
20% Έκπτωση - Το πακέτο περιλαμβάνει:

ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Βρείτε τον εσωτερικό σας εξερευνητή και ανακαλύψτε τα εκπτωτικά πακέτα εκδρομών μας. 
Εάν αναχωρείτε από διαφορετικό λιμάνι, επικοινωνήστε μαζί μας για τα διαθέσιμα πακέτα σας.

✔ Οι Βασιλικοί Τάφοι της Βεργίνας (THS-02) 

✔ Η αρχαία Έφεσος μέσα στους αιώνες - Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή (KUS-02) 

✔ Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού - Πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός (HER-02) 

✔ Το εντυπωσιακό χωριό της Οίας σκαρφαλωμένο στο χείλος της καλντέρας (SAN-01) 

✔ Ταξίδι πίσω στον χρόνο (MIL-02)

15% Έκπτωση - Το πακέτο περιλαμβάνει:

✔ Πανόραμα Θεσσαλονίκης (THS-06) 

✔ Η αρχαία Έφεσος μέσα στους αιώνες - Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή (KUS-02) 

✔ Ξενάγηση στην ύπαιθρο της Μυκόνου με τη Χώρα και τη Μικρή Βενετία (MYK-06) 

✔ Ταξίδι πίσω στον χρόνο (MIL-02)

10% Έκπτωση - Το πακέτο περιλαμβάνει:

✔ Η αρχαία Έφεσος μέσα στους αιώνες - Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή (KUS-02) 

✔ Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού - Πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός (HER-02) 

✔ Το εντυπωσιακό χωριό της Οίας σκαρφαλωμένο στο χείλος της καλντέρας (SAN-01)

Τιμή πακέτου ΕΝΗΛΙΚΟΣ €316, ΠΑΙΔΙ €236 (περιλαμβάνει έκπτωση 20%)

INCLUSIVE τιμή: ΕΝΗΛΙΚΟΣ €241, ΠΑΙΔΙ €161
ENHANCE τιμή: ΕΝΗΛΙΚΟΣ €166, ΠΑΙΔΙ €86
Οι τιμές είναι ανά άτομο και η έκπτωση σας περιλαμβάνεται 

Τιμή πακέτου ΕΝΗΛΙΚΟΣ €257, ΠΑΙΔΙ €190 (περιλαμβάνει έκπτωση 15%)

INCLUSIVE τιμή: ΕΝΗΛΙΚΟΣ €182, ΠΑΙΔΙ €115
ENHANCE τιμή: ΕΝΗΛΙΚΟΣ €107, ΠΑΙΔΙ €40
Οι τιμές είναι ανά άτομο και η έκπτωση σας περιλαμβάνεται 

Τιμή πακέτου ΕΝΗΛΙΚΟΣ €213, ΠΑΙΔΙ €159 (περιλαμβάνει έκπτωση 10%)

INCLUSIVE τιμή: ΕΝΗΛΙΚΟΣ €138, ΠΑΙΔΙ €84
ENHANCE τιμή: ΕΝΗΛΙΚΟΣ €63, ΠΑΙΔΙ €9
Οι τιμές είναι ανά άτομο και η έκπτωση σας περιλαμβάνεται 



Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Παύλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: THS - 02

Μια συναρπαστική εκδρομή πίσω στον χρόνο.

Η Βεργίνα ήταν η πρώτη αρχαία πρωτεύουσα του 
Ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας και θα έχουμε 
την ευκαιρία να επισκεφτούμε τους Βασιλικούς 
Τάφους. 

Ο πιο σημαντικός τάφος είναι αυτός του Φιλίππου 
του Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Θα επισκεφτούμε το μουσείο με τον ξεναγό μας και 
θα θαυμάσουμε μερικά από σημαντικά αποκτήματα 
του βασιλιά Φιλίππου, όπως η βασιλική ασπίδα του 
και η χρυσή πανοπλία του.

Ο θρύλος λέει ότι το χρυσό σεντούκι περιέχει τα 
οστά του βασιλιά, που είχαν ξεπλυθεί με κρασί και 
είχαν τυλιχτεί σε μοβ πανί. 

Θα μάθουμε πώς είχαν βγει στην επιφάνεια πριν 
βρεθούν από εξερευνητές.

