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6 ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ
ΜΤΚΟΝΟ-ΚΟΤΑΝΣΑΙ - ΕΥΕΟ - ΠΑΣΜΟ - ΡΟΔΟ ΚΡΗΣΗ - ΑΝΣΟΡΙΝΗ
<ΟΙ ΕΙΚΟΝΕ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ>
ΑΠΟ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ ΕΩ 2 ΑΤΓΟΤΣΟΤ
28/7/2019 Φλώρινα –Αθήνα :
Αλαρώξεζε από Φιώξηλα ζηηο 05:00 π.κ. κέζσ Λάξηζαο – Λακίαο κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα
θαθέ θαη θαγεηό. Άθημε ζηελ Αζήλα. πλερίδνπκε γηα λα επηζθεθζνύκε ηελ πιαηεία
πληάγκαηνο, ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ κε ην κλεκείν ηνπ Αγλώζηνπ ηξαηηώηε, ηνλ Δζληθό Κήπν,
ην Εάππεην Μέγαξν, ην Καιιηκάξκαξν ηάδην, ηελ πύιε ηνπ Αλδξηαλνύ, ελώ ζηε ζπλέρεηα ζα
επηζθεθζνύκε ηελ Αθξόπνιε θαη ην θαηλνύξγην κνπζείν ηεο. πλερίδνπκε γηα ην μελνδνρείν καο
ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα μεθνύξαζε. Γηαλ/ζε.
29/7 /2019 Μύκονος :
Πξσηλό θαη αλαρσξνύκε γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.
Μόιηο επηβηβαζηνύκε ζην πισηό καο μελνδνρείν ζα μεθηλήζεη ην παλέκνξθν ηαμίδη καο.
Πξώηνο πξννξηζκόο ε Μύθνλνο, ην λεζί ησλ αέξεδσλ κε ηα θνζκνπνιίηηθα ζνθάθηα, ηα
παγθνζκίσο γλσζηά ζηέθηα θαη ηνπο παλέκνξθνπο αλεκόκπινπο. Δθεί ζα πεξάζνπκε νπζηαζηηθά
ηελ πξώηε κέξα ηεο θξνπαδηέξαο, ελώ αξγά ην βξάδπ ζα μεθηλήζεη γηα ηνλ επόκελν ζηαζκό καο.
30/7 /2019 Κοσζάνηαζι - Πάημος:
Αθνύ πάξνπκε ην πξσηλό μεθηλάεη ε πεξηήγεζή καο ηεο Αξραίαο Δθέζνπ είλαη έλα ηαμίδη κέζα από
ηηο ρξπζέο επνρέο πνπ δηακόξθσζαλ απηό ην ζεκαληηθό εκπνξηθό θαη πλεπκαηηθό θέληξν. Χηηζκέλε
ζύκθσλα κε ην κύζν, πξηλ από 3.000 ρξόληα ζε ηνπνζεζία νξηζκέλε από ην καληείν ησλ Γειθώλ, ε
Έθεζνο δηαδξακάηηζε ράξε ζηελ πξνλνκηαθή ηεο ζέζε, ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηζηνξία ηνπ
Διιεληθνύ, Χξηζηηαληθνύ θαη Οζσκαληθνύ πνιηηηζκνύ. Σόπνο πξνζθπλήκαηνο, ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο
ηεο κε ηνλ αξραίν λαό ηεο Αξηέκηδνο θαη έλα από ηα 7 ζαύκαηα ηνπ θόζκνπ, θαζώο θαη ε παξνπζία
κεγάισλ ρξηζηηαληθώλ πξνζσπηθνηήησλ κε θπξηόηεξνπο ηνπο απνζηόινπο Παύιν θαη Ησάλλε θαη
θπζηθά ηελ ίδηα ηελ Παξζέλν Μαξία εληόο ησλ ηεηρώλ ηεο, αλέδεημαλ ηελ Έθεζν ζε έλα από ηνπο
κεγαιύηεξνπο Ρσκατθνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Μεζνγείνπ. Σν κεγαιείν ηεο ρξπζήο επνρήο
ηεο γίλεηαη νξαηό ζε όιεο ηηο νδνύο ηεο θαη ζηα άξηζηα θαινδηαηεξεκέλα εξείπηα ηεο.
Δμεξεπλώληαο απηό ην Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, ζα έρεηε
ηελ επθαηξία λα ληώζεηε αηώλεο πνιηηηζηηθώλ αλαβξαζκώλ, νξαηώλ ζηελ Αγνξά, ην Ωδείν, ηα
ζπίηηα ησλ Παηξηθίσλ, ην παλέκνξθν Ναό ηνπ Αδξηαλνύ θαη ηελ εθπιεθηηθή Βηβιηνζήθε ηνπ
Κέιζνπ. Θα κπεζείηε επίζεο ζηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή ηνπ παδαξέκαηνο, θαζώο ε μελάγεζή καο
ζα θαηαιήμεη κε ειεύζεξν ρξόλν γηα ςώληα ζην Κνπζάληαζη. Δδώ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα
ςσλίζεηε παξαδνζηαθά θνζκήκαηα, δεξκάηηλα είδε, θαιιπληηθά θαη πιήζνο άιισλ αλακλεζηηθώλ.
