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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
4/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΥΔΡΑ – ΕΡΜΙΟΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για Ερμιόνη, με σύντομη στάση στον Ισθμό, και κατόπιν για το Μετόχι, απ’ όπου θα
πάρουμε το πλοίο για την Ύδρα. Aριστοκρατική και κοσμοπολίτικη, με πλούσια ιστορία και μεγάλη ναυτική
παράδοση, η Ύδρα είναι από τα γνωστότερα και πιο δημοφιλή νησιά του Αργοσαρωνικού. Πέτρινα αρχοντικά,
πλακόστρωτα δρομάκια, ανθοστόλιστα σπίτια και πολλά… γαϊδουράκια συνθέτουν τη χαρακτηριστική ομορφιά
του νησιού, ενώ τα γαλαζοπράσινα νερά και οι παραλίες συμπληρώνουν με χρώμα την καλοκαιρινή εκδοχή του
τοπίου. Μπάνιο και γεύμα σε έναν από τους υπέροχους γραφικούς κολπίσκους κοντά στο λιμάνι. Το απόγευμα
αναχωρούμε για την Ερμιόνη, όπου θα κάνουμε σύντομη στάση για καφέ, και κατόπιν για τη Μονή των Αγίων
Αναργύρων, το στολίδι της Αργολικής γης, που γιορτάζει την 1η Ιουλίου και βρίσκεται σε απόσταση ενός περίπου
χιλιομέτρου από τη θάλασσα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.
Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ (Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου για την Ύδρα, 10 ευρώ επιπλέον).

4/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ– ΛΕΥΚΑΝΤΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για Χαλκίδα, όπου θα κάνουμε στάση, και στη συνέχεια για Αλιβέρι, Λέπουρα και
Αλμυροπόταμο. Στην αμμουδερή παραλία του Αλμυροποτάμου θα παραμείνουμε για μπάνιο και μεσημεριανό
φαγητό, σε μια από τις πολλές ψαροταβέρνες που διαθέτει η περιοχή. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην Αθήνα, με
στάση για καφέ στο γραφικό Λευκαντί.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
4/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 11:30 για τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, τη γνωστή παραλία της Πελοποννήσου με τα
γαλαζοπράσινα νερά, όπου λέγεται ότι έκανε τα μπάνια της η μυθική βασίλισσα της Σπάρτης. Παραμονή στην
παραλία για μπάνιο, καφέ ή ουζάκι. Το βραδάκι, επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ
10-11/7/2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΡΓΙΝΑ
2 ΗΜΕΡΕΣ
10/7/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, με ενδιάμεσες στάσεις στη Λαμία
για καφέ και στην Κατερίνη για φαγητό (ύψος Εθνικής Οδού). Η Σουρωτή είναι γνωστή για τις πηγές του
μεταλλικού νερού που αναβλύζει από τον ποταμό Ανθεμούντα και το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου, όπου έχει ενταφιαστεί ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, το οποίο θα επισκεφθούμε. Επόμενος σταθμός, η
όμορφη Θεσσαλονίκη, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
11/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τα
εμβληματικά της μνημεία, στον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και στον Λευκό Πύργο. Συνεχίζουμε για την ξακουστή
Βεργίνα, που απέκτησε παγκόσμια ακτινοβολία χάρη στις ανασκαφές του Μανόλη Ανδρόνικου στη θέση των
αρχαίων Αιγών, την πρώτη πρωτεύουσα του Βασιλείου της Μακεδονίας. Στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων και
στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, θα νιώσουμε το δέος της ελληνικής ιστορίας θαυμάζοντας
εξαιρετικής σημασίας εκθέματα, όπως η χρυσή λάρνακα του Φιλίππου του Β΄ και το δεκαεξάκτινο αστέρι, ο ήλιος
θυρεός των Μακεδόνων βασιλέων. Το μεσημεράκι αναχωρούμε για την υπέροχη παραλία του Πλαταμώνα, όπου θα
παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα με θέα τον Όλυμπο. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ
Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.

10/7/2021 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
11/7/2021 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 330 μέτρων είναι απάνεμη και
θεωρείται 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
11/7/2021 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: 17 ευρώ (Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του φεριμπότ για τον Πόρο)
11/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 11:30 για τα καταπράσινα Πολιτικά στη Βόρεια Εύβοια, όπου θα έχουμε όλο το χρόνο για να
απολαύσουμε τα καθαρά νερά τoυ Eυβοϊκού, το γεύμα και τον καφέ μας. Το βράδυ, επιστροφή στην Αθήνα με
ενδιάμεση στάση για καφέ στη Νέα Αρτάκη ή στη Χαλκίδα.
Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ
18/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΡΟΒΙΕΣ – ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για τη Νέα Αρτάκη, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για τη Μονή του Οσίου
Δαυίδ του Γέροντα, που είναι χτισμένη σε πευκόφυτη έκταση πάνω σε ερείπια παλαιότερου ναού. Η Μονή
ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον Όσιο Δαυίδ και σήμερα είναι ιδιαιτέρως γνωστή. Στο υπόγειό της υπάρχει μικρός
ναός των Αγίων Αναργύρων με αγιογραφίες του 17ου αιώνα. Από τα ωραιότερα παραθαλάσσια χωριά της Βόρειας
Εύβοιας, οι Ροβιές είναι εξίσου γνωστές για την τεράστια παραλία που εκτείνεται κατά μήκος της καταπράσινης
ακτογραμμής, και στην οποίο θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το βραδάκι επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις στο Προκόπι και στη Νέα Αρτάκη.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
18/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – MONH ΠΡΟΥΣΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:00 για τη Μονή Προυσού, με ενδιάμεση στάση στη Λαμία. Κτισμένη σε επιβλητικό τοπίο,
ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα, Καλιακούδα και στον ελατοσκέπαστο Τυμφρηστό, η Μονή οφείλει το όνομά της
στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσσιώτισας και έχει μακραίωνη ιστορία. Αφού απολαύσουμε την
ατμόσφαιρα και το τοπίο της Μονής, θα συνεχίσουμε προς τη διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου Χωριού για
μεσημεριανό φαγητό. Επόμενος σταθμός, το όμορφο Καρπενήσι για καφέ και βόλτα. Το βραδάκι, επιστροφή στην
Αθήνα, με σύντομη στάση στη Λαμία.
Τιμή συμμετοχής: 25 ευρώ
18/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 11:30 για την Αλμυρή, τον κρυφό παράδεισο της Κορινθίας με την υπέροχη βοτσαλωτή παραλία
και τα καθαρά νερά. Άφθονος χρόνος για μπάνιο και χαλάρωση, καφέ ή ουζάκι πλάι στο κύμα του
Αργοσαρωνικού. Το βράδυ, επιστροφή στην Αθηνά.
Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ

24-25/7/2021
ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ
2 ΗΜΕΡΕΣ
24/7/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για Λαμία, συνεχίζουμε προς Αλμυρό και Αγχίαλο και φθάνουμε
στα Καλά Νερά, όπου θα κάνουμε στάση για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τις Μηλιές, το
παραδοσιακό χωριό του Πηλίου με τα πανέμορφα αρχοντικά και την πλούσια ιστορία. Από εδώ κατάγονταν οι
Διδάσκαλοι του Γένους Άνθιμος Γαζής, Γρηγόριος Κωνσταντάς και Δανιήλ Φιλιππίδης, οι οποίοι το 1815 ίδρυσαν
τη Μηλιώτικη Σχολή. Πρόκειται για τη σημερινή Βιβλιοθήκη Μηλεών, ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της
περιοχής, που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία μαζί με τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και το Λαογραφικό
Μουσείο. Επόμενος σταθμός, ο Βόλος (όσοι επιθυμούν μπορούν να επιστρέψουν με τον «Μουντζούρη»),
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
25/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Πορταριά και τη Μακρυνίτσα, το «μπαλκόνι του
Πηλίου», όπου θα πάρουμε τον καφέ μας κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο και θα απολαύσουμε τη φυσική ομορφιά
και τη μαγευτική θέα. Συνεχίζουμε προς της υψηλότερες πλαγιές του Πηλίου, τα Χάνια, και κατόπιν κατεβαίνουμε
προς Βόλο και Καλά Νερά, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα
με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 70 ευρώ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.
25/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΘΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για Λαύριο, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την όμορφη Κύθνο, την «ήσυχη» των
Κυκλάδων. Πρώτος σταθμός, η Παναγία Κανάλα, προστάτιδα του νησιού, σκαρφαλωμένη πάνω σε βράχο σε μια
από τις ωραιότερες ακρογιαλιές της Κύθνου. Η θέα από το σημείο είναι συγκλονιστική και ενδείκνυται για
φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για τη Δρυοπίδα, που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού σε απάνεμο σημείο μεταξύ δύο
λόφων. Ανάμεσα στα αξιοθέατα, είναι το σπήλαιο Καταφύκι, που θεωρείται το μεγαλύτερο των Κυκλάδων, το
Βυζαντινό Μουσείο, το Μνημείο των Πεσόντων αλλά και οι κεραμοσκεπές που ξαφνιάζουν παρεκκλίνοντας από
την τυπική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Στα Λουτρά, το δημοφιλέστατο θέρετρο της Κύθνου, θα παραμείνουμε για
μπάνιο και θα δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ στις υπέροχες ταβέρνες και τα ουζερί της περιοχής. Το
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο λιμάνι του Μέριχα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ, πριν επιβιβαστούμε στο πλοίο
για Λαύριο και κατόπιν στο πούλμαν για Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 50 ευρώ
25/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 7:30 για την Αγία Μονή στην Άρια, βορειοανατολικά του Ναυπλίου, με ενδιάμεση στάση στον
Ισθμό. Η Μονή είναι αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή, χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και φημίζεται για το
καθολικό της, που είναι από τις ωραιότερες και πιο καλοδιατηρημένες βυζαντινές εκκλησίες της Ελλάδας.
