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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
 

 
 

31/12/2021-1/1/2022                                   ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ                                     2 ΗΜΕΡΕΣ 

                                                                           ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

31/12/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 07:30 για το Αρτεμίσιο, στάση, συνεχίζουμε προς Αλεποχώρι και 

φθάνουμε στην ιστορική Μονή Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Χτισμένη στα πρότυπα μοναστικής πολιτείας σε 

περιοχή με σπάνιο φυσικό κάλος, η Μόνη ιδρύθηκε το 1305 μ.Χ. και θεωρείται από τις σημαντικότερες της --

Λακωνίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την καστροπολιτεία του Μυστρά, έδρα του Δεσποτάτου του Μορέως. 

Το κάστρο κτίστηκε το 1249 από τον φράγκο πρίγκιπα Γουλιέλμο Β΄ Βιλλεαρδουίνο στην κορυφή του ομώνυμου 

λόφου και δεσπόζει έως σήμερα στην κοιλάδα του Ευρώτα. Από εκεί θα συνεχίσουμε για τον Αγ. Ιωάννη, όπου θα 

παραμείνουμε για γεύμα, και κατόπιν για τη Σπάρτη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ εορταστικό ρεβεγιόν 

με συνοδεία μουσικής. Διανυκτέρευση. 

1/1/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ-ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον ιστορικό βράχο-

φρούριο της Πελοποννήσου, την επιβλητική Μονεμβασιά. Επίσκεψη στη μεσαιωνική πόλη με τα μοναδικά 

βυζαντινά μνημεία και τη μαγευτική θέα. Αφού απολαύσουμε τη μαγική ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης, με τα 

πλακόστρωτα καλντερίμια, τα παλιά αρχοντικά, τις εκκλησιές και την ασύγκριτη θέα στο πέλαγος, θα πάμε στην 

παραλία της περιοχής, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση 

για καφέ. 

Τιμή συμμετοχής: 75 ευρώ   

Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό και το 

εορταστικό ρεβεγιόν.  

 

1/1/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ            ΛΑΥΡΙΟ – ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ              ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 11:00 για το Λαύριο, όπου θα επισκεφθούμε τον Άγιο Νεκτάριο και  θα συνεχίσουμε για φαγητό 

σε ταβέρνα της περιοχής με μουσική. Το βραδάκι επιστρέφουμε στην Αθήνα με στάση στο Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για καφέ, με τον φαντασμαγορικό χριστουγεννιάτικο φωτισμό.  

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ 

 

2/1/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                               ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:30 για τη Λιβαδειά,  όπου θα κάνουμε στάση, και κατόπιν για την ιστορική μονή του Οσίου 

Λουκά, την Αγιά-Σοφιά της Ρούμελης όπως ονομάζεται. Χτισμένη σε υψόμετρο 430μ. στις δυτικές υπώρειες του 

Ελικώνα, η μονή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής και 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Επόμενος σταθμός, η 

κοσμοπολίτικη Αράχωβα, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα σε ταβέρνες της κεντρικής πλατείας. Το απόγευμα 

επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ. 

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ   

 

 

6-8/1/2022                                   ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ            3 ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΠΑΝ. ΣΟΥΜΕΛΑ 

6/1/2022 ΠΕΜΠΤΗ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ-ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Αναχώρηση στις 07:00, στάση στη Λαμία (Ε.Ο.), 

συνεχίζουμε για Δομοκό, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Καλαμπάκα, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Περνώντας από  

τα Γρεβενά φθάνουμε στην πανέμορφη Καστοριά χτισμένη στη χερσόνησο που περιβάλλεται από τη Λίμνη 

Ορεστιάδας. Τα παραλίμνια δάση, οι ιτιές και οι λεύκες σε συνδυασμό με τα πλατάνια που καλύπτουν τον 

περιφερειακό δρόμο και ενίοτε ακουμπούν στα νερά συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Στις όχθες της λίμνης θα 

επισκεφθούμε τη Μονή Μαυριώτισσας, που χτίστηκε το 1082 μ.Χ. επί του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ 

Κομνηνού. Επόμενη στάση στη Σπηλιά του Δράκου, όπου εκτός από τους δεκάδες σταλαγμίτες και σταλακτίτες, 

http://www.mgtravel.gr/
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εντυπωσιακές είναι οι τέσσερις λίμνες και οι πλωτές γέφυρες που έχουν κατασκευαστεί στο εσωτερικό. 

Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 

7/1/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ξακουστό Νυμφαίο, το ομορφότερο ίσως χωριό της 

Βόρειας Ελλάδας. Ο διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός με τα πέτρινα αρχοντικά και τα πλακόστρωτα στενά 

δρομάκια είναι χτισμένος σε υψόμετρο 1.350μ. στο όρος Βίτσι και δικαίως θεωρείται το «αλπικό στολίδι» της 

Μακεδονίας. Συνεχίζουμε για τη Φλώρινα, μέσω μιας υπέροχης διαδρομή: περνώντας από το όρος Βίγλα, το 

Πισοδέρι και το Αντάρτικο, καταλήγουμε στις Πρέσπες. Μοιρασμένες ανάμεσα στη Ελλάδα την Αλβανία  και τα 

Σκόπια, οι Πρέσπες, μικρή και μεγάλη, αποτελούν το πιο όμορφο κομμάτι των συνόρων μας. Στο τελευταίο χωριό 

στα σύνορα με την Αλβανία, στους Ψαράδες της Μεγάλης Πρέσπας, θα παραμείνουμε για το γεύμα μας. Το 

απόγευμα επιστρέφουμε στην Καστοριά όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και ψώνια στα περίφημα 

γουναράδικα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

8/1/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Μοναστήρι της Παναγίας της Σουμελά μέσω της 

Εθνικής Οδού Εγνατίας – Πολύμυλου. Συνεχίζουμε προς Πλαταμώνα όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό (Ε.Ο.),  

περνάμε τα Τέμπη, τη Λαμία, στάση καθοδόν,  και νωρίς το βράδυ φθάνουμε στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 130 ευρώ   

Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό. 

 

6/1/2022 ΠΕΜΠΤΗ                                 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

        «ΓΙΑΛΑ – ΓΙΑΛΑ» 

Αναχώρηση στις 07:30, σύντομη στάση στον Iσθμό για καφέ, και από εκεί συνεχίζουμε για την όμορφη Αργολίδα 

και τη γραφική Ερμιόνη, όπου κάθε χρόνο την ημέρα των Θεοφανείων αναβιώνει το «γιάλα-γιάλα». Νεαροί που 

έχουν σειρά να καταταγούν στο στρατό ανεβαίνουν σε στολισμένα καΐκια στο λιμάνι της Ερμιόνης τραγουδώντας 

το «γιάλα – γιάλα».  Ώσπου να γίνει ο καθαγιασμός των υδάτων κουνούν τα καΐκια με δύναμη, και με την τρίτη 

κατάδυση του σταυρού και της εικόνας στη θάλασσα  πέφτουν στα κρύα νερά για να πιάσουν το σταυρό. Αφού 

ολοκληρωθεί το έθιμο, θα παραμείνουμε στην Ερμιόνη για το μεσημεριανό μας γεύμα. Το απόγευμα αναχωρούμε 

για την Τραχειά, όπου θα κάνουμε σύντομη στάση για καφέ και για να ψωνίσουμε τοπικά προϊόντα από τα 

τυροκομεία της περιοχής. Επιστροφή στην Αθήνα το βράδυ με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 16 ευρώ  

 

6/1/2022 ΠΕΜΠΤΗ                                       ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:30 για τη Χαλκίδα, όπου θα παρακολουθήσουμε την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. 

Συνεχίζουμε μέσω του όρους Δίρφυ για τη Στενή, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην 

Αθήνα με στάση στη Νέα Αρτάκη για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 15 ευρώ 

 

9/1/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                                            ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για τον Ισθμό, σύντομη στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για τα ορεινά χωριά της Κορινθίας, 

την «Κορινθιακή Ελβετία» όπως ονομάζεται, τα οποία φημίζονται για την ομορφιά του τοπίου. Ανεβαίνοντας την 

Κυλλήνη (ή Ζήρεια), το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Πελοποννήσου, αντικρίζουμε το οροπέδιο και τις 

επιβλητικές κορυφές του βουνού, που δημιουργούν εικόνες πραγματικά εντυπωσιακές. Φτάνοντας στα Άνω 

Τρίκαλα Κορινθίας, θα επισκεφθούμε το Ναό του Αγίου Γερασίμου του Νοταρά που θεμελιώθηκε το 1968 στην 

Άνω Συνοικία. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, γεννήθηκε το 1509 μ.Χ. ο Άγιος που  ήταν γόνος της αρχοντικής 

οικογένειας των Νοταράδων. Στην πλατεία του χωριού θα παραμείνουμε για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα 

αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ 

 

16/1/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

     ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τον Ισθμό, στάση για καφέ καθοδόν, και συνεχίζουμε για το Διακοφτό, απ’ όπου θα 

πάρουμε τον οδοντωτό για να φτάσουμε στα Καλάβρυτα. Η διαδρομή είναι ονειρική και διαρκεί περίπου μία ώρα. 

