Εκδρομές του Γραφείου μας
Για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2016 οι εκδρομές που έχει οργανώσει για εσάς το γραφείο μας είναι
οι εξής:

15/5 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑ
Αναχώρηση από το γραφείο περίπου στις 07:00, όπου μέσω Μεγαλόπολης και μετά από μια καταπράσινη
καταπληκτική διαδρομή θα φτάσουμε στο χωριό Βάστα κοντά στο οποίο, ανάμεσα σε πυκνό δάσος, βρίσκεται μια
πανέμορφη ρεματιά πνιγμένη στα πλατάνια με το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας, κτισμένο στον κορμό ενός
τεράστιου πλάτανου. Το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας αποτελεί ένα αξιόλογο προορισμό, είτε από άποψη
θρησκευτική είτε φυσιολατρική.
Όσο πλησιάζει κανείς το θαύμα απλώνεται μπροστά στα μάτια του, κλειδώνοντας τα λόγια. Δεκαεπτά πελώρια
δέντρα ξεπηδούν από τη στέγη της εκκλησίας, ενώ από τα θεμέλιά της αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού.
Το ειδυλλιακό τοπίο συμπληρώνει ο Νερόμυλος λίγο πιο κάτω. Εδώ θα παραμείνουμε για τέσσερις ώρες για
προσκύνημα και γεύμα. Επιστροφή στο Περιστέρι περίπου στις 20:30 με μια ενδιάμεση στάση.

Τιμή: 15€

29/5 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Αναχώρηση από το γραφείο περίπου στις 08:00 για Ισθμό. Στάση.
Η διαδρομή μας συνεχίζεται για τα ορεινά τοπία της ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ καθώς ανεβαίνουμε για τα ΤΡΙΚΑΛΑ
κεφαλοχώρι αποτελούμενο από τρεις συνοικίες, σκαρφαλώμένο στις πυκνά δασωμένες πλαγιές του όρους
Κυλλήνη. Συνεχίζουμε για Άνω Τρίκαλα και την ιερά μονή του Αγ. Βλασσίου. Στάση για προσκύνημα.
Κατηφορίζουμε και σταματάμε στα Μεσαία Τρίκαλα για φαγητό και ξεκούραση. Πριν επιστρέψουμε στην Αθήνα θα
κάνουμε μια στάση στο Ξυλόκαστρο για να απολαύσουμε ένα καφέ στην παραλία της όμορφης πόλης του
Κορινθιακού.

Τιμή: 15€

12/6 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για την όμορφη ΑΙΓΙΝΑ,
άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση με πρώτο μας σταθμό το γυναικείο μοναστήρι της
Αγίας Τριάδας στην αυλή του οποίου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Νεκταρίου. Χρόνος ελεύθερος για προσκύνημα
και περιήγηση στους χώρους της μονής.

Από εκεί αναχωρούμε για το ναό της Αφαίας Αθηνάς όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για προαιρετική επίσκεψη
στον αρχαιολογικό χώρο (είσοδος 3 ευρώ). Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό Αγία Μαρίνα. Θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για φαγητό και ξεκούραση.
Στη συνέχεια μετάβαση στη Χώρα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο μέχρι την αναχώρηση για Πειραιά. Επιβίβαση
στο λεωφορείο και επιστροφή στο Περιστέρι.

Τιμή:

18-23/6 - 6ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ στα ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ της Ν. ΙΤΑΛΙΑΣ
Μπάρι - Αλπέρο Μπέλο - Καλημέρα - Στερνάτια - Λέτσε - Τάραντας - Ματέρα - Νάπολη - Πομπηία - Σορέντο Καζέρτα.

Ζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής από το γραφείο μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-5751878

Τιμή:

18-20/6 - 3ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καλαμάτα - Καρδαμύλη - Στούπα - Αερόπολη - Σπήλαια Διρού - Μάνη - Γύθειο - Σπάρτη

Ζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής από το γραφείο μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-5751878

Τιμή:

26/6 - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στην ΤΗΝΟ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο (το πούλμαν παραμένει στη Ραφήνα)
και μετάβαση στην Τήνο. Άφιξη και ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και φαγητό ή καφέ. Επιβίβαση το μεσημέρι
στο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη στη Ραφήνα, επιβίβαση στο πούλμαν και επιστροφή στο
Περιστέρι.

Τιμή:

9-10/7 - 2ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΣΥΡΟ

1η ημέρα: Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΣΥΡΟ. Άφιξη,
πρώτη γνωριμία με την Ερμούπολη και νωρίς το μεσημέρι τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος
για γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα βόλτα γνωριμίας στην πρωτεύουσα της Σύρου, χτισμένη αμφιθεατρικά με
νεοκλασικά κτίρια και αρχοντικά. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Πρωινό και ξεκινάμε για το γύρο του νησιού. Στη διαδρομή μας θα δούμε όλα τα παραλιακά χωριά της
Σύρου ξεκινώντας από το γραφικό ΜΕΓΑ ΓΥΑΛΟ, την ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ (η χιλιοτραγουδισμένη Ντελαγκράτσια) με τη
γραφική ακρογιαλιά, τις θαυμάσιες νεοκλασικές βίλες με τους μεγάλους κήπους, τον ΦΟΙΝΙΚΑ και το ΓΑΛΗΣΣΑ
(τραγουδισμένο από το Βαμβακάρη με τη "Φραγκοσυριανή") από τα ωραιότερα θέρετρα, κατάφυτο με πολλά νερά.
Τελειώνουμε το γύρο του νησιού και καταλήγουμε στην Άνω Σύρο χτισμένη αμφιθεατρικά στο λόφο του Σαν
Τζώρτζη με την ομώνυμη καθολική Μητρόπολη του Αγίου Γεωργίου. Το μεσημέρι φθάνουμε στην Ερμούπολη,
γεύμα προαιρετικά, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το λιμάνι του Πειραιά. Άφιξη το βράδυ και επιστροφή
στο Περιστέρι.

Τιμή:

24/7 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΤΖΙΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το όμορφο νησί της Κέας (Τζια, 1,5 ώρα από το λιμάνι του Λαυρίου). Άφιξη στο
νησί και αναχώρηση για την Ιουλίδα (Χώρα), για να απολαύσουμε τον πρωινό μας καφέ δίπλα στους ανεμόμυλους.
Αναχώρηση για να επισκεφθούμε την προστάτιδα του νησιού, την ιερά μονή Παναγίας Καστριανής στο λόφο
Καστρί. Συνέχεια της διαδρομής μας η παραλία του Οτζιά με τη σπάνια φυσική ομορφιά. Ελεύθερος χρόνος για να
απολαύσουμε το μπάνιο μας στη μεγαλύτερη παραλία του νησιού και να γευτούμε τους τοπικούς μεζέδες σε
παραδοσιακή ταβέρνα. Αναχώρηση για την Κορρησία (λιμάνι) όπου θα παραμείνουμε ελεύθεροι για να
απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ. Επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες αναμνήσεις.

Τιμή:

