
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 

 

 
2/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ                                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00, στάση στον Ισθμό, και συνεχίζουμε για την παραλία της Κόστας, η οποία φημίζεται για την 

αμμουδιά και τα πεντακάθαρα νερά. Παραμονή για μπάνιο και μεσημεριανό γεύμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 

περάσουν με καραβάκι στις Σπέτσες, και να απολαύσουν μια βόλτα στην Ντάπια ή στο Παλιό Λιμάνι, ή να 

κολυμπήσουν σε μία από τις παραλίες του νησιού. Επόμενος σταθμός, το κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι, όπου θα 

παραμείνουμε για καφέ. Το βραδάκι, επιστροφή στην Αθήνα με σύντομη στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου) 

 

2/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                    ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ – ΠΕΤΡΙΕΣ – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για τους Αγίους Αποστόλους με σύντομη στάση στη Χαλκίδα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή 

μας, περνώντας από Αλιβέρι, Λέπουρα και Πετριές, και φθάνουμε στο όμορφο ψαροχώρι των Αγίων Αποστόλων, 

όπου θα απολαύσουμε το μπάνιο και το γεύμα μας σε μια από τις ψαροταβέρνες της περιοχής. Επόμενος σταθμός, η 

παραθαλάσσια Αμάρυνθος, για απογευματινό καφέ και βόλτα, και κατόπιν αναχώρηση για Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ  

 

2/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                 ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ                         ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για τη γραφική Δροσιά στην Εύβοια. Στην υπέροχη παραλία της περιοχής, στις Αλυκές, θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με στάση για καφέ στη Χαλκίδα.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ  

 

5/8/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ                ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ – ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ                                 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 16:00 για το Πόρτο Γερμενό, γνωστό για τις παραλίες με τα γαλάζια νερά. Αφού απολαύσουμε το 

μπάνιο μας, θα συνεχίσουμε για τα Βίλια και τον υπέροχο ναό  της Αγίας Σωτήρας που γιορτάζει. Ο ναός, 

βυζαντινού ρυθμού και με περίπου 20 μ. ύψος, είναι έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, χτίστηκε το 1893 και 

είναι πραγματικό στολίδι της περιοχής.   

Τιμή συμμετοχής: 7 ευρώ 

 

8/8/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ                                               ΤΗΝΟΣ                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, 

λόγω της Μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, 

για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για 

Ραφήνα, και επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ 

 

9/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                          ΝΑΥΠΛΙΟ – ΤΟΛΟ                                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Επίσκεψη στο Παλαμήδι, 

το ξακουστό κάστρο που στεφανώνει την πόλη του Ναυπλίου, με την έντονη μεσαιωνική ατμόσφαιρα και την 

υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε για το Τολό, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα επιστρέφουμε 

στο Ναύπλιο για καφέ, και κατόπιν συνεχίζουμε για Αθήνα με σύντομη στάση στον Ισθμό. 

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ   

 

9/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                         ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ                               ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τους Άγιους Πάντες με  στάση στο ύψος της Λειβαδιάς.  Περνώντας από Δίστομο, 

συνεχίζουμε προς Δεσφίνα, κατόπιν για Ιτέα και φθάνουμε στο γραφικό χωριό των Αγίων Πάντων, που βρίσκεται  

πολύ κοντά στο Γαλαξίδι, στα βόρεια παράλια του Κορινθιακού. Επίσκεψη στον ομώνυμο ναό και άφιξη στην 

παραλία για μπάνιο και γεύμα. Ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, η παραλία μήκους 330μ. είναι απάνεμη και θεωρείται 
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ιδανική επιλογή για μπάνιο. Το απόγευμα, θα πάμε στο Γαλαξίδι για καφέ και βόλτα, και κατόπιν θα συνεχίσουμε 

για Αθήνα με σύντομη στάση στο Olympus Plaza στην Εθνική Οδό.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 

 

 

9/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                       ΚΟΡΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για τον καταπράσινο Κόρφο Κορινθίας, μία από τις ωραιότερες περιοχές για κοντινή 

απόδραση. Παραμονή στην παραλία για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στην Αθήνα με στάση στον Ισθμό για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ 

 

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 
 

14 – 16/8/2020                                  ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΜΕΤΣΟΒΟ                              3 ΗΜΕΡΕΣ    

14/8/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναχώρηση στις 07:30 για Ρίο-Αντίρριο με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Άφιξη στο 

Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Επόμενος σταθμός, το Σπήλαιο 

Περάματος που ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 και είναι από τα ωραιότερα της Ευρώπης. Σταλαγμίτες, 

σταλακτίτες και εντυπωσιακές κολώνες δημιουργούν εικόνες μοναδικής ομορφιάς που αξίζει να δούμε. 