Επίσης, θα δούμε χρυσά διαδήματα απαράμιλλης 
δεξιοτεχνίας, πολυτελείς τοιχογραφίες και ένα 
χρυσό στεφάνι από κλαδιά βελανιδιάς.

Εδώ υπάρχει και ένα εκτεταμένο βασιλικό παλάτι 
και ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ελλάδας.

Η περιοχή κηρύχτηκε Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την UNESCO ως «εξαιρετική 
απόδειξη μιας σημαντικής ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού πολιτισμού».

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Η Χρυσή Κιβωτός
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ο Βασιλικός Τάφος

Τάφος του βασιλιά Φιλίππου του Β’

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€79



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: THS - 06

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Ελλάδας και πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Διαθέτει μια συναρπαστική και πολύχρωμη ιστορία, 
που διαφαίνεται στα βυζαντινά, ρωμαϊκά και 
οθωμανικά ερείπια, και ήταν η πλουσιότερη πόλη 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Αποτελεί ένα υπέροχο μίγμα καλαισθησίας, ιστορίας 
και πολιτισμού, κυκλωμένη από απέραντα και 
εντυπωσιακά θαλάσσια τοπία, και θεωρείται η 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Η πανοραμική ξενάγηση ξεκινά στην παραλιακή 
λεωφόρο της Πλατείας Αριστοτέλους, που πήρε το 
όνομά της από τον φιλόσοφο ηγέτη της Μακεδονίας, 
Αριστοτέλη. 

Θα επισκεφτούμε το πιο διάσημο αξιοθέατο 
της Θεσσαλονίκης, τον Λευκό Πύργο, κομμάτι 
της αρχικής οχύρωσης της κάτω πόλης, που 
λειτουργούσε και ως φυλακή. 

Θα ακούσουμε την συναρπαστική αφήγηση από τον 
ξεναγό μας, καθώς επισκεπτόμαστε τα μνημεία 
της πόλης, την Αψίδα του Γαλερίου, τη Ροτόντα και 
πολλά νεοκλασικά κτήρια. 

Θα επισκεφτούμε τον Ίερό Ναό του Αγίου Δημητρίου 
από τον 5ο αιώνα και θα σταματήσουμε στην Άνω 
Πόλη για να απολαύσουμε τη θέα της πόλης, με τον 
Όλυμπο και τον Θερμαϊκό Κόλπο στο φόντο. 

Πλατεία Αριστοτέλους

Ο Λευκός Πύργος

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Αψίδα του Γαλέριου
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€46

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€69



Διάρκεια: όλη μέρα 
Κωδικός εκδρομής: THS - 04

Μια υπέροχη, ιστορική ολοήμερη εκδρομή, που 
συνδυάζει τα αξιοθέατα της Πέλλας και της 
Βεργίνας, και γεύμα με θέα την κοιλάδα του 
Αλιάκμονα.

Ξεκινούμε με ένα 45λεπτο οδικό ταξίδι με 
πούλμαν που διαθέτει air-condition στην Πέλλα, τη 
γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη δεύτερη 
πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας.

Ο Αλέξανδρος, αυτοκράτορας τον 4ο αιώνα π.Χ., 
ήταν ανίκητος στις μάχες και θεωρείται ιστορικά 
ένας από τους πιο επιτυχημένους στρατιωτικούς 
διοικητές.

Για 250 χρόνια, η Πέλλα ήταν το πολιτισμικό κέντρο 
του αρχαίου Ελληνικού κόσμου και ως τόπος της 
βασιλικής οικογένειας απόλαυσε χρόνια ευμάρειας 
κατά τη βασιλεία του Αλέξανδρου. Οι αρχαιολογικές 
ανασκαφές αποκάλυψαν δημόσια κτήρια και 
πολυτελή ιδιωτικές οικίες με δαιδαλώδη μωσαϊκά 
από μάρμαρο, καθώς και μια πληθώρα φίνων 
πήλινων ειδωλίων και αμφορέων.

