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Η εταιρεία μας εδώ και 25 χρόνια προσφέρει ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Συλλόγους, Σωματεία,
Μικρές εταιρείες, αλλά και Μεγάλες παρέες, που θέλουν ένα πρόγραμμα στα δικά τους μέτρα, μέσα από ένα πλούσιο
κατάλογο επιλεγμένων ταξιδιωτικών προορισμών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η μεγάλη μας εμπειρία σε ανάλογα ταξίδια δείχνει πως από την σύνταξη της προσφοράς μας έως και την υλοποίηση
της, κάθε λεπτομέρειας θα είναι για εσάς η καλύτερη εγγύηση για το ταξίδι που ονειρευτήκατε, σεβόμενοι πάντα την
ποιότητα, που εδώ και 25 χρόνια υπηρετούμε.
Οι προτάσεις μας, αλλά και οι τιμές μας, είναι εφαρμοσμένες στα πλαίσια που εσείς θα μας υποδείξετε, πάντα
αναλυτικά, με πλήρες πρόγραμμα, φωτογραφίες και περιγραφή όλων των ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και θεαμάτων
για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου σας.
Ζητήστε μας αυτό που θέλετε ή αφήστε μας να σας κάνουμε εμείς τις προτάσεις μας ανάλογα με το κοινό σας. Ο
χρόνος απάντησης της προσφοράς είναι από λίγες ώρες έως 1 ημέρα, εκτός αν πρόκειται για κάτι πολύ εξειδικευμένο.

Η εταιρεία μας
Με πολυετή πείρα στο χώρο, η mazi travel & events είναι
ο επαγγελματίας συνεργάτης σας για την οργάνωση απλών,
πολύπλοκων και απαιτητικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Η 25χρονη εμπειρία μας με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
σε ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο, με την τελευταία
αυτοματοποιημένη διαδικασία, σας δίνει την ευκαιρία να
έχετε πλήρη ταξιδιωτική εξυπηρέτηση, εύκολα, γρήγορα, με
ασφάλεια για όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.
Στην ιστοσελίδα μας www.mazi.travel θα βρείτε τα πάντα
σχετικά με την εταιρία μας αλλά και όλες τις προτάσεις μας για
όλο τον κόσμο και για όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών.
Από την ίδρυση της εταιρείας μας μέχρι και σήμερα, έχουμε
αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών τόσο στην Ελλάδα
όσο και στις χώρες δραστηριοποίησης μας με στόχο να
εξασφαλίσουμε για εσάς την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της στις καλύτερες τιμές.

Τα λεωφορεία μας
Η εταιρία μας διαθέτει πούλμαν δικά
της και σε συνεργασία με έναν από
τους μεγαλύτερους στόλους στο χώρο
καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες
των πελατών μας με τα πιο σύγχρονα
λεωφορεία και τους πιο έμπειρους
οδηγούς. Όλα τα οχήματα είναι
κλιματιζόμενα και τα περισσότερα
διαθέτουν τηλεόραση, βίντεο, μπαρ και
τουαλέτα.

Επιπλέον υπηρεσίες
•
•
•
•
•
•

Ομαδικά ταξίδια
Ατομικά ταξίδια
Aεροπορικά εισιτήρια - Ξενοδοχεία
Κρουαζιέρες
Εταιρικά Ταξίδια
Σχολικές Εκδρομές

mazi μας
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Η διαφορά στο ταξίδι

έχετε επίσημους ξεναγούς που είναι συνεχώς δίπλα σας, επιλέγουμε τους οδηγούς, τα λεωφορεία, τα
ξενοδοχεία, τη διατροφή σας και φτιάχνουμε πάντα το πρόγραμμα όπως εσείς επιθυμείτε.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο - Αρχαία Ολυmπία 3,4 ημερών

Μία βόλτα στην Αρχαία Ελλάδα…

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στο πιο φημισμένο ιερό της Αρχαίας Ελλάδας, στην Αρχαία Ολυμπία για
να θαυμάσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο που έφεραν στο φως οι ανασκαφές του 18ου αιώνα. Στην συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.
Στο Ναύπλιο και στο Μπούρτζι θα χαθούμε μέσα στα γραφικά στενά, ενώ τα ιστορικά Καλάβρυτα, οι Μυκήνες και η
Επίδαυρος θα μας εντυπωσιάσουν και θα μας αιχμαλωτίσουν.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.

3,4 ημερών
Ταξίδι στα ιερά μονοπάτια της Αρχαίας Ελλάδας…

Πάτρα - Αρχαία Ολυmπία

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στην Πάτρα όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα πριν
αναχωρήσουμε για το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής οίνου ACHAIA CLAUSS. Εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να
παρακολουθήσουμε ζωντανά τη διαδικασία παραγωγής των περίφημων κρασιών.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Αρχαία Ολυμπία έναν από τους πιο διάσημους και ιερούς χώρους της Αρχαίας Ελλάδας
όπου θα θαυμάσουμε τα πολύ υποβλητικά ερείπια του Ιερούπου που χρησίμευε ως πλαίσιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες
και καθιερώθηκαν επίσημα το 776 π.Χ. και στο τέλος θα επισκεφθούμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο για να θαυμάσουμε
τους θησαυρούς του παρελθόντος.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.
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Μάνη - Γύθειο - ΜονεΜβασιά -Σπάρτη 3 ημερών
Ταξίδι στις Βενετσιάνικες καστροπολιτείες του Μοριά…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Μυστρά και τη νεκρή Βυζαντινή Πολιτεία, στο γραφικό Γύθειο και την πανέμορφη
Μονεμβασιά, που κτισμένη στο βράχο της δημιουργεί αξέχαστες εντυπώσεις σε όσους την περιδιαβαίνουν ενώ στη
Σπάρτη θα θυμηθούμε την ένδοξη ιστορία και θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο της Ελιάς και του
Ελληνικού Λαδιού.

ΚαλαΜάτα (Τρίπολη- Βυτίνα- Δημητσάνα- Πύλο- Μεθώνη) 3 ημερών

Ανακαλύπτοντας τις ομορφιές και τα κάστρα της Πελοποννήσου…

Η εκδρομή περιλαμβάνει ξενάγηση στην Τρίπολη, τη Βυτίνα με το Βυζαντινό Μοναστήρι της Κερνίτσας, την παραδοσιακή
Δημητσάνα με το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης και την Καλαμάτα. Στην πανέμορφη Πύλο θα περιηγηθούμε στο Κάστρο
ενώ στη Μεθώνη και στην Κορώνη θα μαγευτούμε από τα Βενετσιάνικα και Βυζαντινά κάστρα αντίστοιχα. Τέλος στην
Καλαμάτα θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο, τον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής & το ιστορικό εκκλησάκι
των Αγ. Αποστόλων.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.

Πόρτο Χέλι - Ύδρα - Σπέτσες - Ναύπλιο - Επίδαυρος - Μυκήνες

3,4 ημερών
Ένα ονειρικό ταξίδι σε ένα κομμάτι της ιστορίας μας…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Ασκληπείο και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, περιήγηση στο αρχοντικό νησί
των Σπετσών και στο σπίτι της Μπουμπουλίνας. Στο πανέμορφο Ναύπλιο και στο Μπούρτζι θα απολαύσουμε τις ομορφιές,
ενώ στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών θα θαυμάσουμε το παλάτι του Αγαμέμνονα και τα κυκλώπεια τείχη της πόλης.
Η Ύδρα θα μας υποδεχτεί για να επισκεφθούμε το Μουσείο Κουντουριώτη, το κτίριο Καλών Τεχνών και τα Αρχοντικά του
Μιαούλη, Τομπάζη και Κουντουριώτη.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.
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Καρπενήσι 3 ημερών

Μία πόλη που έχει να διηγηθεί πολλά…
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Ανδρικό μοναστήρι του Οσίου Αγάθωνα και στη συνέχεια στην ιστορική περιοχή του
Κεφαλόβρυσου, για μία αναδρομή στο παρελθόν της Ελληνικής Επανάστασης. Στο Μοναστήρι της Παναγίας του Προυσού
θα θαυμάσουμε το Ιστορικό μουσείο, θα συνεχίσουμε για το Μεγάλο Χωριό για να καταλήξουμε τέλος στο πανέμορφο
Καρπενήσι, που αναπαύεται νωχελικά στην αγκαλιά του Βελουχιού.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.

