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7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΠΑΡΓΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Αθήνα
Αθήνα – Λάρνακα

14/07/2020
20/07/2020

Πρωί
Βράδυ

1η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη.
Παραλαβή των αποσκευών και αναχώρηση με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για Καλαμπάκα. Επίσκεψη
στη μοναδική πολιτεία των Μετεώρων. Θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου (δεν έχει σκαλιά),
όπου βρίσκεται και η Τιμία Κάρα του Αγίου Χαραλάμπους. Στα υπόλοιπα Μοναστήρια θα ξεναγηθούμε από το
λεωφορείο, όπως κάνουμε τον γύρο των Μετεώρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το πανέμορφο και γραφικό Μέτσοβο, όπου θα προσκυνήσουμε στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής, μια από τις ομορφότερες εκκλησίες της Ελλάδας με το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο και τους δύο
άμβωνες. Στη συνέχεια αναχώρηση για επίσκεψη στα γνωστά Ζαγοροχώρια. Κύριος προορισμός της επίσκεψής
μας το φαράγγι του Βίκου το οποίο θα δούμε απο ψηλά στο χωριό Μονοδένδρι. Στη διαδρομή μας θα
γνωρίσουμε χωριά με ήρεμη ζωή, χωριά μέσα στο δάσος, πεντακάθαρα ποτάμια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
από πέτρα και ξύλο που είναι τα κύρια υλικά από τα οποία φτιαχνόντουσαν και φτιάχνονται ακόμη τα σπίτια, να
γνωρίσουμε τον κόσμο που είναι φιλόξενος και φιλικός. Τέλος αναχώρηση για Ιωάννινα, Άφιξη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για την Κέρκυρα. Άφιξη στην Κέρκυρα.
Επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου θα προσκυνήσουμε και το ιερό λείψανο του Αγίου, αφού
πρώτα περάσουμε από τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, την Σπανιάδα. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε
στο Μητροπολιτικό Ναό, όπου βρίσκεται το λείψανο της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Ακολούθως
αναχώρηση για μια από τις ωραιότερες περιοχές της Κέρκυρας, την Παλαιοκαστρίτσα, όπου θα προσκυνήσουμε
στην Ιερά Μονή της Παναγίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την εξαίρετη τοποθεσία Κανόνι για ένα καφέ και
να θαυμάσουμε από ψηλά το Ποντικονήσι. Επιστροφή στο λιμάνι, όπου θα πάρουμε το καράβι για την
Ηγουμενίτσα και από εκεί με λεωφορείο στα Ιωάννινα. Διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
Μικρόκαστρο με τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Συνεχίζουμε για Καστοριά. Προσκύνημα στην Ιερά
Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας. Καθοδόν θα χαρούμε τη λίμνη και θα θαυμάσουμε τα αρχοντικά και άλλα
Βυζαντινά μνημεία που είναι αμφιθεατρικά κτισμένα στις όχθες της λίμνης. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια της
διαδρομής θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Κλεισούρας – εδώ έζησε και η Αγία Σοφία (Δια Χριστό Σαλή) της
οποίας η Αγιοκατάταξη έγινε τον Ιούλιο του 2012. Επιστροφή στα Ιωάννινα. Διανυκτέρευση

5η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΣΥΒΟΤΑ-ΠΑΡΓΑ
ΠΑΡΓΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ
Νεομάρτυρα.. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για τα
Πρόγευμα. Επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεομάρτυρα
όμορφα Σύβοτα, την Καραϊβική της Ηπείρου, τα επονομαζόμενα Ελληνικά φιόρδ. Στη συνέχεια, (αν το
επιθυμείτε), αναχώρηση για τις εκβολές του ποταμού Αχέροντα για μια μικρή κρουαζιέρα (προαιρετικά) και
ακολούθως για τη γραφική κωμόπολη της Πάργας, που είναι
ναι αμφιθεατρικά κτισμένη, με τις σπάνιες φυσικές
ομορφιές. Τα σπουδαιότερα αξιοθέατά της είναι το νησί της Παναγιάς και το Βενετσιάνικο κάστρο
κάστρο. Χρόνος
ελεύθερος. Συνεχίζουμε για την Πρέβεζα.. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.