Η επόμενή μας στάση θα είναι η Βεργίνα, όπου θα 
επισκεφτούμε τον τάφο του βασιλιά Φιλίππου του 
Β’ της Μακεδονίας. Χρονολογημένα από το 335 π.Χ., 
τα οστά του βασιλιά καλύπτονται από ένα χρυσό 
στεφάνι από κλαδιά βελανιδιάς. Εδώ θα δούμε, 
επίσης, το βασιλικό σιδερένιο κράνος και μια κρύπτη 
όπλων. Εκτός από τον τάφο και τα προσωπικά είδη 
του βασιλιά Φιλίππου, θα δούμε καλοδιατηρημένα 
παραδείγματα κλασικής ζωγραφικής μεγάλης 

κλίμακας και πολλές σκαλιστές και βαμμένες 
στήλες απλών πολιτών.

Η επιστροφή περιλαμβάνει διαδρομή μίας ώρας με 
πούλμαν μέχρι το πλοίο.

Τα ψηφιδωτά της Πέλλας

Ζωγραφισμένες επιτύμβιες στήλες μέσα στον 
Βασιλικό Τάφο

Η ΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Αρχαία Πέλλα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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ΠΑΙΔΙ
€84

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€119



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: THS - 08

Επισκεφθείτε την παραλία Σαχάρα για να 
απολαύσετε τη θέα στην απέραντη χρυσαφένια 
αμμουδιά και στα αστραφτερά γαλαζοπράσινα 
νερά. Βρίσκεται στην περιοχή της Χαλκιδικής, 
ιδιαίτερα αγαπητή σε Έλληνες και επισκέπτες για τα 
καταπράσινα δάση και τους απάνεμους όρμους της. 

Η παραλία Σαχάρα είναι το κατάλληλο μέρος για να 
αποδράσετε και να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο και 
ένα κοκτέιλ. Εδώ θα βρείτε το μεγαλύτερο beach 
bar στην Ελλάδα – ένα από τα πολλά που υπάρχουν 
στις ακτές – με αναπαυτικά πουφ, φανταστικό μενού 
και μουσική όλη μέρα που δημιουργεί μια ζωντανή 
ατμόσφαιρα.  

Αν θέλετε να εξερευνήσετε την ακτογραμμή, 
μπορείτε να κολυμπήσετε ξένοιαστα γνωρίζοντας 
ότι έχει βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία για τα ασφαλή 
και πεντακάθαρα νερά της. Μπορείτε επίσης να 
νοικιάσετε εξοπλισμό θαλάσσιων σπορ για μια 
περιπέτεια στην ανοιχτή θάλασσα.  

Το κόστος των εγκαταστάσεων στην παραλία δεν 
περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΧΑΡΑ

Παραλία Σαχάρα
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΩ



Μια πλήρης περιήγηση στις πλαγιές των λόφων 
της Επανομής, σε μικρή απόσταση από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης.

Περισσότερο από κάθε άλλο είδος αλκοόλ, το 
κρασί έχει την απίστευτη ικανότητα να διεγείρει 
τις αισθήσεις σας και να προσφέρει τη μεγαλύτερη 
ευχαρίστηση στους γευστικούς κάλυκες καθώς και 
στην όραση και την όσφρηση.

Ένα καλό κρασί μπορεί να έχει μαγικές ιδιότητες, 
και αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι μιλούν έτσι 
γι’ αυτό.

Επομένως, για τους λάτρεις του κρασιού, η 
επίσκεψή μας στο Κτήμα Γεροβασιλείου θα είναι μια 
αξέχαστη εμπειρία των αισθήσεων.

Πρόκειται για ένα από τα πιο φημισμένα 
οινοποιεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται για 
περισσότερα από 40 χρόνια.

Καθοδηγούμαστε από έναν έμπειρο οινογνώστη 
ο οποίος θα μοιραστεί το πάθος του και θα μας 
δείξει τον ιδιαίτερα φροντισμένο αμπελώνα 710 
στρεμμάτων, τους χώρους παραγωγής, εμφιάλωσης, 
παλαίωσης του κρασιού και το μουσείο κρασιού.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ετικέτες που θέλετε 
να δοκιμάσετε ή να προτιμήσετε μία από τις ειδικά 
σχεδιασμένες εμπειρίες οινογευσίας.

Μεταξύ των διεθνών ονομασιών, τα σταφύλια που 
χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τις ποικιλίες 
Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc, Syrah και 
Merlot.

Ο τοπικός λευκός οίνος περιλαμβάνει τις ποικιλίες 
Μαλαγουζιά και Ασύρτικο και τα κόκκινα κρασιά 
Λημνιό, Μαυρούδι και Μαυροτράγανο.