Δελφοί - Γαλαξίδι - Ιτέα - ΝαύπακτοΣ 3 ημερών
Μία μαγική περιπλάνηση στον «ομφαλό της γης»…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, στην Αράχοβα, το Ναό του Απόλλωνα στους
Δελφούς, επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο του Ιερού και αμέσως μετά στο Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας «Vagonetto»
για ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο. Από την Ιτέα θα συνεχίσουμε στο γραφικό Γαλαξίδι για να επισκεφθούμε το Ναυτικό
και Εθνολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο, το Ναό της Αγ. Παρασκευής με το Ηλιακό ρολόι και το Βυζαντινό Μοναστήρι
του Σωτήρος, κτισμένο το 1250 μ.χ. Στη Ναύπακτο θα περιπλανηθούμε στο Βενετσιάνικο Κάστρο, στα σπίτια των ηρώων του
’21 Τζαβέλα και Μπότσαρη και η επιστροφή μας τέλος θα πραγματοποιηθεί μέσω της γέφυρας Ρίου –Αντίριου.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 3 ημερών

Μία ζωντανή πόλη με ιστορία 7 αιώνων και σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης, στο Μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα, στο Σπήλαιο
Περάματος, στο Κάστρο του Δημοτικού Εθνογραφικού Μουσείου, στο τζαμί του Ασλάν Πασά και στο Μουσείο Ελληνικής
Ιστορίας με τα Κέρινα Ομοιώματα. Απόδραση στα μαγευτικά Ζαγοροχώρια, στο Μονοδένδρι και στο μοναστήρι της Αγ.
Παρασκευής να θαυμάσουμε το μεγαλείο της χαράδρας του Βίκου και τέλος στο Μέτσοβο με στάση στο Αρχοντικό
Τοσίτσα ( μουσείο Λαϊκής τέχνης) και την Πινακοθήκη Αβέρωφ.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.
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ΚαλαΜπάκα - Μετέωρα - ΛίΜνη Πλαστήρα 3,4 ημερών
Οικολογικά μονοπάτια σε συνδυασμό με ξακουστά μοναστήρια…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη και περιήγηση στη Λίμνη Πλαστήρα και το Φράγμα. Μια εκπληκτική ιδέα του Νικόλαου
Πλαστήρα, που υλοποιήθηκε την δεκαετία του ‘50. Στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου υπεύθυνοι επιστήμονες θα
μας ενημερώσουν, μέσα από φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, για τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής και στη
συνέχεια, με την συνοδεία επιστήμονα, θα κάνουμε επίσκεψη στο Δάσος του Μπελοκομύτη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να περπατήσουμε στα οικολογικά μονοπάτια θαυμάζοντας τον ορεινό όγκο των Αγράφων. Στο χωριό Πύλη θα θαυμάσουμε
το μονότοξο γεφύρι της Πόρτας το οποίο έκτισε το 15ο αιώνα ο Άγ. Βησσαρίων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα ορεινά
και γραφικά χωριά Περτούλι και Ελάτη, όπου θα θαυμάσουμε τοπία απαράμιλλης ομορφιά, ενώ η ξενάγηση στα ξακουστά
Μοναστήρια των Μετεώρων, που φιλοξενούνται στην κορυφή των επιβλητικών βράχων, θα μας γεμίσει δέος. Στα Τρίκαλα
τέλος, θα επισκεφθούμε το Βυζαντινό Κάστρο της πόλης από όπου θα θαυμάσουμε το πανόραμα της πόλης, αλλά και όλου
του Θεσσαλικού κάμπου.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.

Κέρκυρα 4, 5 ημερών

Βόλτα στο καταπράσινο νησί των Φαιάκων…
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στα στενά σοκάκια της πόλης, στο περίφημο Λιστόν, στη Σπινιάδα και το παλιό
Φρούριο, αλλά και στην εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Μνημείο της Ένωσης των Επτανησίων
και το Πολυγωνικό Βενετσιάνικο πηγάδι. Περνώντας από τη Δασιά θα καταλήξουμε στην Παλαιοκαστρίτσα για να
επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Θεοτόκου και αμέσως μετά στο χωριό Κρήνη το Βυζαντινό Φρούριο Αγγελοκάστρου,
του 13ου αιώνα. Στο Γαστούρι θα θαυμάσουμε το εκπληκτικό Αχίλλειον και στο Κανόνι θα απολαύσουμε τη θέα προς το
ξακουστό Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.
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Καστοριά - Φλώρινα 3 ημερών

Μία πόλη που μαγεύει και αιχμαλωτίζει με την ομορφιά της …

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Δισπηλιό ( λιμναίος προϊστορικός οικισμός),στις Πρέσπες με την απίστευτη ομορφιά
του τοπίου αλλά και στη Φλώρινα. Θα συνεχίσουμε με μία εκδρομή στο Νυμφαίο που θα σας γοητεύσει, επίσκεψη στο
καταφύγιο του Αρκτούρου και τέλος μια βόλτα στην γραφική Έδεσσα με τους καταρράκτες.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.

Βόλοσ - Πήλιο 3 ημερών

Στα χνάρια της αρχαίας Ιωλκού και το βουνό των Κενταύρων…

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στα πηλιορείτικα χωριά Μακρυνίτσα, Ζαγορά, Χάνια, Μακρυράχη, Αγ. Ιωάννης,
Τσαγκαράδα και επίσκεψη στους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου & Διμηνιού, καθώς και στο Μουσείο Θεόφιλου στην
Ανακασιά, με διανυκτερεύσεις στο Βόλο.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.

κατερινη - Βεργίνα - Έδεσσα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη 3,4 ημερών
Ένα ταξίδι γεμάτο ιστορίες και μύθους…

Η εκδρομή περιλαμβάνει ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Δίον και της Βεργίνας για να δούμε από κοντά τους
Μακεδονικούς τάφους με τα παγκόσμιας ακτινοβολίας ευρήματα και αμέσως μετά επίσκεψη στην Έδεσσα με τους
πασίγνωστους καταρράκτες. Η Θεσσαλονίκη θα ανοίξει την αγκαλιά της και θα οδηγήσει τα βήματα μας στο Αρχαιολογικό
Μουσείο, στα Κάστρα, στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, στη Ροτόντα, στην Αψίδα του Γαλέριου αλλά και στον
Λευκό Πύργο, που είναι το έμβλημα της πόλης. Με κατεύθυνση στο μυθικό βουνό του Ολύμπου θα επισκεφθούμε δύο
πανέμορφα ορεινά χωριά, το γραφικό Λιτόχωρο και το Ελατοχώρι.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.
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Ξάνθη - Κοmοτηνή 3 ημερών

Η κυρά και η αρχόντισσα της Θράκης…
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Παρανέστι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενημέρωση στο Kέντρο
Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας – Πόρτο Λάγος και επίσκεψη στα Αρχαία Άβδηρα.
Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη της Ξάνθης και στο Λαογραφικό Μουσείο. Θα επισκεφθούμε τα Πομακοχώρια και θα
περπατήσουμε στα στενά του Νέστου στο χωριό Τοξότες.
Στην Κομοτηνή τέλος θα επισκεφθούμε το Μουσείο Καραθεοδωρή και το Οχυρό Νυμφαίας (Γραμμή Μεταξά).
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.

Έβροσ
(Αλεξανδρούπολη -Δάσος Δαδιάς- Φέρες- Σουφλί - Πομακοχώρια Κομοτηνή - Ξάνθη) 3 ημερών
Με σεβασμό στη φύση ταξιδεύουμε κοντά στα ανατολικά σύνορα …
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο κέντρο ενημέρωσης στο Δάσος της Δαδιάς, μία αυστηρά προστατευόμενη περιοχή,
αφού είναι ο ανατολικότερος μεταναστευτικός διάδρομος πολλών σπάνιων πουλιών. Η πεζοπορία στο παρατηρητήριο
αρπακτικών είναι μία μοναδική εμπειρία, όπως και η επίσκεψη στο Σουφλί στο Μουσείο Μεταξιού. Ο δρόμος θα μας
οδηγήσει στο κέντρο ενημέρωσης Τραϊανούπολης με επίσκεψη στο Δέλτα του Έβρου, στον υγρότοπο και υδάτινη διαδρομή
με τις παραδοσιακές «πλάβες». Στις Φέρες θα επισκεφθούμε την Παναγία Κοσμοσωτήρα, στην Κομοτηνή το Αρχαιολογικό
Μουσείο και στα Πομακοχώρια θα πάρουμε μια γεύση από τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.
8

Αθήνα 3, 4 ημερών

Μία πόλη που συνδυάζει τα πάντα και αξίζει να επισκεφθείτε…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, περιήγηση στην Αθήνα, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το
Νομισματικό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη και το Ναό του Ολυμπίου Διός.
Τα βήματα σας θα σας οδηγήσουν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο
Καλλιμάρμαρο και την όμορφη Πλάκα, ενώ η επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης αλλά και στο Νέο
Μουσείο θα σας ενθουσιάσει και θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τα μνημεία της Ακρόπολης, αρμονικά
συνδυασμένα με το φυσικό περιβάλλον, αποτελούν μοναδικά αριστουργήματα της αρχαίας αρχιτεκτονικής και αποδίδουν
με τον τελειότερο τρόπο το μεγαλείο, τη δύναμη και τον πλούτο της Αθήνας στην εποχή της μαγαλύτερης ακμής της, το
‘’χρυσό αιώνα’’ του Περικλή.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.