Δπηζηξνθή ζην θξνπαδηεξόπινην θαη επόκελνο πξννξηζκόο ηεο θξνπαδηέξαο είλαη ην επινγεκέλν
λεζί ηεο Πάηκνπ. Δπινγεκέλν όρη κόλν γηα ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ αμηνζέαηα αιιά θαη γηα ηελ
γεληθόηεξε θπζηθή νκνξθηά πνπ ην δηαθξίλεη, θαζώο θαη γηα ηηο παλέκνξθεο παξαιίεο ηνπ. Βεβαίσο
εδώ ηα κλεκεία πνπ αμίδεη λα επηζθεθζνύκε είλαη πνιιά, όπσο ην πήιαην ηεο Απνθάιπςεο θαη
ηελ κνλή ηεο Πάηκνπ, όκσο όζνη δελ ζπγθηλήζηε από απηά ζα βξείηε σξαίεο αζρνιίεο γηα λα
πεξάζεηε αμέραζηα ην απόγεπκα ζαο ζηελ Πάηκν.
31/7 /2019 Ρόδος:
Ζ Σξίηε κέξα ηεο θξνπαδηέξαο ζα καο βξεη ζην λεζί ησλ ηππνηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο
κε πνύικαλ δηακέζνπ ηεο εληππσζηαθήο Λίλδνπ θαη κέζα ζηνλ εληππσζηαθό ρώξν ηεο Αθξόπνιεο
ηεο Λίλδνπ, ζα αλαθαιύςνπκε αηώλεο θνπιηνύξαο θαη πνιιαπιά επίπεδα εμαηξεηηθώλ πνιηηηζκώλ.
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Θα αθνινπζήζνπκε ηα βήκαηα ησλ εξώσλ θαζώο πεξπαηάκε θαηά κήθνο ηεο νδνύ ησλ Ηππνηώλ,
ζηελ θαξδηά ηεο ηζηνξηθήο Ρόδνπ. Σα δηνηθεηηθά θηίξηα ησλ 7 ηαγκάησλ, πνπ θέξνπλ αθόκα ηνπο
αξρηθνύο ζπξενύο θαη ηα νηθόζεκα, βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ ζηξσκέλνπ κε ρνριάθηα δξόκνπ,
όπνπ ε ηζηνξία ηεο Ρόδνπ γξάθηεθε γηα πάλσ από δύν αηώλεο. Σνπνζεηεκέλν ζηελ θνξπθή ηεο
νδνύ ησλ Ηππνηώλ, ην Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ είλαη αληάμην ηνπ νλόκαηόο ηνπ. Θα
ελζνπζηαζηείηε από ηνλ επηβιεηηθό πεξίβνιν γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη κε ηε ξσκαιεόηεηα πνπ
δηαγξάθεηαη μεθάζαξα ζε όια ηα θηίζκαηα ηεο απιήο, θαη ζα πάξεηε κηα γεύζε από ζπλαξπαζηηθή
επνρή ησλ Ηππνηώλ. Θα νινθιεξώζνπκε ηελ εθδξνκή καο ζηελ ηζηνξηθή Ρόδν κε ειεύζεξν ρξόλν,
ώζηε λα κπνξέζεηε λα ελδπλακώζεηε ηηο αλακλήζεηο από ηε Ρόδν, κε ην δηθό ζαο ξπζκό.
1/8/2019 – Ηράκλειο - ανηορίνη
Πιένλ μεκεξώλεη ε ηειεπηαία κέξα ηεο θξνπαδηέξαο θαη κόιηο μππλήζνπκε ζα βξηζθόκαζηε ήδε
ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο, όπνπ κπνξνύκε λα απνιαύζνπκε ηνλ πξσηλό θαθέο καο. πλερίδνπκε
γηα ηελ αληνξίλε. Όιν ην απόγεπκα ζα είλαη αθηεξσκέλν ζηελ κνλαδηθή αληνξίλε κε ηελ
αμεπέξαζηε νκνξθηά θαη ηα ζπάληα ηνπία. Απνιαύζηε ην κνλαδηθό ειηνβαζίιεκα πνπ δελ ζα βξείηε
πνπζελά ζηνλ θόζκν, θαζώο ζα νινθιεξώλεηε ε θξνπαδηέξα καο.
2/8/2019 – Πειραιάς
Σν πξσί άθημε ζηνλ Πεηξαηά θαη αλαρώξεζε γηα ηελ όκνξθε πόιε ηνπ βόινπ.
Χξόλνο ειεύζεξνο ζηα παζίγλσζηα ηζηπνπξάδηθα. ηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε
καο κε ηηο πην όκνξθεο αλακλήζεηο από ηελ θξνπαδηέξα καο πνπ νινθιεξώζεθε θαη ήδε θαιό ζα
είλαη λα αξρίζεηε λα πξνγξακκαηίδεηε από ηώξα ηελ επόκελε θξνπαδηέξα ζαο !
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ΣΙΜΗ ANA ΑΣΟΜΟ 545€ Ε ΔΙΚΛΙΝΗ - ΣΡΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
την τιμή Περιλαμβάνει :
 Η μεταφορϊ ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ και επιςτροφό.
 1 διανυκτϋρευςη ςε ξενοδοχεύο με πρωινό.
 Διαμονό ςε εςωτερικό καμπύνα κατηγορύα ΙΑ .
 Λιμενικϊ Σϋλη & Φρεώςεισ Τπηρεςιών.
 Φρϋωςη Παροχόσ Τπηρεςιών Κρουαζιερόπλοιου.
 Πακϋτο Απεριόριςτησ Κατανϊλωςησ Αλκοολούχων και Μη-αλκοολούχων Ποτών.
 Βραδιϊ Gala και Shows.
 υμμετοχό ςτα προγρϊμματα ψυχαγωγύασ ςτο πλούο.
 Η εκδρομό ςτην Αρχαύα Έφεςο
 H εκδρομό ςτην Ακρόπολη τησ Λύνδου και το Κϊςτρο των Ιπποτών.
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