Όλα έχουν πλούσια ιστορία.

Κατά την επίσκεψή σας στο Κτήμα Γεροβασιλείου θα 
απολαύσετε νέα και σπάνια παλιά κρασιά εκλεκτής 
σοδειάς, γευστικούς συνδυασμούς και την υπέροχη 
θέα στον επιβλητικό αμπελώνα.

Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 10-15 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: THS - 09

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€139



Γνωρίστε τα αξιοθέατα, τους ήχους, τις γεύσεις, 
τα αρώματα και τον πολιτισμό της ιστορικής 
Θεσσαλονίκης σε μια ολοκληρωμένη αισθητηριακή 
εμπειρία.

Αυτός είναι ο σκοπός του ταξιδιού και της ανακάλυψης.

Όχι απλώς ένα επιφανειακό πέρασμα, αλλά κάτι που 
βοηθά να κατανοήσετε πολύ καλύτερα τον προορισμό 
σας, δημιουργώντας ζωντανές αναμνήσεις που θα 
μείνουν για πάντα. Θα δείτε, θα νιώσετε, θα ακούσετε, 
θα γευθείτε και θα μυρίσετε τη Θεσσαλονίκη.

Είναι μια υπέροχη πόλη που είναι εύκολο να την 
ερωτευτείς, η πατρίδα του εκλεκτού φαγητού, 
της πλούσιας ιστορίας και των εντυπωσιακών 
ακτογραμμών.

Έχει ελληνικές, ρωμαϊκές, βυζαντινές και οθωμανικές 
επιρροές.

Απολαύστε την ατμόσφαιρα γύρω από το ιστορικό 
κέντρο, δείτε πώς συγχωνεύονται το παρελθόν και 
το παρόν, επισκεφθείτε τα μέρη όπου πηγαίνουν οι 
ντόπιοι, δοκιμάστε μερικές από τις τοπικές λιχουδιές 
και μάθετε πώς εντάσσονται στην κουλτούρα της 
Θεσσαλονίκης.

Το σημείο εκκίνησης είναι μια βόλτα στον παραλιακό 
δρόμο μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, τη μεγαλύτερη 
και πιο κεντρική πλατεία της πόλης.

Εκεί βρίσκεται το διάσημο αξιοθέατο της 
Θεσσαλονίκης, ο Λευκός Πύργος, που χτίστηκε από 
τους Οθωμανούς τον 15ο αιώνα για να υπερασπιστεί το 
ανατολικό άκρο των θαλάσσιων τειχών της πόλης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FOOD ON FOOT
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 9-18 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: THS - 10

Πλατεία Αριστοτέλους

Κουλούρι Θεσσαλονίκης

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

Θα περπατήσουμε μέχρι την Πλατεία Ναυαρίνου, για να 
δούμε τα ερείπια ενός ανακτόρου, τμήμα του βασιλικού 
συγκροτήματος κτιρίων του Καίσαρα Γαλέριου, την 
Αψίδα του Γαλέριου και τη Ροτόντα.

Η κοντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας είναι Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Καθώς η ιστορία ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας, 
δοκιμάζουμε τοπικές σπεσιαλιτέ σε διάφορα μαγαζιά 
καθώς προχωράμε.

Θα περπατήσουμε μέχρι την παλιά αγορά ελαιόλαδου, 
που σήμερα είναι γνωστή ως Λαδάδικα. Η περιοχή 
είναι ένα κόσμημα που σφύζει από ζωή μέρα και νύχτα, 
διαθέτοντας τα πάντα, από πολυτελή εστιατόρια μέχρι 
τυπικές ελληνικές ταβέρνες.

Αυτή είναι η τέλεια γεύση της συναρπαστικής 
Θεσσαλονίκης.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€129
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Βιβλιοθήκη του Κέλσου, Έφεσος
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΊ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: KUS - 01
Λέμε ότι με τη Celestyal «κάθε στιγμή είναι ένας 
προορισμός» και ότι «κάθε προορισμός είναι ένα 
θαύμα». 