5 ημερών
Μία μαγευτική περιπλάνηση στο Βορρά που ξεπερνά τις προσδοκίες σας…

Θεσσαλονίκη

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο, την Ροτόντα, την Αχειροποίητο, τα Κάστρα
αλλά και την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου με τις κατακόμβες. Το έμβλημα της πόλης ο Λευκός Πύργος θα ανοίξει
τις πόρτες του για να επισκεφθούμε το μουσείο που βρίσκετε μέσα σ΄αυτόν, ενώ το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης είναι μία εξαιρετική επιλογή για να θαυμάσουμε έργα μεγάλων καλλιτεχνών. Τέλος, η βόλτα στην πανέμορφη νέα
παραλία της πόλης από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι το Λιμάνι, κάνοντας την απαραίτητη στάση στην πλατεία Αριστοτέλους
θα μας δείξει την ομορφιά αυτής της πόλης. Την επόμενη μέρα θα επισκεφθούμε τη Βέροια και το Αρχαίο Δίον, ενώ
στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, θα θαυμάσουμε τα μεγάλα αριστουργήματα της τέχνης των Μακεδόνων και θα
επισκεφθούμε τους Μακεδονικούς τάφους.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Κωνσταντινούπολη 5 ημερών, αεροπορικώς ή οδικώς

Χίλιες και μία νύχτες στην «Πόλη» των ονείρων σας…

Η εκδρομή περιλαμβάνει βόλτα στο Καπαλί Τσαρσί και στην Αιγυπτιακή αγορά. Ξενάγηση στο Ανάκτορο των Μεγάλων
Σουλτάνων Τοπ Καπί και Ντολμά Μπαχτσέ. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στην Αγία Σοφία θα θαυμάσουμε
την απαράμιλλη αρχιτεκτονική του πιο διάσημου μνημείου της ορθοδοξίας. Στη Βασιλική Στέρνα θα ζήσουμε έστω για λίγο
την μυσταγωγία του χώρου και στο Βόσπορο μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα για να θαυμάσουμε την ομορφιά αυτής της
πόλης. Τέλος στα Πριγκηπόνησα (Χάλκη και Πρίγκηπο) θα περιηγηθούμε στη περίφημη Θεολογική σχολή της Χάλκης και
θα κάνουμε βόλτα το γύρο του νησιού με άμαξα.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Σμύρνη - ΕΦΕΣΟΣ - περγαμοσ - ΑΪΒΑΛΙ 5 ημερών

Μία πόλη με ιστορία γεμάτη από μνήμες του παρελθόντος…
Η εκδρομή περιλαμβάνει μια ιστορική διαδρομή στο Κορδελιό, το Παλιό Λιμάνι, το Τελωνείο, βόλτα στα φημισμένα
σοκάκια της παραλιακής ζώνης της Σμύρνης, στις εκκλησιές, στη περιοχή «Σκάλα του Παπά» όπου θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο, στις εγκαταστάσεις του λιμανιού και στα σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Σμύρνης. Στην αρχαία Έφεσο θα
θαυμάσουμε τον αρχαιολογικό χώρο, την Αρκαδική Οδό, το Ελληνιστικό θέατρο και στη συνέχεια σε μικρή απόσταση το
γραφικότατο χωριό του Κιρκιντζέ πατρίδα της Διδώς Σωτηρίου. Στην ιστορική Πέργαμο πόλη συνδεδεμένη με τον ελληνισμό
της Ιωνίας θα εντυπωσιαστούμε από την ακρόπολη της Περγάμου,τη βάση του βωμού του Δία ,το περίφημο Ασκληπιείο
με το αρχαίο τέμπλο, το αρχαίο θέατρο και τα ρωμαϊκά λουτρά ενώ ο τελευταίος μας σταθμός θα είναι το Αϊβαλί. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι οι μνήμες και τα συναισθήματα θα συντροφεύουν όλο το ταξίδι σας…
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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8 ημερών, αεροπορικώς ή οδικώς
Στις χαμένες πατρίδες της Ανατολίας…

Καππαδοκία

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Γκιόρεμε (Κόραμα) βρίσκεται 10 χλμ. ανατολικά του Νεβσεχίρ (Νύσσα). Σε μικρή
απόσταση από τον σημερινό οικισμό απλώνεται το ομώνυμο υπαίθριο μουσείο που αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Εδώ θα βρούμε τις περισσότερες και σημαντικότερες υπόσκαφες βυζαντινές εκκλησίες της
Καππαδοκίας. Κτίστηκαν μεταξύ 7ου και 13ου αι. και σε αρκετές σώζεται μεγάλο μέρος του αγιογραφικού τους διάκοσμου.
Για την περιήγηση στις βραχοκλησίες του Γκιόρεμε θα χρειαστούμε τουλάχιστον 2 ώρες. Στα βόρεια του Γκιόρεμε και πριν
φτάσουμε στην κωμόπολη Αβανός, φημισμένη για τα κεραμικά και την ταπητουργία της, υπάρχει άλλη μια συστοιχία από
βραχόσπιτα, ναούς κι ασκητάρια που χρησιμοποιήθηκαν από τους παλιούς Καππαδόκες. Βρίσκεται στη θέση Ζέλβη και
η πρόσβαση γίνεται οδικώς μόνο από τη δεύτερη διακλάδωση για την κοιλάδα, καθώς η πρώτη είναι κλειστή λόγω των
συχνών καθιζήσεων.
Το Οργκιούπ (Προκόπι) είναι μια γραφική κωμόπολη 15.000 κατοίκων που έχει αδελφοποιηθεί με τη Λάρισα
Επισκεφτείτε το κάστρο Καντί στην κορυφή του λόφου, το Καραμανογκουλαρί τζαμί, το μαυσωλείο Αλτικαπί και τη
βιβλιοθήκη του Ταχσίν Αγά. 5 χλμ. νότια του Προκοπίου βρίσκεται το Μουσταφά Πασά (Σινασσός). Μια πολίχνη με
εμφανή τα σημάδια του άλλοτε ακμάζοντος ελληνικού στοιχείου στα πολλά αρχοντικά της και στις δύο καλοδιατηρημένες
εκκλησίες της. Η τρίκλιτη βασιλική στην κεντρική αγορά είναι αφιερωμένη στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και υπήρξε
έδρα μητροπόλεως. Έξω από τον οικισμό είναι και ο υπόσκαφος ναός του Αγίου Βασιλείου, με αγιογραφίες που δυστυχώς
έχουν βεβηλωθεί.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

ευξεινοσ ποντοσ - Χαμένες πατρίδες 8 ημερών

Ταξιδεύοντας στις ελληνικές αποικίες …

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στην Αμάσεια και αμέσως μετά αναχώρηση για την Κερασούντα. Μία πόλη που
ιδρύθηκε από κατοίκους της Σινώπης, καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους και γνώρισε μεγάλη ακμή επί Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας των Κομνηνών. Στην διαδρομή μας για την Τραπεζούντα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Παναγίας
Σουμελά για Προσκύνημα στα Ιερά και αφού αγναντέψουμε από το βουνό Μελά όλη τη μαγεία του γύρω χώρου και
τον ποταμό Πυξίτη θα συνεχίσουμε για την Αργυρούπολη όπου εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το έντονο
ελληνικό στοιχείο. Στο χωριό Κασάμπα θα θαυμάσουμε το πανέμορφο τζαμί Μαχμούτ Μπέη (κτίστηκε το 1366 μ.Χ. και
θεωρείται το ωραιότερο της Τουρκίας). Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τη Σαμψούντα (την αρχαία Αμισσό), όπου θα
κάνουμε μία σύντομη περιήγηση και αμέσως μετά θα περάσουμε από Θέρμη, Οινόη και Φάτσα. Στην Κασταμονή τέλος θα
περπατήσουμε στη γραφική πόλη με τα καλαίσθητα σπίτια και δρόμους, όπως επίσης και στο Βυζαντινόκάστρο (12ος αι.)και
το τζαμί Ατάμπεη ( 13ος αι.).
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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Ρώμη - Φλωρεντία - σιενα 5 ημερών, αεροπορικώς ή οδικώς
Μία βόλτα στην μυστηριακή «αιώνια πόλη»…