Οι σήραγγες, η χαράδρα, οι καταρράκτες, τα σπήλαια και η πυκνή βλάστηση δημιουργούν μια εμπειρία 

ανεπανάληπτη.  Το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού είναι τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς, ενώ το  στενότερο σημείο 

του ονομάζεται «Πόρτες». Ο «Μουντζούρης» ήταν το τρενάκι που έκανε πρώτη φορά τη διαδρομή του Βουραϊκού 

το 1895 και λειτουργούσε με κάρβουνο. Εκατό χρόνια αργότερα, το 1996, επανέλαβε τη διαδρομή. Άφιξη στα 

Καλάβρυτα, την ιστορική κωμόπολη που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 750μ. και αποτελεί αφετηρία του 

Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων (Χελμού). Επίσκεψη σε ένα ξεχωριστό μνημείο της πόλης, στον Τόπο 

Θυσίας, και κατόπιν στο χιονοδρομικό, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με 

ενδιάμεση στάση στο Μέγα Σπήλαιο και στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 26 ευρώ ανά άτομο με οδοντωτό / 17 ευρώ ανά άτομο χωρίς τον οδοντωτό 



 

16/1/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                      ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ – ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ          ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:00 για τα Δερβενοχώρια, όπου θα παραμείνουμε για φαγητό. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τη 

Μονή της Αναλήψεως στο Κλειδί Βοιωτίας για προσκύνημα και καφεδάκι. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ  

 

 

23/1/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ             ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΙΝΑΛΟΥ – ΒΥΤΙΝΑ                   ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για το Αρτεμίσιο, στάση για καφέ και συνεχίζουμε για το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, 

και την κορυφή «Προφήτης Ηλίας» της οροσειράς Οστρακίνας.  Στο σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο της ορεινής 

Αρκαδίας θα παραμείνουμε δύο ώρες. Στη συνέχεια, μέσα από μια μαγευτική διαδρομή θα διασχίσουμε το μυθικό 

βουνό του Μαινάλου για να φθάσουμε στην πασίγνωστη Βυτίνα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στην 

κεντρική πλατεία με την επιβλητική εκκλησία του Άγιου Τρύφωνα. Το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 

στάση για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 16 ευρώ  

 

29-30/1/2022                       ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ – ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ                         2 ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΧΑΝΙΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ – ΜΗΛΙΕΣ – ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ – ΒΟΛΟΣ 

29/1/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Λαμία  με στάση καθοδόν. Συνεχίζουμε προς Στυλίδα και 

Νέα Αγχίαλο και φθάνουμε στο Βόλο, όπου θα γευματίσουμε στα πασίγνωστα τσιπουράδικα της πόλης. 

Συνεχίζουμε για την Πορταριά και από εκεί για το μπαλκόνι του Πηλίου, τη Μακρυνίτσα, με την εκπληκτική θέα 

στον Παγασητικό κόλπο, όπου θα παραμείνουμε για να γνωρίσουμε την περιοχή. Επόμενος σταθμός, τα Χάνια, 

χτισμένα στις ψηλές πλαγιές του Πηλίου  ανάμεσα σε δάση από καστανιές, έλατα και οξιές. Άφιξη στο ξενοδοχείο, 

τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 

30/1/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη γοητευτική Τσαγκαράδα. Παλιά αρχοντικά, 

πετρόχτιστες βρύσες, κρυστάλλινα νερά, λιθόστρωτα καλντερίμια, πλατάνια και οξιές δημιουργούν ένα ονειρικό 

τοπίο, ενώ η θέα στο Αιγαίο είναι ασύγκριτη. Συνεχίζουμε για τις Μηλιές, το όμορφο κεφαλοχώρι του Πηλίου 

όπου θα κάνουμε στάση. Εδώ γεννήθηκε ο διαφωτιστής και δάσκαλος του Γένους Άνθιμος Γαζής,  που ήταν ένας 

από τους τρεις ιδρυτές της Βιβλιοθήκης Μηλεών, από τις παλαιότερες στον ελλαδικό χώρο. Επόμενη στάση στα 

Καλά Νερά, όπου θα παραμείνουμε για το γεύμα μας. Το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής 

περνώντας από Βόλο και κατόπιν Λαμία, στάση καθοδόν, και το βράδυ φθάνουμε στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 70 ευρώ 

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με το πούλμαν, διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο με πρωινό. 

 

30/1/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                    ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΓΑΝΙΤΑΣ – ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ                 ΕΡΜΙΟΝΗ 

                 ΕΡΜΙΟΝΗ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΔΙΔΥΜΑ 

Αναχώρηση στις 08:00, σύντομη στάση στον Ισθμό, συνεχίζουμε προς Ερμιόνη και κατόπιν για το μικρό 

χωριουδάκι Θερμήσια, όπου θα παρακολουθήσουμε τη γιορτή της τηγανίτας με κεράσματα και χορευτικά. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε τα Δίδυμα για να δούμε τις Δολίνες, δύο τεράστιες σπηλιές σε σχήμα κρατήρων οι 

οποίες πιθανότατα δημιουργήθηκαν από πτώση μετεωρίτη ή από καθίζηση του εδάφους. Επόμενη στάση στην 

Παλαιά Επίδαυρο, όπου θα παραμείνουμε για καφέ, και  νωρίς το  βράδυ επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 16 ευρώ 

 

 

 

 

Το M.G. TRAVEL σας εύχεται το 2022 να κυλήσει με υγεία, ανεμελιά, πολλά χαμόγελα, 

υπομονή, ελπίδα, αισιοδοξία και πολλά ταξίδια 

 
 

 