Συνεχίζουμε για τα Γιάννενα, άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 

15/8/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το Μονοδένδρι και το Φαράγγι του 

Βίκου, ένα από τα εντυπωσιακότερα φαράγγια παγκοσμίως. Η χαράδρα του Βίκου έχει καταγραφεί στο βιβλίο των 

ρεκόρ Guinness ως η βαθύτερη του κόσμου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στη μαγευτική περιοχή του Εθνικού 

Δρυμού Βίκου-Αώου και τη Μονή της Αγ. Παρασκευής, και φθάνουμε στον Γυφτόκαμπο. Μέσα σε ένα κατάφυτο 

χώρο από έλατα και πεύκα, η Αδελφότητα των Σαρακατσαναίων έχει κατασκευάσει τη Σαρακατσάνικη Στάνη, ένα 

«αντίγραφο» οικισμού της Ηπείρου, με τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια των παλαιών κτηνοτρόφων που 

αναπαριστούν τον νομαδικό και ορεινό πολιτισμό των Σαρακατσαναίων. Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψη, θα 

συνεχίσουμε για το κεφαλοχώρι Τσεπέλοβο, γενέτειρα της Μαρίκας Κοτοπούλη, και κατόπιν θα επιστρέψουμε 

στο ξενοδοχείο μας στα Γιάννενα.  

16/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τη γραφική Λίμνη Παμβώτιδα και το Νησάκι 

(προαιρετικά), όπου θα δούμε τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα και το σπίτι που σκοτώθηκε ο Αλή Πασάς. 

Επόμενος σταθμός, το γραφικό Μέτσοβο, με  το αναπαλαιωμένο αρχοντικό του Τοσίτσα-Αβέρωβ, τη Μητρόπολη 

και την πινακοθήκη, μεταξύ άλλων αξιοθέατων. Συνεχίζουμε για την Καλαμπάκα, όπου θα γευματίσουμε, και 

κατόπιν επιστρέφουμε προς Αθήνα,  περνώντας από Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καμένα Βούρλα, με ενδιάμεσες στάσεις.  

         Τιμή συμμετοχής: 125 ευρώ  

Περιλαμβάνει: Μεταφορά και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρωινό.  

 

14 – 16/8/2020           ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ                    3 ΗΜΕΡΕΣ   

ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ 

14/8/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 07:30, στάση καθοδόν, και άφιξη στο Μενίδι για μπάνιο και γεύμα. 

Συνεχίζουμε προς τη Φιλιππιάδα και τη γραφική Λίμνη Ζηρού, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Επόμενος 

σταθμός, η Πρέβεζα, άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Η υπόλοιπη ημέρα είναι ελεύθερη, για να γνωρίσουμε 

την ξεχωριστή παράκτια Πρέβεζα, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το σύνθετο φυσικό τοπίο.  

15/8/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τη Γλυκή, το ιστορικό χωριό του 

Δήμου Σουλίου στην κοίτη του μυθικού ποταμού Αχέροντα. Κατά μήκος του ποταμού αντικρίζουμε μέσα από τους 

άγριους βράχους τα ορμητικά παγωμένα νερά του Αχέροντα που πηγάζουν από την καρδιά του βουνού. 

Συνεχίζουμε για την Ηγουμενίτσα, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπου θα επισκεφθούμε την Ιερά 

Μονή Γηρομερίου. Η Μονή, που ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα, είναι χτισμένη στην πλαγιά χαράδρας σε 

καταπράσινο τοπίο κοντά στην κωμόπολη των Φιλιατών και είναι από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της 

περιοχής. Συνεχίζουμε προς τις εκβολές του Αχέροντα και το χωριό Αμμουδιά, για μπάνιο στην παραλία και 

γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και διανυκτέρευση.  

16/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το νησί της Λευκάδας με πρώτη στάση στο γραφικό 

Νυδρί, το πασίγνωστο θέρετρο, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα και μπάνιο. Όσοι θέλουν μπορούν να πάρουν το 

καραβάκι για μια μίνι κρουαζιέρα (έξοδα ατομικά) στα γειτονικά νησάκια, το Μαδουρή, όπου υπάρχει το 

αρχοντικό της οικογένειας Βαλαωρίτη, τον θρυλικό Σκορπιό, πρώην ιδιοκτησία του Αριστοτέλη Ωνάση και τη 

Σπάρτη. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για Αθήνα, περνώντας από Άκτιο και Βόνιτσα, με ενδιάμεσες στάσεις.  

Τιμή συμμετοχής: 130 ευρώ  

Περιλαμβάνει: Μεταφορά και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρωινό.  

 



 

14-15/8/2020                                   ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ                              2 ΗΜΕΡΕΣ 

           ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ  

14/8/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 07:30 για Καρπενήσι με ενδιάμεση στάση κοντά στη Λαμία για καφέ. 