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στην Φοντάνα Ντι Τρέβι, βόλτα στην Πιάτσα Ναβόνα και Πιάτσα ντι Σπάνια και επίσκεψη
στο Κολοσσαίο για να θαυμάσουμε το μεγαλύτερο σωζόμενο ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Στο Βατικανό θα επισκεφθούμε το
Μουσείο με τους ανεκτίμητους θησαυρούς και θα εντυπωσιαστούμε από την Καπέλα Σιξτίνα του Μιχαήλ Άγγελου, καθώς και
με την Πιετά στο ναό του Αγ. Πέτρου. Στην αναγεννησιακή Φλωρεντία θα επισκεφθούμε το Πόντε Βέκιο, το Βαπτιστήριο, τον
καθεδρικό ναό της Παναγίας των Λουλουδιών,την εκκλησία Σάντα Κρότσε και την παλιά γέφυρα του Άρνο. Στην πανέμορφη
μεσαιωνική Σιένα θα περιπλανηθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο και θα μείνουμε εντυπωσιασμένοι από τις μαυρισμένες από
τον χρόνο εκκλησίες.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Τοσκάνη (Ραβέννα - Φλωρεντία - Σαν Τζιμινιάνο - Σιένα - Ρίμινι)
6 ημερών, οδικώς
Πηγή αστείρευτης έμπνευσης μεγάλων καλλιτεχνών της Αναγέννησης…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στην γραφική πόλη της Ραβέννα όπου τα ίχνη της ιστορίας της χάνονται στο χρόνο.
Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, το μαυσωλείο του Δάντη και τα αυθεντικά βυζαντινά ψηφιδωτά. Στην πόλη της
Φλωρεντίας, που δίκαια θεωρείται το «λίκνο της Αναγέννησης», θα θαυμάσουμε τη Σάντα Κρότσε, τον πανέμορφο
καθεδρικό ναό με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι και το καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την Πιάτσα Ρεπούμπλικα,
την Πιάτσα Σινιορίας με το Παλάτσο Βέκκιο, που σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης, το τεράστιο Παλάτσο Πίττι, το
Πιατζάλε Μικελάντζελο και τη γέφυρα των χρυσοχόων Πόντε Βέκκιο. Στο Σαν Τζιμινιάνο , το μεσαιωνικό Μανχάταν όπως
το αποκαλούν πολλοί, λόγο των πανύψηλων μεσαιωνικών πύργων, θα επισκεφθούμε την πλατεία του σιντριβανιού και
την περίφημη Κολετζιάτα. Στην μεσαιωνική πόλη της Σιένα ένδεκα δρόμοι της συγκλίνουν προς την πανέμορφη Πιάτσα
ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει αρμονικά το υπέροχο Δημαρχείο και θεωρείται μια από τις ωραιότερες
πλατείες της Ιταλίας. Επόμενος σταθμός το Ρίμινι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διάσημα παραθαλάσσια
τουριστικά θέρετρα της Αδριατικής Ριβιέρας. H περιήγηση μας θα αρχίσει από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Φραγκίσκου,
του 13ου αιώνα, γνωστός ως «Tέμπιο Μαλατεστιάνο» και θα συνεχιστεί με την Αψίδα του Αυγούστου και την γέφυρα του
Τιβέριου.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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Βενετία 5,7 ημερών, οδικώς

Μία πόλη μουσείο που ο χρόνος σταμάτησε στα χρόνια της Αναγέννησης…
Η εκδρομή μας περιλαμβάνει περιήγηση στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, το «Ωραιότερο Σαλόνι του κόσμου» κατά το
Ναπολέοντα με την ομώνυμη εκκλησία, το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ωρολογίου και τη γέφυρα των Στεναγμών,
τις παλιές φυλακές, καθώς και την ορθόδοξη ελληνική εκκλησία του Αγ. Γεωργίου Στην γέφυρα Ριάλτο πάρτε το βαπορέτο
Νο 12 κι επισκεφθείτε τα νησάκια Murano, Burano και Torcello. Επόμενος μας σταθμός η ποιητική Βερόνα, η πόλη των
αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Εκεί θα δούμε την σχεδόν άθικτη από τον χρόνο αρένα, το πιο καλά διατηρημένο Ρωμαϊκό
αμφιθέατρο της Ευρώπης. Έπειτα θα περπατήσουμε στις πλατείες Ντέι Σινιόρι και Έρπε με τη βόλτα μας να ολοκληρώνεται
στο αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.

Ιταλικό Πανόραμα
(Ρώμη - Πομπηία - Σιένα - Πίζα - Φλωρεντία - Βενετία)

Μποέμ πινελιά στη μεσαιωνική Ιταλία…

7 ημερών, οδικώς

Στην Ρώμη θα ξεναγηθούμε στο Κολοσσαίο, την αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, το ναό του Αγίου Πέτρου και τη διάσημη Φοντάνα ντι
Τρέβι. Στη μεσαιωνική πόλη της Σιένα θα περπατήσουμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, ενώ θα φωτογραφηθούμε στον κεκλιμένο
Πύργο στην Πίζα. Στη Φλωρεντία θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, το
Παλάτσο και το Πόντε Βέκιο και την παλαιότερη γέφυρα του Άρνο. Η Βενετία θα περιπλανηθούμε στην πλατεία Σαν Μάρκο,
θα θαυμάσουμε τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, το Παλάτι των Δόγηδων, τη Γέφυρα των Στεναγμών και τέλος θα
επισκεφθούμε ένα από τα εργαστήρια κατασκευής κρυστάλλων MURANO. Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στην Πομπηία.

7 ημερών, οδικώς
Ελληνόφωνα χωριά … ένας προορισμός μαγευτικός, που θα σας μείνει αξέχαστος.

Νότια Ιταλία

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στη Μεσσίνα περνώντας από τα στενά των μυθικών τεράτων Σκύλλας και Χάρυβδης.
Στη γραφική Τέρμινα θα επισκεφθούμε το αρχαίο ελληνικό θέατρο του 3ου αιώνα με θέα την Αίτνα και στην συνέχεια
θα περάσουμε από την δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Σικελίας, την μοντέρνα Κατάνια. Στις Συρακούσες θα γνωρίσουμε
την σπουδαιότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας, που ιδρύθηκε από τους Κορίνθιους τον 8ο αιώνα π.Χ. και ήταν από τις
μεγαλύτερες μητροπόλεις της αρχαιότητας, ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε τους κυριότερους ναούς και το
θέατρό της. Με προορισμό την περιοχή της Απουλίας θα επισκεφτούμε τα ελληνόφωνα χωριά Καλημέρα και Μαρτάνο
όπου θα παρατηρήσουμε το πέρασμα του πολιτισμού και μεγαλείου των προγόνων μας.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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8 ημερών
Κατάδυση στον πολιτισμό της Μεσογείου…

ΣΙΚΕΛΙΑ

Αρχικά θα επισκεφθούμε την Κεφαλού. Εκεί θα δούμε την γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον Ναό του Ρογήρου του 12ου αι.
Θα θαυμάσουμε τον ψηλό βράχο που προστατεύει την πόλη. Στο Παλέρμο θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση στην
πλουσιότερη σε τέχνες και την ιστορικότερη μεγαλούπολη της Σικελίας. Στην εκκλησία La Martorana, στην Πλατεία Bellini, στον
καθεδρικού ναού Monreale στην Piazza Vittorio Emanuele. Στα αξιοθέατα συγκαταλέγεται και η Πινακοθήκη, που στεγάζεται στο
Palazzo Abatellis αλλά και το Teatro Massimo. Η είσοδος στην Κατάνια γίνεται από την Piazza Stesicoro, που πήρε το όνομά της
από τον λυρικό ποιητή Στησίχορο και ζει υπό τη διαρκή απειλή της Αίτνας. Ένα συνονθύλευμα από λουλουδιασμένες αυλές,
μεθυστικές ευωδιές, αριστοκρατικές επαύλεις (βλέπε το Palazzo Duca de Santo Stefano), παλάτια και ελληνικά «ενθύμια»
είναι η μεσαιωνική Ταορμίνα. Στις Συρακούσες, την πατρίδα του Αρχιμήδη, το Αρχαιολογικό Πάρκο με το Teatro Greco και
το Αυτί του Διονύσου -σπηλιά με εξαιρετική ακουστική- είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής. Έτερο highlight των
Συρακουσών είναι το νησάκι της Ορτυγίας.

5 ημερών
Στην πρωτεύουσα της μόδας και του lifestyle…

Μιλάνο - λίμνη Κόμο

Ξεκινάμε με το Μιλάνο και τον καθεδρικό ναό της πόλης, το περίφημο Ντουόμο, χτισμένο τον 14ο αιώνα. Στη συνέχεια
θα περπατήσουμε στη Βιττόριο Εμμανουέλε Β’ αφιερωμένη στον 1ο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη
βόλτα μας στην περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. Στο κοσμοπολίτικο Κόμο που βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης λίμνης θα
περιηγηθούμε, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ελβετική πόλη Λουγκάνο, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Νάπολι - Αμάλφι - Κάπρι 7 ημερών

Εδώ η ζωή δεν είναι πραγματική…

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στη Νάπολη Θα δούμε το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του
Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Στη μαγευτική μας κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό
Πέλαγος πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι. Στην περιπατητική μας περιήγηση
θα δούμε και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Στο μαγευτικό
Κάπρι με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες και τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα
είναι σαν να βρισκόμαστε σ’ ένα σκηνικό μιας άλλης εποχής.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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ΠΑΡΙΣΙ (Βερσαλλίες -Λούβρο - Eurodisney) 5 ημερών

Περπατώντας στις θρυλικές γέφυρες της «Πόλης του Φωτός» …
Η εκδρομή περιλαμβάνει ξενάγηση στο επιστημονικό κέντρο της περιοχής La Villete όπου θα πειραματισθούμε με ένα
πλήθος πειραμάτων, θα δούμε δορυφόρους, αεροπλάνα και όλα τα τελευταία επιστημονικά γεγονότα. Θα συνεχίσουμε
στην Παναγία των Παρισίων, στον εντυπωσιακό Πύργο του Άιφελ και στους Κήπους του Λουξεμβούργου. Στην Μονμάρτη,
η Σακρ Κερ θα μας γοητεύσει και η Αψίδα του Θριάμβου θα μας οδηγήσει στη διάσημη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.
Στο Μουσείο του Λούβρου θα μας μαγέψουν η Νίκη της Σαμοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου. Η βόλτα στο Σηκουάνα
με τα Μπατώ Παριζιέν θα μας ταξιδέψει στις πιο διάσημες γέφυρες του κόσμου, ενώ στις Βερσαλλίες, θα ξεναγηθούμε
στα περίτεχνα ανάκτορα της Μαρίας Αντουανέτας, αλλά και στους δαιδαλώδεις καταπράσινους κήπους του παλατιού. Στη
Eurodisney θα θυμηθούμε τα παραμύθια των παιδικών μας χρόνων και θα ζήσουμε στιγμές χαράς στα παιχνίδια και στα
θεάματα.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Κυανή Ακτή 7 ημερών

