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7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ –
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Αθήνα
Αθήνα – Λάρνακα

03/07/2018
09/07/2018

Α3/ΟΑ 7911
Α3/ΟΑ 7910

08:00-09:45
22:55-00:40

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη.
Παραλαβή των αποσκευών και αναχώρηση με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για Πρέβεζα, περνώντας από
την Αράχωβα, τους Δελφούς (στάση για γεύμα), τη Ναύπακτο, θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα της
Αιτωλοακαρνανίας, το Μεσολόγγι. Επίσκεψη στο Ηρώο του Μεσολογγίου (μέρος εξόδου των Μεσολογγιτών).
Βόλτα με το λεωφορείο για δούμε τη Λιμνοθάλασσα (Τουρλίδα) τις γραφικές πελάδες (παραδοσιακά ξύλινα
σπίτια των ψαράδων, που είναι κτισμένα σε πασσάλους μέσα στο νερό στην είσοδο της λιμνοθάλασσας).
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για Αμφιλοχία, όπου θα έχουμε στάση για καφέ. Το απόγευμα θα φτάσουμε στην
Πρέβεζα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
η

2 Μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΣΥΒΟΤΑ – ΠΑΡΓΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τα Σύβοτα, τα επονομαζόμενα Ελληνικά φιόρδ, και για τη γραφική κωμόπολη της
Πάργας, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένη, με τις σπάνιες φυσικές ομορφιές. Τα σπουδαιότερα αξιοθέατά της
είναι το νησί της Παναγιάς και το Βενετσιάνικο κάστρο. Χρόνος ελεύθερος. Γεύμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για
τις εκβολές του ποταμού Αχέροντα για μια μικρή κρουαζιέρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
η

3 Μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ – ΘΕΡΜΟ – ΠΡΟΥΣΟ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Καρπενήσι, περνώντας από Αγρίνιο, Θέρμο και Προυσό, όπου θα επισκεφθούμε την
ιστορική Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Η Μονή βρίσκεται σε μια φανταστική τοποθεσία στον Προυσό.
Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε από την Προυσώ της Μικράς Ασίας στα χρόνια της
εικονομαχίας, ενώ το ασημένιο κάλυμμά της είναι δώρο του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Συνεχίζουμε για τα γραφικά
χωριά Μικρό και Μεγάλο Χωριό, με τα ωραία πετρόκτιστα σπίτια και τα πλακόστρωτα στενά, για να πάμε στο
ιστορικό Καρπενήσι. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
η

4 Μέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ –ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Βόλο, περνώντας από Κεφαλόβρυσο, δίπλα στον ποταμό Καρπενησιώτη. Είναι γνωστό
για τη μάχη, του 1823, κατά των Τούρκων στην οποία σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης (έχει στηθεί εκεί σχετικό
μνημείο). Συνεχίζουμε για το Βόλο. Καθοδόν στάση για γεύμα. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Το βράδυ προτείνεται βόλτα στην παραλία με τα γνωστά τσιπουράδικα. Διανυκτέρευση.
η

5 Μέρα: ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Γύρω στο μεσημέρι αναχώρηση για τα εντυπωσιακά Πηλιορείτικα
χωριά, όπου θα επισκεφθούμε μερικά από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου – Πορταριά, Μακρυνίτσα κ.ά. Θα
πιούμε τον καφέ μας κάτω από τους αιωνόβιους πλατάνους με θέα τον Παγασητικό Κόλπο και θα περπατήσουμε
στα δρομάκια, αγοράζοντας βότανα, αναμνηστικά ή από τα φημισμένα γλυκά. Επιστροφή στο Βόλο. Ελεύθερος
χρόνος για να απολαύσουμε βόλτα στην παραλία με τα γνωστά τσιπουράδικα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

η

6 Μέρα: ΒΟΛΟΣ – ΛΑΜΙΑ – ΠΑΡΝΗΘΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Αθήνα μέσω Λαμίας. Καθοδό
Καθοδόνν εκτροπή και στάση στη Χαλκίδα για καφέ. Συνεχίζουμε
για την Πάρνηθα για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κλειστών Φυλής, που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της
Θεοτόκου. Άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο με μουσική. Διανυκτέρευση.
7η Μέρα – : ΑΘΗΝΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα.
Τιμή:

Σε Δίκλινο
Σε Μονόκλινο

€700
€870

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα (περιλαμβάνει αποσκευή)..
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
 Διαμονή 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στην Πρέβεζα με πρόγευμα.
 Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στο Καρπενήσι με πρόγευμα.
 Διαμονή 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στο Βόλο με πρόγευμα
 Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα με πρόγευμα.
 5 γεύματα ή δείπνα.
 Δείπνο με μουσική (προσφορά ΑΠΟΑ)
 Αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
εκδρομής.
 Μεταφορές – εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Φ.Π.Α.
 Κρουαζιέρα στον ποταμό Αχέροντα.
 Φόρο διαμονής (Μετά 01/01/2018)
Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
 Εισόδους σε μουσεία, σπήλαια και αρχαιολογικούς χώρους.
 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.
Σημειώσεις
 Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 18/01/2018 θα επιβαρύνει τους ταξιδιώτες.
 Το πρόγραμμα επιδέχεται αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της εκδρομής χωρίς παραλήψεις.
 Η δήλωση σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο σας ή την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα και €200
προκαταβολή το αργότερο μέχρι τις 28/03/2018. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταβληθεί 20 μέρες πριν
την αναχώρηση.

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/01/2018

ΝΑΖ 26Ν-2018