6η ΜΕΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ-Μ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη Λευκάδα. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, όπου θα
προσκυνήσουμε τη θαυματουργή
υργή εικόνα της Παναγίας και θα δούμε την Λευκάδα από
ό ψηλά και θα θαυμάσουμε
την ωραία θέα. Στη συνέχεια αναχώρηση για Αθήνα. Καθοδόν επίσκεψη στην πρωτεύουσα της
Αιτωλοακαρνανίας, το Μεσολόγγι
Μεσολόγγι. Επίσκεψη-προσκύνημα στο Ηρώο του Μεσολογγίου
Μεσολογγίου. Άφιξη στην Αθήνα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ
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
Ακρόπολης.. Το απόγευμα αναχώρηση για το
Αεροδρόμιο, για την πτήση της επιστροφής. Μεταφορά στο Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
επιστροφής Καθοδόν
επίσκεψη και προσκύνημα στη μαρτυρική Ιερά Μονή Παντοκράτορος «Νταού» Πεντέλης
Πεντέλης. Άφιξη στη Λάρνακα.
Τιμή:

Σε Δίκλινο
Σε Μονόκλινο

€ 795
€ 975

Η τιμή περιλαμβάνει:
Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα (περιλαμβάνει αποσκευή).
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
 Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4*στη
4*στην Καλαμπάκα με πρόγευμα.
 Διαμονή 3 βράδια σε ξενοδοχείο 5* στη στα Ιωάννινα με πρόγευμα.
 Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Πρέβεζα με πρόγευμα.
Διαμονή
ονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα με πρόγευμα
 5 γεύματα ή δείπνα.
εκδρομής.
 Αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
 Μεταφορές – εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Φ.Π.Α.
 Φόρο διαμονής (Μετά 01/01/2018)
 Ασφάλεια ταξιδίου (περιλαμβάνει ακύρωση ταξιδίου
ταξιδίου-υπάρχουν όροι).
 Καράβι για Κέρκυρα.
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.
Γενικοί όροι:
 Η δήλωσή σας πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ και να συνοδεύεται από το διαβατήριό σας ή Ευρωπαϊκή
ταυτότητα (τα παιδιά χρειάζονται τα δικά τους), που να λήγει 6 μήνες μετά τη
την αναχώρησή μας, και
προκαταβολή €300. Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την αναχώρηση. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται
δεκτές μέχρι 30/03/2020, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις.
 Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά δήλωσης συμμετοχής.




Σε περίπτωση αύξησης των φόρων ή του επίναυλου καυσίμων μετά τις 25/02/2020 τα επιβαρύνεται ο
ταξιδιώτης.
Αλλαγή στη σειρά των επισκέψεων μπορεί να γίνει χωρίς παράλειψη προσκυνημάτων

Όροι και πολιτική ακύρωσης:
• Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού €50 για λειτουργικά
έξοδα.
• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του 30% της αξίας
του ταξιδιού.
• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του 50% της αξίας
του ταξιδιού.
• Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του
ταξιδιού.
• Σε περίπτωση που ήδη εκδόθηκε το εισιτήριό σας και δεν αποδέχεται η αερογραμμή αλλαγή ονόματος
ή επιστροφή χρημάτων τότε παρακράτηση του κόστους του εισιτηρίου.
• Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show) παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδίου.
•

•

Για τα σχετικά πακέτα/εκδρομές υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και παρακαλώ όπως επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας:
https://nazoreostravel.com.cy/
ΤO NAZOREOS TRAVEL & TOURS ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ACTA ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΤ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Ημερομηνία Έκδοσης: 25/02/2020
ΝΑΖ 66Ν-2020