Μία βόλτα στην κοσμοπολίτικη Κρουαζέτ…

Ξεκινάμε με περιήγηση στα αξιοθέατά του Μονακό, στα ανάκτορα του Ρενιέ, τον καθεδρικό ναό, καθώς και στο
ωκεανογραφικό μουσείο με θαλάσσιους θησαυρούς. Στην περιοχή του Σαιν Ζαν Καπ Φερά θα επισκεφτούμε τη βίλα
Κύριλλος, και θα συνεχίσουμε για την αινιγματική Βιλ Φρανς. Θα περπατήσουμε στην τάφρο του κάστρου της και στη
σκεπαστή οδό αλλά και στο λιμανάκι όπου βρίσκονται υπέροχα εστιατόρια. Επιστροφή στη Νίκαια, όπου θα περιηγηθούμε
στην περιοχή του Σιμιέ. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για το Αιξ Εν Προβάνς. Πρώτος μας σταθμός είναι η πόλη των νερών,
το Αιξ. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, στην πλατεία του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι και στην
Κουρ Μιραμπό, τον ανθοστόλιστο δρόμο της πόλης. Θα συνεχίσουμε για το παραθαλάσσιο γραφικό Σαιν Τροπέ όπου
θα απολαύσουμε μια βόλτα στο διάσημο χωριό. Η Αντίμπ, αρχαία Ελληνική αποικία, με το όνομα Αντίπολις υπήρξε το
ησυχαστήριο καλλιτεχνών και ανθρώπων του πνεύματος. Ανάμεσά τους ο Πάμπλο Πικάσο και ο Νίκος Καζαντζάκης. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τις Κάννες. Στην επίσκεψη μας στο μεσαιωνικό χωριό αετοφωλιά Σαιν Πωλ ντε Βανς, θα
επισκεφθούμε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων μοντέρνας τέχνης όπως του Μιρό, Μπρακ και Σαγκάλ.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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Βαρκελώνη 5 ημερών

Βόλτα στις ιστορικές γειτονιές της πρωτεύουσας της Καταλονίας…
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στον ναό Σαγράδα Φαμίλια και στο παραμυθένιο πάρκο Γκουέλ με έργα του μεγάλου
Gaudi. Η επίσκεψη στο Μουσείο Μιρό, αλλά και στο Μάρε Μάγκνου θα μας εντυπωσιάσουν, ενώ το Μνημείο του
Κολόμβου στη Μπαρτσελονέτα θα μας ταξιδέψει σε νέους προορισμούς και η Γοτθική συνοικία θα μας γυρίσει πίσω στο
χρόνο. Στην Costa Brava θα θαυμάσουμε τα γραφικά τοπία και στην Γιρόνα θα γοητευθούμε από τον Καθεδρικό ναό. Ο
πανέμορφος κόσμος των Universal Studios της Port Aventura θα μας γεμίσει χαρά με το ατέλειωτο παιχνίδι στο θεματικό
πάρκο ενώ τέλος στο χωριό Φιγουέρες γενέτειρα του Salvador Dali θα επισκεφθούμε το μουσείο του μεγάλου ζωγράφου.

8 ημερών
Η αυθεντική Ισπανία του Νότου…

Μαδρίτη - Ανδαλουσία

Η εκδρομή μας περιλαμβάνει ξενάγηση στη Μαδρίτη στην μεσαιωνική πλατεία Μαγιό, την Πηγή της Κυβέλης, την Πουέρτα
ντελ Σολ, το άγαλμα του Θερβάντες, την πύλη του Αλκαλά και το πάρκο Ρετίρο, το μουσείο Πράδο και το Παλάθιο Ρεάλ.
Στο Τολέδο αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της εποχής του μεσαίωνα και έχει δίκαια συμπεριληφθεί στον κατάλογο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς την Unesco. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, το σπίτι που έζησε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του ο Ελ Γκρέκο, και το παρεκκλήσι του Σάντο Τομέ, που στεγάζει το αριστούργημά του. Η Σεβίλλη θα μας συνεπάρει με
τα φοβερά της αξιοθέατα, τον χρυσό πύργο, τον Καθεδρικό Ναό με το καμπαναριό Χιράλδα, την πλατεία Ισπανίας και τους
κήπους Μουρίγιο ενώ το βράδυ μπορείτε να κάνετε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ. Στη Γρανάδα η ξενάγηση της
πόλης επικεντρώνεται στην Αλάμπρα και στους Κήπους του Χεναραλίφε. Το βράδυ προτείνουμε να επισκεφθείτε τον λόφο
του Αλμπαϊθίν με τα σπίτια/σπηλιές των τσιγγάνων και να γνωρίσετε μια διαφορετική έκφραση του φλαμένγκο.

Βιέννη 5 ημερών

Ένα μαγικό ταξίδι στη χώρα του βαλς…

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στα Θερινά Ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας γνωστό σαν Σενμπρούν, αλλά και στο
ανάκτορο Μπελβεντέρε. Από την όμορφη Ρινγκστράσσε, το Δημοτικό πάρκο της πόλης, την Μαύρη Πλατεία, την Όπερα, το
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Κρατικό Θέατρο θα καταλήξουμε στην εκκλησία του Τάγματος την Φώτιχ Κίρχε. Θα περάσουμε
από την Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, που είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και θα καταλήξουμε στην καρδιά της
πόλης στον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και στη συνέχεια θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της
Ελληνικής. Στα περίχωρα της Βιέννης μπορούμε προαιρετικά να επισκεφθούμε το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος στην τοποθεσία
Μάγερλιγκ.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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8 ημερών
Στις κουλτουριάρικες γειτονιές της εντυπωσιακής πόλης…

Βερολίνο

Η εκδρομή μας περιλαμβάνει περιήγηση στο Βερολίνο όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το ιστορικό σημείο
ελέγχου Τσάρλι, την περίφημη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν, το Δημαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το ανακαινισμένο
Ράιχσταγκ με τον εντυπωσιακό γυάλινο θόλο, τη Λεωφόρο των Hγεμόνων και τη διάσημη Κουρφούρστερνταμ στράσε
(Ku’Dam). Έπειτα θα επισκεφτούμε το μουσείο της Περγάμου στο νησί των μουσείων, όπου θα θαυμάσουμε τον επιβλητικό
Βωμό της Περγάμου (180-160 π.Χ.), ο οποίος ανακαλύφθηκε από Γερμανούς αρχαιολόγους σε εκσκαφές στη Μικρά Ασία
γύρω στα 1880 και μεταφέρθηκε στο Βερολίνο για να ξαναχτιστεί στην αρχική του μορφή εντός του ομωνύμου Μουσείου.
Στο περίφημο Πότσνταμ την πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του θα επισκεφτούμε το ιστορικό σπίτι, όπου έγινε
η Διάσκεψη του Βανζέε υπό τον Χάϊντρικ το 1942, για την γενοκτονία των Εβραίων. Αν θελήσετε μπορούμε να κάνουμε
προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη την ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την αποκαλούμενη και «Φλωρεντία» λόγω της
αναγεννησιακής της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της, χτισμένη στις όχθες του Έλβα. Στην όμορφη Λειψία όπου
μπορούμε να επισκεφθούμε προαιρετικά και είναι μία συναρπαστική πόλη, των τεχνών και των σκηνικών παραστάσεων ο
Goethe, ο οποίος σπούδασε σε αυτή την πόλη, την συνέκρινε πάντα με το Παρίσι.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

5 ημερών
Σύμβολο ενότητας των εθνών αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα και διεθνή ομορφιά…

στρασβουργο

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση γύρω από το παλιό κέντρο της πόλης που έχει χτιστεί γύρω από τα κανάλια που
χρησίμευαν παλιά στους βυρσοδέψες και στους ψαράδες και θα δούμε σκεπαστές γέφυρες (των οποίων οι οροφές
καταστράφηκαν τον 18ο αιώνα). Η πόλη μοιάζει περισσότερο με πρωτεύουσα της Ευρώπης παρά με παλιά πόλη της
Αλσατίας, ενώ σημαντικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί εδρεύουν στη βορειοανατολική συνοικία της πόλης. Στη πλατεία Σατό
δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν του 18ου αιώνα, που κάποτε ήταν οικία του αρχιεπισκόπου και
σήμερα στεγάζει τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών
και Αρχαιολογίας. Στο πάρκο Europa Park θα απολαύσουμε το όραμα της ενωμένης Ευρώπης και θα ανακαλύψουμε τις
πιο όμορφες Ευρωπαϊκές πόλεις από πρώτο χέρι, οι οποίες δεν είναι απλά ένα σημείο στο χάρτη αλλά ζωντανεύουν στις
καρδιές των επισκεπτών. Στη Βασιλεία μια πόλη με το σημαντικότερο εμπορικό παραποτάμιο λιμάνι της Ελβετίας θα
έχουμε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε στον καθεδρικό Ναό, το Μουσείο Καλών Τεχνών και αλλά 20 μουσεία μεγάλου
ενδιαφέροντος, το Μέγαρο του Κισσγκάρντεν και τον Πύργο της Τράπεζας των Διεθνών Κανονισμών.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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Ελβετία 5 ημερών

