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8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΝΗ ΔΟΒΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΑΡΓΑ—ΠΡΕΒΕΖΑ-

ΠΡΟΥΣΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ-ΑΡΚΙΤΣΑ-ΑΙΔΗΨΟΣ-ΟΣΙΟΣ ΔΑΒΙΔ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ-

ΑΘΗΝΑ 

Αναχώρηση:  Λάρνακα-Θεσσαλονίκη 19/08/2019 Α3 7553  18:10-20:10 

Επιστροφή:  Αθήνα-Λάρνακα  26/08/2019 Α3 7908  18:30-20:10 

 

 

 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή των 

αποσκευών και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για Ιωάννινα, αφού πρώτα κάνουμε μια περιήγηση της πόλης. Καθοδόν θα έχουμε επίσκεψη και 

προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια (εδώ βρίσκεται το λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού Κριμαίας). 

Επόμενός μας σταθμός το γραφικό Μέτσοβο. Εδώ θα προσκυνήσουμε στην Αγία Παρασκευή, μία από τις ομορφότερες 

εκκλησίες της Ελλάδας με το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο και τους δύο άμβωνες. Άφιξη στα Ιωάννινα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την Καστοριά. Καθοδόν προς την Σιάτιστα θα έχουμε επίσκεψη και προσκύνημα στη γυναικεία Ιερά 

Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μικρόκαστρο) με τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Άφιξη στην Καστοριά. Θα κάνουμε 

γύρο της πόλης για να θαυμάσουμε τη λίμνη, (που είναι ενταγµένη στο δίκτυο «Natura 2000» ως Μνηµείο Φυσικού Κάλλους, μια 

από τις ομορφότερες των Βαλκανίων),   τα αρχοντικά που είναι αμφιθεατρικά κτισμένα στις όχθες της λίμνης. Θα έχουμε 

επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά  Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας, που υπολογίζεται ότι έχει κτιστεί επί εποχής του 

Αλέξιου Ά Κομνηνού 1081 – 1118. Το καθολικό της Μονής ανήκει στην κατηγορία των μονόχωρων ξυλόσκεπων βασιλικών. 

Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στα Ιωάννινα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

Πρόγευμα. Περιήγηση της πόλης και επίσκεψη στο Σπήλαιο του Περάματος, που βρίσκεται πλάι στην ειδυλλιακή λίμνη της 

Παμβώτιδας και το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα του κόσμου, για να θαυμάσουμε τη μεγάλη ποικιλία σταλακτιτών και 

σταλαγμιτών. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη, που είναι και επίσης γνωστό και ως 

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Τέλος προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  Νεομάρτυρα. Απόγευμα ελεύθερο για 

ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

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. Στη συνέχεια αναχώρηση για τις εκβολές του ποταμού Αχέροντα για μια μικρή 

κρουαζιέρα. Αναχώρηση για Πρέβεζα. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το καταπράσινο 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 Προυσό 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 
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η
 ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2
η
 ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΝΗ ΔΟΒΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

3
η
 ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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 ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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 ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΣΥΒΟΤΑ-ΠΑΡΓΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ 
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 ΜΕΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ-ΠΡΟΥΣΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 



τα ωραία πετρόκτιστα σπίτια και τα πλακόστρωτα στενά, για να πάμε στο ιστορικό Καρπενήσι.   Άφιξη. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.   

 

 

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για Αθήνα, περνώντας από το 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). Στη συνέχεια 

της διαδρομής μας θα πάμε στην Αρκίτσα για να πάρουμε το καράβι για να περάσουμε στην Αιδηψό (Εύβοια). Συνεχίζουμε για 

την Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ του Γέροντος (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), όπου βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου  Ιάκωβου 

Τσαλίκη, του οποίου η Αγιοκατάταξη έγινε το 2017. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Νέο Προκόπι για προσκύνημα στον Ιερό  

Ναό Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, όπου βρίσκεται και το ιερό σκήνωμα του Αγίου. Αναχώρηση για την Αθήνα. Στάση στη Χαλκίδα 

για καφέ και για να δούμε το φαινόμενο της παλίρροιας. Άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

Πρόγευμα. Μέρα ελεύθερη για ψώνια. Αν επιθυμείτε μπορείτε να πάρετε το τρενάκι για ένα διασκεδαστικό ταξίδι ξενάγησης της 

Αθήνας ή να επισκεφθείτε το Μουσείο της Ακρόπολης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για 

την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα. 

 

Τιμή: Σε Δίκλινο    € 780 

 Σε Μονόκλινο    € 950 

 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Θεσσαλονίκη - Αθήνα – Λάρνακα. 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

� Ασφάλεια ταξιδίου. 

� Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη με πρόγευμα.  

� Διαμονή 3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στα Ιωάννινα με πρόγευμα. 

� Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Πρέβεζα με πρόγευμα. 

� Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στο Καρπενήσι με πρόγευμα. 

� Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα με πρόγευμα. 

� 5  δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

� Αρχηγό/συνοδό  σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

� Μεταφορές – εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

� Φ.Π.Α. 

� Κρουαζιέρα στον ποταμό Αχέροντα. 

� Καράβι από Αρκίτσα στην Αιδηψό. 

 

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  08/03/2019 θα επιβαρύνει τους ταξιδιώτες. 

� Το πρόγραμμα επιδέχεται αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της εκδρομής χωρίς παραλείψεις. 

� Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριό σας ή την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα, που να έχει ισχύ 

τουλάχιστον 6 μήνες από την αναχώρησή μας και €200 προκαταβολή το αργότερο μέχρι τις 30/04/2019. Το υπόλοιπο 

ποσό πρέπει να καταβληθεί 20 μέρες πριν την αναχώρηση. 

 

 

Ημερομηνία. Έκδοσης: 08/03/2019 

ΝΑΖ 64Ν-2019 
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 ΜΕΡΑ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ-ΑΡΚΙΤΣΑ-ΑΙΔΗΨΟΣ-ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ- 

ΑΘΗΝΑ 
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 ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 