Αυτό δεν είναι μόνο σχήμα λόγου. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις ισχύει κυριολεκτικά. Έτσι, με την 
επίσκεψή μας στην Έφεσο μεταφερόμαστε στον τόπο 
του τέταρτου από τα Επτά Θαύματα. Η Έφεσος ήταν 
μια αρχαία ελληνική πόλη στις ακτές της Ίωνίας. 
Τώρα βρίσκεται στην Τουρκία. Φημιζόταν για τον 
ναό της Αρτέμιδος, ένα από τα Επτά Θαύματα, που 
ολοκληρώθηκε γύρω στο 550 π.Χ. 

Ο ναός, με περισσότερες από 100 μαρμάρινες κολόνες 
ύψους 17 μέτρων η καθεμία, χρειάστηκε 120 χρόνια 
για να αποπερατωθεί και χάρισε στην πόλη το όνομα 
«Υπηρέτης της Θεάς». Μόνο μία κολόνα, η οποία 
βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφής τη δεκαετία του 
1870, παραμένει όρθια στον χώρο.

Όπως συνέβη με πολλούς τόπους στην Ανατολική 
Μεσόγειο, η Έφεσος άλλαξε χέρια πολλές φορές 
ανά τους αιώνες. Παραμένει όμως ένας από τους 
σημαντικότερους ρωμαϊκούς αρχαιολογικούς 
τόπους στην περιοχή. Θα νιώσετε δέος για αυτό το 
απίστευτο ιστορικό οικοδόμημα, ενώ τα ερείπια που θα 
εξερευνήσετε δίνουν ακόμα και σήμερα μια εικόνα του 
παλιού μεγαλείου της Εφέσου.

Ανάμεσα στα αξιοθέατα που πρέπει να δείτε από 
κοντά είναι η εμβληματική και άμεσα αναγνωρίσιμη 
Βιβλιοθήκη του Κέλσου, η Πύλη του Αυγούστου, η 
Πύλη της Μαγνησίας, η Αγορά, το Ωδείο, οι Οικίες των 
Πατρικίων, το Μεγάλο Θέατρο, ο ναός του Αδριανού και 
ο Οίκος της Παρθένου Μαρίας.

Ένας θρύλος αναφέρει ότι η Παναγία πέρασε τα 
τελευταία της χρόνια εδώ, ακολουθώντας την 

ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΑ ΕΦΕΣΟΣ

επιθυμία που εξέφρασε ο Ίησούς στον αγαπημένο του 
μαθητή, τον Άγιο Ίωάννη τον Ευαγγελιστή, να φροντίσει 
τη μητέρα του. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό ήταν το 
τελευταίο της σπίτι και έχει μετατραπεί σε τόπο 
προσκυνήματος.

Το 1957 το Βατικανό επισημοποίησε αυτή την 
αναγνώριση. Τρεις Πάπες έχουν επισκεφθεί τον τόπο 
αυτό. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Έφεσος είναι 
σημαντική στον Χριστιανισμό είναι ότι ο Απόστολος 
Παύλος έζησε, εκήρυξε και συνέγραψε εκτενώς εδώ, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιστολής του προς τους 
Κορινθίους.

Η Έφεσος είναι ένα από τα μεγαλύτερα, πιο 
συναρπαστικά και πιο ένδοξα υπαίθρια αρχαιολογικά 
μουσεία στον κόσμο. Αυτή η εκδρομή θα σας μείνει 
σίγουρα αξέχαστη.

Στο τέλος της ξενάγησής μας έχουμε χρόνο και για λίγο 
…shopping. Επιλέξτε χαλιά, κοσμήματα, δερμάτινα είδη 
και αναμνηστικά.

Έφεσος

Βιβλιοθήκη του Κέλσου
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΊ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€66

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€89



Ο Ναός του Αδριανού

Λουτρά της Σχολαστικίας

Κρήνη του Τραϊανού

Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: KUS - 02

Ένα συναρπαστικό ταξίδι σε μερικές από τις πιο 
σημαντικές και καθοριστικές περιόδους της 
ιστορίας των Ελλήνων, των Ρωμαίων και του 
Χριστιανισμού που ελπίζουμε να σας μαγέψει.

Αυτή η θαυμάσια πόλη, που βρίσκεται στους λόφους 
έξω από το Κουσάντασι, είναι ένα καταπληκτικό 
υπαίθριο αρχαιολογικό θαύμα που ιδρύθηκε από 
τους Έλληνες γύρω στο 2000 π.Χ. Η Έφεσος, 
αφιερωμένη στην θεά Αρτέμιδα, ήταν μία από τις 
σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου.