Μοναδικά και γραφικά τοπία σε όλο τους το μεγαλείο…
Η εκδρομή περιλαμβάνει ξενάγηση στην Ζυρίχη, στον καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου, στο Δημαρχείο και στο πανέμορφο
πάρκο Ρίτερ. Στην Λουκέρνη θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, στο Δημαρχείο και στην παλιά ξύλινη γέφυρα Κάπελ
Μπρούκε καταλήγοντας στο Μοναστήρι των Φραγκισκανών. Στη Λοζάνη θα επισκεφθούμε την έδρα της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής ενώ στα κοσμοπολίτικα Μοντρέ και Βεβέ θα θαυμάσουμε τη θέα της λίμνης Λε Μαν. Στο γραφικό
Εβιάν περίφημο για το γνωστό νερό του θα μαγευτούμε ενώ το Ιβουάρ που είναι το πιο όμορφο χωριό της Γαλλίας θα
μας κερδίσει με την πρώτη ματιά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε της έδρα του ΟΗΕ, το νησάκι Ρουσσό και το μεγαλύτερο
συντριβάνι της Ευρώπης Jeux d΄eau. Στην πανέμορφη Βέρνη θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικέντιου, τον
περίφημο Πύργο του Ρολογιού και το Κοινοβούλιο.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ 5 ημερών

Στα μεσαιωνικά μονοπάτια της «Βασιλικής Οδού»…
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στην παλιά πόλη της Πράγας. Θα περπατήσουμε στη Γοτθική Γέφυρα του Καρόλου με
τα πολλά αγάλματα και θα εντυπωσιαστούμε με την Παναγία «Thun», το Αστρονομικό Ρολόι και το Εθνικό Μουσείο. Από
την πλατεία Vaclavske, θα περιηγηθούμε στον εμπορικό πεζόδρομο Na Prikope, τον Πύργο της Πυρίτιδας και το Μέγαρο των
Δημοτών. Στη μαγευτική Καστρούπολη (Hadcany)την Ακρόπολη της Πράγας θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγ. Βίττου, το
Προεδρικό Μέγαρο,το χρυσό δρομάκι και το Μουσείο των Παιχνιδιών. Τέλος στο Κάρλοβυ Βάρυ θα περιπλανηθούμε στη
γραφική πόλη που έζησαν στο παρελθόν διάσημοι διανοούμενοι των γραμμάτων και των τεχνών.

Βουδαπέστη 5 ημερών

Χίλια χρόνια ιστορίας σε μία πόλη ειδυλλιακή…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου όπου θα θαυμάσουμε τον πλούσιο εσωτερικό
διάκοσμο, την Αγία Κορώνα, το Σκήπτρο της Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο της Εξουσίας.
Στο Δούναβη θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία μικρή κρουαζιέρα, ενώ η εκδρομή μας στα Παραδουνάβια Χωριά
θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε το χωριό των καλλιτεχνών, τον Άγιο Ανδρέα, το Βίσσεγκραντ με το ομώνυμο κάστρο και το
Έστεργκομ παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Περνώντας την γέφυρα που ενώνει την Ουγγαρία με την Σλοβακία θα έχουμε
μια πανοραμική άποψη του Δούναβη και του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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Βελιγράδι 5 ημερών, αεροπορικώς ή οδικώς

Ξαναγεννημένο από τις στάχτες του διατηρεί ένα αρχιτεκτονικό μείγμα δύο αιώνων…

H εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα,
τον Πύργο Nebosja, τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και στη συνέχεια οι εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα
δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Στη Νόβισαντ
θα μας εντυπωσιάσει το κάστρο Petrovaradin με θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το
Δημαρχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Sremsi Karlovsi με τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Κατά τη διάρκεια
της επιστροφής μας θα κάνουμε μια στάση στο παρατηρητήριο Avala. Τέλος στην ιστορική πόλη Νις, όπου γεννήθηκε ο
Μέγας Κωνσταντίνος θα κάνουμε μία σύντομη περιήγηση στην πόλη για να ξαναγυρίσουμε για λίγο πίσω στην ιστορία.

Βουλγαρία - Σοφια 4,5

ημερών, οδικώς ή αεροπορικώς
Μία πόλη ζωντανή και όμορφη που αξίζει την προσοχή σας…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στον επιβλητικό Καθεδρικό ναό Alexander Nevsky, που εντυπωσιάζει με την
μεγαλοπρέπεια του. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που στεγάζεται σε ένα Τζαμί του 1899 με σημαντικά ευρήματα
από τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Το Βασιλικό Παλάτι, που στεγάζει και την Εθνική Πινακοθήκη. Πολύ κοντά στην πανέμορφη
γέφυρα Orlov Most, πάνω από τον ποταμό Orlovska, ξεκινά το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova, ενώ στο
μικρότερο, Gradskata θα έχουμε τη δυνατότητα να επιδοθούμε σε υπαίθριους αγώνες σκακιού.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Δαλματικές ακτές 5,7 ημερών, οδικώς ή αεροπορικώς
Μεσαιωνικό παραμύθι στο κόσμημα της Αδριατικής…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Ντουμπρόβνικ που βρίσκεται υπό την προστασία της Ουνέσκο. Στην καστροπολιτεία
του Κότορ, ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς, μια πολύ παλιά πόλη, που βρίσκεται σε έναν από τους πιο όμορφους κόλπους
του Μαυροβουνίου. Στη Μπούτβα, θα απολαύσουμε το πανέμορφο τοπίο. Στο Σπλιτ θα γνωρίσουμε την πόλη που ο
Αυτοκράτορας Διοκλητιανός επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήμα Ρωμαϊκού κάστρου. Το Τρογκίρ, μία πόλη με ιστορία
2.300 χρόνων θα περιπλανηθούμε στην ιστορία της. Η επίσκεψη μας στο Ζαντάρ θα μας εντυπωσιάσει με τον οκτάγωνο
πυργωτό ναό του Αγ. Δονάτου με το επιβλητικό καμπαναριό και τη Ρωμαϊκή Αγορά. Οι Λίμνες Πλίβιτσε είναι ένα θαύμα
της φύσης, όπως και η πανέμορφη Ριέκα.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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Οχρίδα 3,4 ημερών, οδικώς

Πανάρχαιοι θρύλοι,γαλήνια νερά και πολύχρωμες πόλεις που αξίζουν πολλά…
Η εκδρομή περιλαμβάνει εκδρομή στο Pogradec θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τα ερείπια του κάστρου που
χρονολογείται από τον 4ο αι τη γέφυρα Golik κτισμένη τον 18ο αι, αλλά και το σημείο που περνούσε η Ρωμαϊκή Εγνατία
Οδός. Θα εντυπωσιαστούμε από τις αρχαίες σπηλιές των Ιλλυρίων στο χωριό Λιν με τη Βασιλική του 5ου αι και τα ερείπια της
βυζαντινής εκκλησίας, που περιλαμβάνονται στη λίστα της Unesco. Θα δούμε το φρούριο του Σαμουήλ, το Εθνικό Μουσείο,
και το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο. Tο μοναστήρι Sveti Naum από τα πιο πολυφωτογραφημένα αξιοθέατα που κτίστηκε τον 17ο αι. Στην
πόλη της Struga, γνωστή και ως πόλη της ποίησης, θα περιηγηθούμε για να θαυμάσουμε τα ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Βουκουρέστι 3,4 ημερών, οδικώς

ή αεροπορικώς
Ένας προορισμός εμπνευσμένος, γεμάτος θρύλους και μυσταγωγία…
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο «Μουσείο του Χωριού», καθώς και το Παλάτι της Βουλής, το δεύτερο σε μέγεθος
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, τα Ανάκτορα της Βασιλικής Οικογένειας, την
Αψίδα του Θριάμβου, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το Μουσείο του Πυροσβέστη και την Στρατιωτική
Ακαδημία. Στο δρόμο για τα θρυλικά Καρπάθια θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου,
του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, και έπειτα αναχωρούμε για τον
Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, για να δούμε την
παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κύπροσ 5 ημερών

Από τα καταγάλανα νερά της αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη…

Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στη Λεμεσό, στη Μονή Κύκκου και στο Θρονί της Παναγιάς, όπου βρίσκεται ο τάφος
του Αρχ. Μακάριου. Στη Λευκωσία θα επισκεφθούμε τα Ενετικά Τείχη, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Μουσείο Αγώνος, την
Πράσινη Γραμμή, τον Ναό του Αγ. Ιωάννη, το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και θα καταλήξουμε
στα Φυλακισμένα Μνήματα. Στη Πάφο θα επισκεφθούμε το Φρούριο του Κολοσιού και το Κούριο, την Πέτρα του Ρωμιού,
την εκκλησία της Παν. Χρυσοπολίτισσας, τη στήλη του Απ. Παύλου, την κατακόμβη της Αγ. Σολομονής, το κάστρο και τους
τάφους των Βασιλέων. Θα θαυμάσουμε, τα άριστα συντηρημένα ψηφιδωτά, στην έπαυλη του Διονύσου ενώ η επίσκεψη μας
στη Δερύνεια και στη νεκρή ζώνη της Αμμοχώστου θα μας γεμίσει συγκίνηση. Τελευταίος προορισμός είναι η Αγία Νάπα.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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περιβαλλοντικεσ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Γνωρίστε την Ελλάδα με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσα από τις ατελείωτες φυσικές ομορφιές, την ατελείωτη και μακραίωνη
ιστορία της αλλά και τους φιλόξενους ανθρώπους της…
Για τους λάτρεις της φύσης έχουμε επιλέξει εκδρομές και προγράμματα που συναρπάζουν.
Από πεζοπορία σε παλιά πέτρινα μονοπάτια, οικισμούς και τοξωτά γεφύρια, μέχρι επίσκεψη σε δάση, ποτάμια και βουνά
για να παρατηρήσετε, να αφουγκραστείτε και να αναζητήσετε στο περιβάλλον την αξία μίας νέας ποιότητας ζωής.

