Μιχαήλ, την παλαιά πόλη με τον εμπορικό πεζόδρομο Κνεζ Μιχαήλοβα, τη Λυρική Σκηνή, τη Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα και το ναό
του Αγίου Σάββα. Δείπνο, διαν/ση.

10
ημέρες

9η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΚΟΠΙΑ
Μετά το πρωϊνό ολοκληρώνουμε τη γνωριμία με την πόλη και αναχωρούμε για τα ΣΚΟΠΙΑ. Με μικρές στάσεις για καφέ, ξεκούραση, προαιρετικό γεύμα και έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων, θα τακτοποιηθούμε
νωρίς το βράδυ στο ξενοδοχείο μας και θα έχουμε χρόνο για περιπάτους γνωριμίας με την πόλη.
10η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΟΠΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωϊνό και αναχώρηση για Αθήνα, μέσω του συνοριακού σταθμού των
Ευζώνων, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, με ανάλογες στάσεις στη
διαδρομή, άφιξη το βράδυ στην ΟΜΟΝΟΙΑ.
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7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10
ημέρες
ΠEPIΛAMBANONTAI
Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
G Μιά διαν/ση με πρωϊνό σε ξενοδοχεία Α’ ή Β’ κατηγορίας
στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ
G Δύο διαν/σεις με πρωϊνό σε ξενοδοχεία 4* στη ΧΙΟ
G Πέντε διαν/σεις σε ξενοδοχεία
4* στην ΤΟΥΡΚΙΑ
G Ημιδιατροφή στην Τουρκία (5
πρωϊνά και 5 γεύματα ή δείπνα)
G Εισιτήρια F/B, TΣΕΣΜΕ – ΧΙΟ
G Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4)
G Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
G Αρχηγό – συνοδό
G Ασφαλιστική κάλυψη αστικής
ευθύνης, ΦΠΑ
G

Υ.Γ. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα η
διανυκτέρευση να γίνει και σε μια
από τις πόλεις ΞΑΝΘΗ ή ΚΑΒΑΛΑ ή
ακόμη το πρόγραμμα να εκτελεσθεί
αντίστροφα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΟΥΣΣΑ –
ΣΜΥΡΝΗ – ΕΦΕΣΣΟ – ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ – ΧΙΟ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αναχώρηση στις 07:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Ημίωρη στάση για
καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, παρακάμπτοντας τη Θεσσαλική πρωτεύουσα, μέσω ΤΕΜΠΩΝ θα γευματίσουμε προαιρετικά σε εστιατόριο της Εθνικής οδού στον ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ.
Λίγο αργότερα προσπερνάμε τη συμπρωτεύουσα, την όμορφη Θεσσαλονίκη, για να φθάσουμε το απόγευμα και να τακτοποιηθούμε σε ξενοδοχείο της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο προαιρετικά,
διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωϊνό και αναχώρηση για ΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας στο μεγαλύτερο
μέρος από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, αφήνοντας δεξιά την όμορφη πόλη της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ φθάνουμε στα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά
τον απαραίτητο έλεγχο των διαβατηρίων και τις σύντομες αγορές στα
ελληνικά «DUTU FREE SHOPS» περνάμε τη γέφυρα του ΕΒΡΟΥ και τον
έλεγχο των τούρκικων συνόρων για να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας
μέχρι τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ όπου θα έχουμε την πρώτη μας στάση. Νωρίς το
απόγευμα θα τακτοποιηθούμε σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Δείπνο και πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη ΠΟΛΗ,
διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ξενάγηση)
Πρωϊνό και γνωριμία - ξενάγηση στα σπουδαιότερα αξιοθέατα της
«ΠΟΛΗΣ». Θα επισκεφθούμε το ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, τη ΠΑΝΑΓΙΑ των ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ τη περίφημη ΜΟΝΗ της ΧΩΡΑΣ, το ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ (Μονή Ζωοδόχου Πηγής) με τα θρυλικά ψάρια και τους Τάφους των Πατριαρχών
και τέλος τα ανάκτορα «ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ» με το μεγαλύτερο πολυέλαιο στον κόσμο (4 τόνοι). Είναι ήδη μεσημέρι και βόλτα (προαιρετικά) στο Βόσπορο με τουριστικό καραβάκι, θα μας χαρίσει μοναδικά
τοπία, πριν καταλήξουμε για γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος το απόγευμα για βόλτα στη μεγαλύτερη πλατεία