Συνεχίζουμε για την Καραθώνα, τη γνωστή παραλία που απλώνεται πίσω από το Βράχο του Παλαμηδίου σε μήκος
τριών περίπου χιλιομέτρων. Φοινικόδεντρα, αρμυρίκια και ευκάλυπτοι πλαισιώνουν την υπέροχη αμμουδερή
παραλία που δικαίως αποτελεί πόλο έλξης των παραθεριστών. Αφού απολαύσουμε το μπάνιο και το γεύμα μας, το
απόγευμα θα επισκεφθούμε το γειτονικό κοσμοπολίτικο Ναύπλιο για καφέ και βόλτα. Επιστροφή το βράδυ στην
Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ
25/7/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 11:30 για τη Μονή του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Η μονή λειτουργούσε ήδη από τον 10ο
αιώνα και είναι από τις παλαιότερες της Αττικής. Εκτός από τα λείψανα του Αγίου, εδώ βρίσκεται και ο τάφος του
μεγάλου αγιογράφου και συγγραφέα Φώτη Κόντογλου, ο οποίος φιλοτέχνησε πρώτος την εικόνα του Αγίου
Εφραίμ. Μετά την επίσκεψη στη Μονή, θα συνεχίσουμε για την παραλία του Μαραθώνα, όπου θα παραμείνουμε
για μπάνιο, φαγητό ή καφέ. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ
30/7 – 1/8/2021
ΛΕΥΚΑΔΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ
ΤΡΙΗΜΕΡΗ
30/7/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 07:30 για την Ακράτα, με στάση στο ύψος της Εθνικής Οδού.
Περνώντας τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου συνεχίζουμε για Αμφιλοχία, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα.
Συνεχίζουμε για Βόνιτσα και κατόπιν για την καταπράσινη Λευκάδα. Άφιξη στην όμορφη πόλη και επίσκεψη στη
Μονή της Φανερωμένης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
31/7/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Νυδρί, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την
ημερήσια κρουαζιέρα μας στα νησιά Κεφαλονιά και Ιθάκη. Πρώτος σταθμός, το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο με τον

διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό, τα πολύχρωμα μπαλκόνια και τους ακοίμητους φάρους. Επόμενος σταθμός, το
νησί του Οδυσσέα, η Ιθάκη. Στο μαγευτικό παραθαλάσσιο Κιόνι, γνωστό για τα διάφανα νερά και το
παραδοσιακό χρώμα, θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Τα νησάκι Σκορπιός και Μαδουρή είναι οι
τελευταίοι σταθμοί της κρουαζιέρας μας, πριν επιστρέψουμε στο Νυδρί και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο μας για
διανυκτέρευση.
1/8/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το νότιο μέρος του νησιού, την καταπράσινη Βασιλική,
όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και μεσημεριανό γεύμα. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα περνώντας
από Βόνιτσα, Αμφιλοχία, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και Ακράτα με ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή συμμετοχής: 120 ευρώ
Περιλαμβάνονται: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.
31/7-1/8/2021
ΛΕΥΚΑΔΑ
2 ΗΜΕΡΕΣ
31/7/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:00 για Μεσολόγγι, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Περνώντας την
κρεμαστή γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, φθάνουμε στην είσοδο της πόλης, όπου βρίσκεται ο Κήπος των Ηρώων. Η
ιδέα της δημιουργίας του Κήπου ανήκει στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, και είναι
αφιερωμένος στον Αγώνα των ελεύθερων πολιορκημένων. Εδώ θα θαυμάσουμε μνημεία γνωστών και άγνωστων
Αγωνιστών, όπως το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, τον μαρμάρινο ανδριάντα του άγγλου φιλέλληνα Λόρδου
Βύρωνα, τον Τύμβο των Ηρώων και πολλά άλλα. Στη συνέχεια, περνώντας από το Αιτωλικό, φθάνουμε στον
Αστακό, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Συνεχίζουμε για Μύτικα και Λευκάδα, άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης,
προστάτιδας και πολιούχου του νησιού. Το βράδυ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.
1/8/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη νότια πλευρά του νησιού και την καταπράσινη
Βασιλική. Το γραφικό λιμάνι και η παραλία είναι η πρώτη μας στάση για καφέ και βόλτα. Συνεχίζουμε για το
κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Όσοι θέλουν μπορούν να πάρουν από το
λιμάνι το καραβάκι για μια μίνι κρουαζιέρα στο όμορφο νησάκι Μαδουρή και τον θρυλικό Σκορπιό, το νησί του
Αριστοτέλη Ωνάση. Το απογευματάκι αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή συμμετοχής: 75 ευρώ
Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.