Ξάνθη 4 ημερών

Μία περιοχή πλούσια σε φυσικό περιβάλλον…
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο γραφικό Πόρτο Λάγος, και ενημέρωση στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης
Βιστωνίδας – Πόρτο Λάγος και στη συνέχεια ξενάγηση στο Μουσείο Οικουμένη στη Συδινή, ενώ στην παλιά πόλη της
Ξάνθης θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο. Στο εγκαταλελειμμένο χωριό Κρωμνικό θα
έχουμε μία σύντομη ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας στη φύση και θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας μέσα στο
παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι το οποίο μετά από 6 χλμ κατηφορικής διαδρομής θα μας οδηγήσει στη Στάση Κρωμνικού.
Θα συνεχίσουμε για το Παρανέστιο μονοπάτι, για άλλα 7 χλμ δίπλα στο Νέστο, όπου κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας
θα υπάρχει και ενημέρωση για το οικοσύστημα του αισθητικού δάσους. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επιβιβαστούμε στο
τραίνο για το Παρανέστι, να επισκεφθούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και να συνεχίσουμε για Τοξότες – Γαλάνη για να
επιδοθούμε σε δραστηριότητες στη Φύση (Τοξοβολία, Κανό, Εναέρια διαπέραση του Νέστου κλπ). Τελικός μας προορισμός
θα είναι η Καβάλα και η επίσκεψη στους Φιλίππους.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Ροδόπη - ΝέστοΣ 3,4 ημερών

Μικρές εξερευνήσεις που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στα Πομακοχώρια, για να γνωρίσουμε τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής και τον
ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων. Στο χωριό Ωραίο θα θαυμάσουμε την τοξωτή γέφυρα του Παπά, θα δούμε τον παλιό
νερόμυλο και τα καπνοχώραφα και θα μάθουμε για την καλλιέργεια του φημισμένου καπνού Μπασμά. Στο Λειβαδίτη θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε για να δούμε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες και το Δάσος οξιάς και σημύδας.
Στο Λίμνη Βιστωνίδα θα ενημερωθούμε από το κέντρο πληροφόρησης και αργότερα θα επισκεφθούμε τα «Στενά του
Νέστου». Στο Παρανέστι θα έχουμε επιλογή πεζοπορίας στο μονοπάτι Αρκουδορέματος με την τοξωτή γέφυρα Διποτάμων
και τον καταρράκτη της Αγ. Βαρβάρας ή πεζοπορία στο Δάσος της Χαϊντούς, ενώ στη Φάρμα Γεωργαντζή θα επιδοθούμε σε
δραστηριότητες όπως ιππασία, τοξοβολία κ.α. Τελευταίος προορισμός θα είναι το Μουσείο Καπνού στην Καβάλα.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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Καστοριά - Πρέσπες 3 ημερών

Ελάτε να αφουγκραστούμε τους ήχους και τις μυρωδιές της άγριας φύσης...

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στη Φλώρινα με πρώτο μας σταθμό τον Αετό και τον «Αρκτούρου» και στο Κέντρο
Προστασίας του Λύκου. Στο Νυμφαίο θα επισκεφθούμε το Καταφύγιο της Αρκούδαςνκαι το Λαογραφικό Μουσείο. Στις
Πρέσπες θα γνωρίσουμε τον πλουσιότερο υγροβιότοπο των Βαλκανίων. Στον Άγιο Γερμανό θα επισκεφθούμε τον ιστορικό
Βυζαντινό ναό του 1ου αι. Από εκπρόσωπο του κέντρο Πληροφόρησης Πρεσπών θα έχουμε ενημέρωση σχετικά με την
παρατήρηση πουλιών. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια επίσκεψη στο νησάκι του Αγίου Αχίλλειου. Στην πανέμορφη Καστοριά
θα ξεναγηθούμε στο μουσείο και θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Παναγίας Κουμπελιδίκης και το ναό του Αγίου
Νικολάου του Κασνιτζή διακοσμημένο με σημαντικές τοιχογραφίες του 11ου αι. Τελευταίος μας προορισμός θα είναι ένα
παραδοσιακό γουναράδικο στην Καστοριά και ο προϊστορικός οικισμός στο Δισπηλιό.

Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα 3 ημερών

Περπατώντας ανάμεσα στο χθες και το σήμερα …

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου όπου θα ενημερωθούμε για τα φυσικά
οικοσυστήματα της περιοχής θα συνεχίσουμε με την επίσκεψη στο Φράγμα και στον Υδροηλεκτρικό σταθμό της λίμνης
Πλαστήρα. Στην Ελάτη και το Περτούλι θα θαυμάσουμε το υπέροχο ορεινό τοπίο και στην Πύλη Τρικάλων θα μας
εντυπωσιάσει το υπέροχο μονότοξο γεφύρι της Πόρτας χτισμένο το 15ο αιώνα .Τα Μετέωρα που κρέμονται στην κυριολεξία
πάνω στους βράχους θα μας κόψουν κυριολεκτικά την ανάσα και από αυτά θα ξεχωρίσουμε την Ιερά Μονή Αγίου
Στεφάνου και Οσίου Βαρλαάμ.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Ριο - Ολυμπία 3 ημερών

Μία βόλτα στην πιο ιστορική πόλη της Ευρώπης …

Η εκδρομή περιλαμβάνει άφιξη στην Πάτρα και επίσκεψη στο Κέντρο Παιδείας και Επιστημών με παρακολούθηση
επιλεγμένου Διαδραστικού Προγράμματος. Στην Αρχαία Ολυμπία θα γνωρίσουμε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και θα
επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο, το Μουσείο και το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Στη γέφυρα Ρίου
Αντιρρίου θα ξεναγηθούμε και θα παρακολουθήσουμε βίντεο για την ιδιαιτερότητα της κατασκευής της. Τελευταίος μας
σταθμός θα είναι η Ναύπακτος για να κάνουμε μία στάση και να θαυμάσουμε την ομορφιά του τοπίου.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο θρησκευτικός τουρισμός, είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που πηγάζει από την ανάγκη των πιστών να γνωρίσουν
τη μεγαλοπρέπεια της πίστης τους και να έρθουν πιο κοντά στη θρησκεία τους. Αυτή η ανάγκη και αναζήτηση των πιστών
έχει αποτελέσει εδώ και δεκάδες χρονιά τον κύριο λόγο επίσκεψης σε συγκεκριμένους προορισμούς. Χιλιάδες βυζαντινές
εκκλησίες, αμέτρητα εκκλησάκια, μοναστήρια, μονές και τοποθεσίες για ιερό προσκύνημα είναι μερικά από τα στοιχεία που
προκαλούν δέος στους επισκέπτες του θρησκευτικού τουρισμού της Ελλάδας. Η σύνδεση με την κουλτούρα του τόπου και
την τέχνη της εποχής είναι ακόμα ένας σημαντικός λόγος που παρακινεί τους τουρίστες να επισκεφθούν τα ιερά αξιοθέατα.
Τα έργα τέχνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου, τα ψηφιδωτά, οι τοιχογραφίες, οι εικόνες καθώς και άλλα
θρησκευτικά μνημεία ελκύουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων τουριστών.