της πόλης το TAKSIM. Το βράδυ ακολουθείστε προαιρετικά πρότασή μας, για διασκέδαση
σε νυκτερινό κέντρο με καλό φαγητό, μουσική
και ΟRIENTAL. Διανυκτέρευση
4η ΗΜΕΡΑ: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ξενάγηση)
Πρωϊνό και άλλη μιά μέρα με πολλά αξιοθέατα αρχίζει. Πρώτος σταθμός ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ. Σε ένα από τα σπουδαιότερα
τζαμιά της πόλης με έξι μιναρέδες θα ξεναγηθούμε στη συνέχεια, δεν είναι άλλο από το
«ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ» του ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ. Η ξενάγηση μας συνεχίζεται
με ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού, την ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ. Η ξενάγηση μας τελειώνει με το παλαιό ανάκτορο των Σουλτάνων με τους αμύθητους θησαυρούς, το γνωστό ΤΟΠ – ΚΑΠΙ. Γεύμα και
η περίφημη ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ) μας περιμένει στη συνέχεια με τα 5000 μαγαζιά για ενδιαφέρουσες αγορές. Χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΟΥΣΑ – ΣΜΥΡΝΗ
Πρωϊνό και αναχώρηση για ΠΡΟΥΣΑ. Γνωριμία με την πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τον τάφο του Καραγκιόζη, των Σουλτάνων και το
Πράσινο Τζαμί., Στη συνέχεια φθάνουμε στη ΣΜΥΡΝΗ μέσω ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος για την
πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη πόλη, διανυκτέρευση.

10
ημέρες

6η ΗΜΕΡΑ: ΣΜΥΡΝΗ – ΕΦΕΣΟΣ – ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ – ΣΜΥΡΝΗ
Πρωϊνό και αναχώρηση για ΣΕΛΤΣΟΥΚ, για να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της ΕΦΕΣΟΥ. Για περισσότερο από 1.000 χρόνια, ήταν
μία από τις μεγαλουπόλεις του αρχαίου κόσμου και πολυσύχναστο αρχαιολογικό χώρο της Τουρκίας. Ξενάγηση στην αρχαία πόλη (τη βιβλιοθήκη του Κέλσου, το αρχαίο θέατρο, τις αγορές, τα λουτρά, το ναό
της Αρτέμιδος κ.α.) και επίσκεψη στη Βασιλική του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για το κοσμοπολίτικο ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ. Παραμονή – επίσκεψη, περίπατοι γνωριμίας, γεύμα προαιρετικά
και επιστροφή στη ΣΜΥΡΝΗ αργά το απόγευμα. Δείπνο, προαιρετική
διασκέδαση, διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΣΜΥΡΝΗ - TΣΕΣΜΕ – ΧΙΟ
Πρωϊνό και περιήγηση – ξενάγηση της πόλης. Ξεκινάμε από την πλατεία
με το άγαλμα του ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ. Ακολουθούμε τον παραλιακό
δρόμο που είναι το ωραιότερο και πιο αναβαθμισμένο κομμάτι της
ΣΜΥΡΝΗ, την ΠΟΥΝΤΑ, τον ΦΡΑΓΚΟΜΑΧΑΛΑ. Συνεχίζουμε με την περιοχή ΑΛΣΑΤΖΑΚ, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ, το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ,
τον σιδηροδρομικό σταθμό και το μεγάλο πάρκο που βρισκόταν τα περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, τα οποία κάηκαν στην Μικρασιατική καταστροφή. Το 1935 μετέτρεψαν στην περιοχή αυτή σε ΠΑΡΚΟ το οποίο
έχει 6 πύλες. Περνάμε από το σημείο που υπήρχε η εκκλησία της ΑΓΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ η οποία κάηκε κι αυτή, από το ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ, την ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ που διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καταλήγουμε κοντά στην παλιά
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παραδοσιακή αγορά της ΣΜΥΡΝΗΣ το (ΚΕΜΕΡ
ΑΛΤΙ). Χρόνος ελεύθερος γεύμα προαιρετικά και
αναχώρηση για ΤΣΕΣΜΕ. Άφιξη, τελωνειακός
έλεγχος και απόπλους για ΧΙΟ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.