Περνάμε τη Μακρακώμη, φθάνουμε στον Τυμφρηστό και κατόπιν στους Κορυσχάδες, ένα  από τα γραφικότερα 

χωριά της Ελλάδας. Περιτριγυρισμένοι από μεγαλοπρεπή βουνά ανάμεσα σε έλατα και πλατάνια, οι Κορυσχάδες 

κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής ήταν έδρα της ελεύθερης κυβέρνησης του Βουνού. Θα έχουμε χρόνο για 

βόλτα, επίσκεψη στο Μουσείο ή γεύμα. Επιστροφή στο Καρπενήσι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

15/8/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τη γραφική κοιλάδα του 

Καρπενησιώτη ποταμού και την Παναγία την Προυσιώτισσα, ακολουθώντας μια μαγευτική διαδρομή. Πρώτα 

συναντάμε τον Γαύρο, το χωριουδάκι των 40 κατοίκων όπου παλαιότερα έκαναν στάση οι πεζοπόροι προσκυνητές. 

Από εδώ ξεκινάει μια καταπράσινη έκταση που καταλήγει στο άγριο φαράγγι, το Κλειδί, με τη μοναδική θέα, που 

προκαλεί δέος. Πρώτη στάση, στη θέση Τύπωμα ή Πατήματα. Σύμφωνα με την παράδοση εδώ βρίσκονται τα 

πατήματα της εικόνας της Παναγίας της Προυσιώτισσας που δημιουργήθηκαν στο πέρασμά της για τη σπηλιά του 

σημερινού μοναστηριού. Περνώντας τη Γέφυρα του Διπόταμου φθάνουμε στη Μονή, οπού θα έχουμε όλο το χρόνο 

για να προσκυνήσουμε και να απολαύσουμε τη γαλήνια ατμόσφαιρα που επικρατεί. Η θαυματουργή εικόνα, έργο 

του Ευαγγελιστή Λουκά, βρίσκεται σε κρύπτη μέσα στο καθολικό της Μονής και προσελκύει πλήθος πιστών από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη Μονή υπάρχουν πολλά ακόμη αξιοθέατα, όπως πολύτιμα κειμήλια με 

χρυσοκεντήματα, χειρόγραφοι κώδικες και προσωπικά αντικείμενα του Γ. Καραϊσκάκη, ο οποίος παρέμενε κατά 

περιόδους στο μοναστήρι. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για το Μεγάλο Χωριό, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για  

βόλτα και ψώνια στα όμoρφα τουριστικά μαγαζάκια. Επόμενη στάση για γεύμα, στη διασταύρωση Μικρού και 

Μεγάλου Χωριού, και κατόπιν στο Καρπενήσι, για καφέ. Στο δρόμο της επιστροφής, θα  περάσουμε από τον Άγιο 

Γεώργιο, που φημίζεται για το ντόπιο κρέας, και κατόπιν θα συνεχίσουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.  

Τιμή συμμετοχής: 68 ευρώ 
Περιλαμβάνονται: Μεταφορά με  πολυτελές πούλμαν, διανυκτέρευση ξενοδοχείο με πρωινό, οι περιηγήσεις σύμφωνα 

με το πρόγραμμα. 

 

15-16/08/2020                              ΔΕΛΦΟΙ – ΤΡΙΖΟΝΙΑ – ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ                          2 ΗΜΕΡΕΣ 

15/8/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Αναχώρηση στις 07:00 για τη Μονή Ιερουσαλήμ με ενδιάμεση στάση 

έξω από τη Θήβα για καφέ. Χτισμένη τον 11ο αιώνα, η Μονή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς τα χρόνια 

της Ελληνικής Επανάστασης λειτούργησε ως κέντρο ανεφοδιασμού για τους εξεγερμένους της Ανατολικής 

Στερεάς. Επόμενος σταθμός, η Αντίκυρα, η θάλασσα του Παρνασσού όπως ονομάζεται, για μπάνιο και φαγητό. Το 

απόγευμα, συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στους Δελφούς, τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 

16/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και  το μουσείο 

(προαιρετικά). Συνεχίζουμε για τη Γλυφάδα και τα Τριζόνια, το καταπράσινο και μοναδικό κατοικημένο νησάκι 

του Κορινθιακού. Όσοι επιθυμούν μπορούν να περάσουν με καραβάκι απέναντι και να απολαύσουν τα καταγάλανα 

νερά και το μεσημεριανό τους γεύμα στα Τριζόνια. Το απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.  