τηνοΣ
Η εκδρομή περιλαμβάνει προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου. Ο ναός χτίστηκε εκεί που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της
Παναγιάς ύστερα από όραμα της μοναχής (και αργότερα Αγίας) Πελαγίας και θεωρείται έργο του ευαγγελιστή Λουκά. Στο Ναό
της Μεγαλόχαρης θα παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Μονή Κεχροβουνίου
Κοίμησης της Θεοτόκου η οποία ιδρύθηκε τον 9ο αι. και είναι το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας όπου εκεί διασώζεται το κελί
της και λειτουργεί και Μουσείο που φυλάσσονται παλιές εικόνες. Στη συνέχεια και περνώντας από τα χωριά Βόλαξ, Σκαλάδος,
Καρδιανή και Υστέρια καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό του νησιού τον Πύργο, το χωριό των καλλιτεχνών Γιαννούλη
Χαλεπά και Νικηφόρου Λύτρα. Τέλος στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα
του Ιδρύματος (Πινακοθήκη, Ναός Εύρεσης Εικόνας και Μουσείο).
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

πατμοσ
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού που βρίσκεται στην περιοχή των Κήπων. Στη συνέχεια
θα περάσουμε πρώτα από τον Γροίκο και μέσα από το λιμάνι της Σκάλας θα δούμε τα δύο εκκλησάκια τον Ιωάννη του
Ευαγγελιστή και το άλλο αφιερωμένο στους δύο μαθητές του, Πολύκαρπο και Πρόχορο για να καταλήξουμε στα γραφικά
χωριά του Πάνω και Κάτω Κάμπου. Θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και θα προσκυνήσουμε στο Μοναστήρι
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Σήμερα ο προσκυνητής έχει τη δυνατότητα να δει το σημείο που γράφτηκε η Αποκάλυψη,
τον τόπο κατακλίσεως του Ιωάννη και τον πελώριο βράχο που φανερώθηκε ο Θεός και του υπαγόρευσε την Αποκάλυψη. Στη
συνέχεια θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής και θα μεταβούμε στους Λειψούς για να επισκεφθούμε την
Παναγία του Χάρου και την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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μετεωρα
Το σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους των Μετεώρων γοητεύει κάθε επισκέπτη χάριν στην γεωλογική
ιδιομορφία του τοπίου. Η δημιουργία του γεωλογικού τοπίου έχει απασχολήσει πολλούς γεωλόγους αλλά ακόμα δεν έχει
ερμηνευθεί ξεκάθαρα. Η άγρια, απροσπέλαστη τοποθεσία των Μετεώρων που προσέλκυσε τους χριστιανούς ασκητές
σήμερα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ασκητική κοινότητα, μετά από αυτή του Αγίου Όρους, μια από τις μεγαλύτερες
στην Ορθόδοξή ιστορία και από τις σημαντικότερες της Ελλάδας. Η τοποθεσία, η ησυχία, τα εντυπωσιακά βράχια, οι σπηλιές,
οι κρύπτες και οι κοιλότητες αποτελούν το ιδανικό καταφύγιο για τους επισκέπτες που ζητούν να έρθουν πιο κοντά στο
Θεό ή ακόμα και για εκείνους που αναζητούν τη γαλήνη και την ψυχική ηρεμία. Οι μονές που θα έχουμε τη δυνατότητα να
επισκεφθούμε είναι του Βαρλαάμ, του Αγίου Στεφάνου,της Αγίας Τριάδας, του Μεγάλου Μετεώρου και του Αγίου Νικολάου
Αναπαυσά.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια - μετσοβο
Η εκδρομή περιλαμβάνει στάση στα Ιωάννινα για να επισκεφθούμε το Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Π. Βρέλη,
το γραφικό Κάστρο των Ιωαννίνων και στη συνέχεια με το καραβάκι θα περάσουμε στο φημισμένο Νησάκι της Λίμνης
για να επισκεφθούμε το σπίτι του Αλή Πασά. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου
των Φιλανθρωπινών που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του νησιού και θα συνεχίσουμε την εξόρμηση μας στο Σπήλαιο
Περάματος. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε στο Πολεμικό Μουσείο στο Καλπάκι, αλλά και στο Μπουραζάνι όπου θα
προσκυνήσουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας της Μολυβδοσκέπαστης. Θα συνεχίσουμε στα περίφημα Ζαγοροχώρια. Στο
χωριό Κήποι θα δούμε το πολύτοξο γεφύρι του χωριού και το Λαογραφικό Μουσείο Αγάπιου Τόλη. Στο Μονοδένδρι θα
επισκεφθούμε το ναό του Αγίου Αθανασίου και το ναό του Αγίου Μηνά ενώ η πεζοπορία μέχρι το φαράγγι του Βίκου στο
Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής θα είναι μία συγκλονιστική εμπειρία. Η εκδρομή μας θα κλείσει με το γραφικό Μέτσοβο
και την επίσκεψη μας στο Λαογραφικό Μουσείο Αβέρωφ.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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Κατερίνη - Βέροια- Καστοριά
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης όπου βρίσκεται το Μοναστήρι του Μεγάλου
Πατέρα της Ορθοδοξίας Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Ανηφορικά από το χωριό πολύ κοντά στο μοναστήρι είναι η Παναγία η
Κονταριώτισσα ένας μεγαλοπρεπής μοναστηριακός ναός του 11ου αι.
Στη συνέχεια με κατεύθυνση τη Βέροια, στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά βρίσκεται το Πνευματικό
Κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού, η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά την οποία και θα προσκυνήσουμε.
Στην Καστοριά θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας που χτίστηκε το 1082 και αμέσως μετά θα
προσκυνήσουμε την Ιερά Μονή Παναγίας στην περιοχή της Κλεισούρας που είναι αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

ευβοια
Η εκδρομή περιλαμβάνει άφιξη στο Προκόπι , ένα όμορφο χωριό με πλατάνια και πεύκα. Εδώ θα προσκυνήσουμε στην
εκκλησία του Αγίου Γιάννη του Ρώσσου και το σκήνωμα του Αγίου το οποίο μεταφέρθηκε στην Εύβοια το 1924 από τους
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
Στη συνέχεια και αφού κάνουμε μία βόλτα στο πανέμορφο πλατανόδασος, θα συνεχίσουμε το προσκύνημα στο Μοναστήρι
του Οσίου Δαυίδ, που βρίσκεται σε μία πυκνόφυτη έκταση πάνω από το χωριό Καλαμούδι και είναι αφιερωμένη στη
Μεταμόρφωση του Σωτήρος.
Τέλος στη Χαλκίδα θα περιπλανηθούμε για να δούμε τις ομορφιές της πόλης.
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί

25

Θεσσαλονίκη

Είναι η πόλη με τα περισσότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, μία
πόλη κόσμημα που αξίζει όλοι να της επισκεφθούν.
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στον Ιερό ναό και την κρύπτη του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης, όπου η
αρχιτεκτονική είναι αξιοθαύμαστη και οι ψηφιδωτές εικόνες εκπέμπουν δέος. Είναι ένα αξιόλογο μνημείο που συνδυάζει την
κουλτούρα και την ιστορία της πόλης.
Στην Αγία Σοφία που είναι αντίγραφο της Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, θα εντυπωσιαστούμε από τις αγιογραφίες και
τα κειμήλια, ενώ στη μονή Βλατάδων που είναι το μοναδικό Βυζαντινό μοναστήρι που λειτουργεί κανονικά, θα σας κοπεί η
ανάσα από την θέα της πόλης. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στον Λευκό Πύργο και στο μουσείο μέσα σ ‘ αυτόν, στην πλατεία
Αριστοτέλους και στη Ροτόντα.

προσκυνηματικα ταξιδια στο εξωτερικο
Από την Κωνσταντινούπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Βυζαντινών Ελληνορθόδοξων Μνημείων και από τους
Άγιους Τόπους των Πανάγιων Προσκυνημάτων μέχρι την Χριστιανική Δύση ο Χριστιανισμός έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια
του και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην πνευματική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου.

Οι προτάσεις μας για τις προσκυνηματικές εκδρομές του εξωτερικού περιλαμβάνουν τους εξής προορισμούς :

Άγιοι Τόποι ( Τα Πανάγια Προσκυνήματα), Κωνσταντινούπολη (Πρωτεύουσα του Χριστιανισμού),
Μικρά Ασία ( 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης), Καππαδοκία (οι Πατέρες του Χριστιανισμού),Πόντος
(Προσκύνημα στα Πάτρια Εδάφη), Κύπρος ( η Μεγαλόνησος της Ορθοδοξίας), Νότια Ιταλία (Μεγάλη
Ελλάδα), Βόρεια Ιταλία ( η εξάπλωση του Χριστιανισμού), Τιφλίδα (Μοναστήρια της Ορθοδοξίας),
Κίεβο ( η Μητέρα της Ρωσικής Ορθοδοξίας), Κριμαία- Κίεβο ( Άγιος Λουκάς ο Ιατρός), Ρωσία (η
Αυτοκρατορική Ορθόδοξη Εκκλησία), Βουλγαρία (τα Βυζαντινά Μοναστήρια), Αίγυπτος – Σινά- Άγιοι
Τόποι ( Οδοιπορικό), Ρουμανία – Μολδαβία (Χριστιανικό Πανόραμα), Σερβία –Κροατία- Αλβανία
(Ορθόδοξα Βαλκάνια), Σερβία ( 3 Ιστορικές Μονές), Κριμαία –Οδησσός (Ο Άγιος του 20ου αιώνα),
Ίμβρος- Τένεδος –Πόλη ( Χαμένες Πατρίδες), Συμφερούπολη –Σεβαστούπολη ( Άγιος Λουκάς ο
Ιατρός).
> Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή. > Επίσημοι ξεναγοί.
> Το πρόγραμμα το διαμορφώνουμε μαζί
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ : Τσιμισκή 42
O ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
O
: Τσιμισκή 42
O ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ : Μητροπόλεως
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 42, τηλ. 2310 238025
ΑΘΗΝΑ
Κατεχάκη 17, τηλ. 210 6920049
Email κρατήσεων: info@mazi.travel

www.mazi.travel