10
ημέρες
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8η ΗΜΕΡΑ: ΧΙΟΣ
Πρωϊνό και ξεκινάμε τη γνωριμία με το νησί. Η διαδρομή μας περνά από τα φημισμένα Μαστιχοχώρια, το μόνο μέρος στον κόσμο όπου φύεται και
αναπτύσσεται ο περίφημος θάμνος “pistacia lantisca” της μαστίχας. Το ρετσίνι που στάζει από αυτούς τους θάμνους, χρησιμοποιείται για χρόνια στην ιατρική, στην
αισθητική και κυρίως για την παραγωγή αρωματικής μαστίχας. Φθάνουμε στο μεσαιωνικό χωριό Πυργί. Είναι το πιο “πολύχρωμο” από τα
χωριά της Χίου, με τα μοναδικά ασπρόμαυρα διακοσμητικά σχέδια
στους εξωτερικούς τοίχους των κατοικιών. Θα επισκεφθούμε τη βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων του 12ου αιώνα που βρίσκεται
στο βορειότερο άκρο της κεντρικής πλατείας.
Επόμενος σταθμός τα Μεστά, που θεωρείται το αντιπροσωπευτικότερο
δείγμα στο είδος του. Από την κεντρική πλατεία ξεκινά ένας περίπλοκος
δαίδαλος από σκιερά δρομάκια με αντισεισμικούς θόλους και σήραγγες
μεταξύ των πέτρινων σπιτιών που οδηγεί προς όλες τις κατευθύνσεις.
Αλλά τα περισσότερα σε βγάζουν σε αδιέξοδα, εκτός από μερικά που
οδηγούν προς τις πύλες του χωριού. Θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη
εκκλησία του νησιού, τον Ταξιάρχη. Επιστροφή στην πόλη, ξεκούραση
και γνωριμία με την κεντρική πλατεία του Βουνακίου, όπου δεσπόζει ο
πανέμορφος καταπράσινος δημοτικός κήπος. Διασχίζοντας τον κήπο ο
επισκέπτης θαυμάζει το άγαλμα του Κανάρη αλλά και τις προτομές μεγάλων πνευματικών προσωπικοτήτων του νησιού. Δείπνο, διανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΧΙΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μετά το πρωϊνό συνεχίζουμε τη γνωριμία με το νησί με ένα από τα
σπουδαιότερα αξιοθέατα του, τη ΝΕΑ ΜΟΝΗ. Ένα μοναστήρι του 1042
μ.Χ, που απέχει από το κέντρο της πόλης μόλις 12 χιλιόμετρα, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, σε ρυθμό οκταγωνικού που έρχεται σε αντίθεση με
τον σταυροιδή του τρούλου. Εντυπωσιακά τα ψηφιδωτά και τα μωσαϊκά
Κωνσταντινούπολη- Σμύρνη - που διακοσμούν τη Μονή, δείγματα της τέχνης της Βασιλεύουσας
Έφεσσο - Χίο καθώς έγιναν από τεχνίτες Κωνσταντινοπολίτες. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το Βροντάδο, γνωστό από το πασχαλινό έθιμο του ρουκετοπόλεμου, που έχει τις ρίζες του στην εποχή της Τουρκοκρατίας, όπου
το βράδυ της Ανάστασης εκτοξεύονται χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες
ανάμεσα στις δύο εκκλησίες της πόλης, την Παναγία Ερυθιανή και τον
Άγιο Μάρκο.
Επιστροφή στην πόλη και ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία μας, με περιπάτους στην Απλωταριά, που από
τον καιρό της Τουρκοκρατίας ήταν ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της
Χίου. Ακόμη και σήμερα αυτός ο δρόμος πεζοδρομημένος πλεον, αποτελεί κομβικό σημείο, γεμάτος καταστήματα. Τακτοποίηση στο πλοίο το
βράδυ και απόπλους για ΠΕΙΡΑΙΑ.