Τιμή συμμετοχής: 70 ευρώ 

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρωινό, 

περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

15/8/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ                                                ΕΟΡΤΗ                                                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΜΟΝΗ ΑΓΝΟΥΝΤΟΣ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 

Αναχώρηση στις 07:30 για την Ιερά Μονή Αγνούντος, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Η Μονή είναι αφιερωμένη 

στην Κοίμηση της Θεοτόκου και σήμερα γιορτάζει. Αφού παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία, θα συνεχίσουμε 

για  Επίδαυρο, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα με ενδιάμεση 

στάση.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ   

 

16/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΡΟΥΣ                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για Αρτεμίσιο, όπου θα κάνουμε στάση,  και κατόπιν θα συνεχίσουμε για τον Άγιο Πέτρο 

και την Ιερά Μονή Μαλεβής, ένα από τα πιο φημισμένα μοναστήρια της Αρκαδίας και της Ελλάδας.  Επόμενος 

σταθμός, η παραλία του Άστρους για μπάνιο και γεύμα. Το βραδάκι επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση 

στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ  

 

 

 

 



16/08/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                         ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ                    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για την Παναγία τη Γιάτρισσα και κατόπιν για την παραλία του Λουτρακίου, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ  

 

22/8/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ               ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ             ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 15:30 για Νέα Πέραμο, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Όσοι θέλουν μπορούν να 

πάρουν το  καραβάκι για τη Σαλαμίνα και τη Μονή Φανερωμένης, που γιορτάζει, και να απολαύσουν  φαγητό και 

μπάνιο στην περιοχή. Το βραδάκι επιστροφή στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 7 ευρώ (Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου) 

 

23/8/2020  ΚΥΡΙΑΚΗ                                  ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τον Γαλατά, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Η καταπράσινη γραφική  κωμόπολη με τις 

υπέροχες ακρογιαλιές και τα κρυστάλλινα νερά βρίσκεται απέναντι από τον Πόρο και οφείλει το όνομά της στα δύο 

τυροκομεία που συγκέντρωναν το γάλα από τα κοπάδια της περιοχής. Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, ο 

Γαλατάς είναι ιδανικός προορισμός για βόλτα, φαγητό και μπάνιο, ενώ όποιος επιθυμεί μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά 

να περάσει στον Πόρο με το καραβάκι. Το βραδάκι, επιστρέφουμε στην Αθήνα με στάση στην Παλαιά Επίδαυρο. 

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ (Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του φεριμπότ για τον Πόρο) 

 

23/08/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                     ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για το όμορφο Βραχάτι, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή το 

βραδάκι στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ 

 

29/8/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ                                                 ΤΗΝΟΣ                                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, 

λόγω της Μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, 

για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για 

Ραφήνα, και επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ 

 

30/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΚΥΘΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Λαύριο, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την όμορφη Κύθνο, την πιο «ήσυχη» των 

Κυκλάδων. Πρώτος σταθμός, η Παναγία Κανάλα, προστάτιδα του νησιού, που είναι χτισμένη στον ομώνυμο 

οικισμό, σε μια από τις ωραιότερες ακρογιαλιές του νησιού. Η θέα από το σημείο είναι συγκλονιστική και 

ενδείκνυται για όμορφες φωτογραφίες. Επόμενος σταθμός, η αμμουδερή παραλία του Αγίου Δημητρίου, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό έως το απόγευμα. Στη συνέχεια, επιστρέφουμε στο λιμάνι του Μέριχα, όπου 

θα έχουμε χρόνο για καφέ, και επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για Λαύριο και κατόπιν στο πούλμαν για Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής:     ευρώ  

 

30/08/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΩΣΣΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τη Χαλκίδα, με στάση στη γέφυρα του Ευρίπου, όπου θα δούμε την παλιρροϊκή κίνηση 

των υδάτων. Διανύοντας μια πολύ όμορφη διαδρομή, φθάνουμε στο Προκόπι και στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 

του Ρώσου, όπου θα προσκυνήσουμε το σκήνωμά του. Επόμενη στάση, η παραλιακή κωμόπολη Λίμνη, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφθεί το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, που 

στεγάζεται στο νεοκλασικό αρχοντικό της Αικατερίνης Ευαγγελινού-Φλώκου, η οποία συνέλεξε πολλά από τα 

αντικείμενα που εκτίθενται. Το απόγευμα, αναχωρούμε για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ  

 

30/8/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                        ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ – ΒΙΛΙΑ                        ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για το Πόρτο Γερμενό, όπου θα παραμείνουμε στην παραλία για μπάνιο και φαγητό. 

Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα Βίλια για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ  

        Aγαπητοί μας φίλοι,   

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου και μέχρι νεωτέρας,  

ο αριθμός των επιβατών σε πούλμαν 52 θέσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 33.  

Για το λόγο αυτό, οι θέσεις στις εκδρομές μας είναι περιορισμένες  

και καλό είναι να πραγματοποιείτε τις κρατήσεις σας εγκαίρως. 