3-4-5-6 Νοεμβρίου 2014

ΘΡΑΚΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΣΜΙΝΘΗ – ΚΑΒΑΛΑ –

4
ημέρες

ΚΕΡΚΙΝΗ

1η HMEPA: Aναχώρηση στις 07:30 από ΟΜΟΝΟΙΑ, ημίωρη στάση για
καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας προσπερνώντας τη Θεσσαλική πρωτεύουσα, μέσω της κοιλάδας των ΤΕΜΠΩΝ φθάνουμε στον ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ στάση, γεύμα. Αμέσως μετά η ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ μας οδηγεί στην συμπρωτεύουσα την οποία παρακάμπτουμε για να συνεχίσουμε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, για την πόλη της
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο διανυκτέρευση.
2η HMEPA: Πρωϊνό και μιά όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα επισκεφθούμε ένα χαρακτηριστικό χωριό των Πομάκων της Θράκης τη
ΣΜΙΝΘΗ, όπου θα γίνουν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις βράβευσης των μαθητών. Μετά το γεύμα ακολουθεί επίσκεψη στην όμορφη
πόλη ΚΑΒΑΛΑ. Παραμονή για γεύμα προαιρετικά, επιστροφή στο ξενοδοχείο στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, διανυκτέρευση.
3η HMEPA: Πρωϊνό και αναχωρούμε για επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της Ελλάδας με πλούσιο
σταλακτικό και σταλαγμικό διάκοσμο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
την κωμόπολη της ΚΕΡΚΙΝΗΣ αλλά και την ομώνυμη λίμνη, θαύμα της
Ελληνικής φύσης με μοναδική χλωρίδα και πανίδα. Θα γνωρίσουμε
έναν μοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα που προστατεύεται και από τη Σύμβαση Ραμσάρ. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

ΠEPIΛAMBANONTAI
G
G

G
G

Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο 3*-4* στην περιοχή
της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τρία πρωϊνά
Φ.Π.Α.

4η HMEPA: Πρωϊνό και αφήνουμε την πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Επό- Θράκη
μενος και τελευταίος σταθμός η συμπρωτεύουσα η όμορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Εδώ θα μείνουμε για λίγες ώρες. Προαιρετικό γεύμα στον
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ και συνεχίζουμε για ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση στάση στην
περιοχή της Λαμίας.
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μονο
ήμερη
ΠEPIΛAMBANONTAI
G

Μεταφορές - περιηγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
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Γοργοπόταμος

23 ή 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ με στάση για καφέ
συνεχίζουμε για ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ όπου θα δούμε την ιστορική ΓΕΦΥΡΑ.
Εκεί θα παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική
Αντίσταση. Μετά την κατάθεση στεφάνου συνεχίζουμε τη διαδρομή μας
για το γεύμα μας. Επιστροφή το βράδυ στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεση
στάση.

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 2014, διευκολύνει όχι μόνο το Σωματείο, γιατί με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερος προγραμματισμός των εκδρομών, αλλά και όλους όσους
θέλουν να συμμετέχουν σ’ αυτές.
H προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και συμμετοχή. H συμμετοχή 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 εργάσιμες ημέρες και ώρες που ειναι ανοιχτά τα Γραφεία του Σωματείου μας.

όροι
συμμετοχής

Όροι συμμετοχής στις εκδρομές
Για την κράτηση θέσεων προκαταβάλλεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου, 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 τεχνικούς 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

Σημείωση
Όροι συμμετοχής
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