Ο ναός που χτίστηκε προς τιμήν της ήταν ένα 
από τα Επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου. Είχε 
περισσότερες από 100 μαρμάρινες κολόνες ύψους 
17 μέτρων η καθεμία και χάρισε στην πόλη το όνομα 
«Υπηρέτης της Θεάς».

Μόνο μία κολόνα, η οποία βρέθηκε κατά τη διάρκεια 
ανασκαφής τη δεκαετία του 1870, παραμένει σήμερα 
όρθια. Θα δούμε την Αγορά, το Ωδείο, τη Βιβλιοθήκη 
του Κέλσου, τη μαρμαροστρωμένη Κεντρική Οδό 
των Κουρητών, τα Λουτρά της Σχολαστικίας, την 
Κρήνη του Τραϊανού, τον ναό του Αδριανού και 
τις Οικίες της Κορησού, όπου ζούσαν οι πλούσιες 
οικογένειες της αρχαίας Εφέσου.

Μόνο το 13 τοις εκατό της Εφέσου έχει έρθει στην 
επιφάνεια ως τώρα. Τα ευρήματα από τις μέχρι 
τώρα ανασκαφές βρίσκονται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Εφέσου στην πόλη Σελτσούκ.

Στο τέλος της ξενάγησής μας έχουμε χρόνο και 
για λίγο …shopping. Επιλέξτε χαλιά, κοσμήματα, 
δερμάτινα είδη και αναμνηστικά.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΦΕΣΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ 
- ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

14

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΊ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€79



Βιβλιοθήκη του Κέλσου

Κεντρική Οδός των Κουρητών

Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: KUS - 07

Κάθε βήμα που κάνουμε στην αρχαία Έφεσο μας 
φέρνει πιο κοντά στην ελληνιστική, ρωμαϊκή και 
παλαιοχριστιανική εποχή. Θα απολαύσουμε μια 
πραγματικά εξαιρετική εμπειρία σε μία από τις 
σημαντικότερες και πιο ολοκληρωμένες κλασικές 
πόλεις της Ευρώπης, παρόλο που έχει αποκαλυφθεί 
μόνο ένα μέρος της.

Περνάμε από την Πύλη της Μαγνησίας και 
περιπλανιόμαστε στην Αγορά, το Ωδείο, τη θαυμάσια 
και αναστηλωμένη Βιβλιοθήκη του Κέλσου, την 
μαρμαροστρωμένη Κεντρική Οδό των Κουρητών, τα 
Λουτρά της Σχολαστικίας, το Μεγάλο Θέατρο, την 
Κρήνη του Τραϊανού, τις Οικίες των Πατρικίων, το 
Πρυτανείο και τον ναό του Αδριανού.

Απέναντι από τον ναό του Αδριανού, στους πρόποδες 
του λόφου Bulbul και στο καλυπτόμενο τμήμα του 
αρχαιολογικού χώρου, που προστατεύεται από τη 
ζέστη και τα φυσικά φαινόμενα, βρίσκονται οι Οικίες 
της Κορησού ή Επαύλεις.

Εδώ ζούσαν οι πλούσιες οικογένειες της αρχαίας 
Εφέσου. Αυτές οι κατοικίες διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση, ιδίως η εσωτερική τους διακόσμηση. Οι 
παλαιότερες οικίες που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι 
σήμερα χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα π.Χ., είναι 
χτισμένες σε δύο ορόφους και είχαν ζεστό και κρύο 
νερό και σύστημα θέρμανσης, με πήλινους σωλήνες 
κάτω από το δάπεδο. Μάλιστα, τα σπίτια ήταν 
κατασκευασμένα σύμφωνα με πολεοδομικό σχέδιο 

στο οποίο οι δρόμοι τέμνονται μεταξύ τους σε ορθή 
γωνία.

Η Έφεσος, που έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν αφιερωμένη 
στη θεά Αρτέμιδα και ο υπέροχος ναός που χτίστηκε 
για να την τιμήσει χρειάστηκε 120 χρόνια για να 
ολοκληρωθεί. Συγκαταλέγεται στα έξι από τα επτά 
θαύματα του αρχαίου κόσμου που έχουν χαθεί προ 
πολλού. 

Στο τέλος της ξενάγησής μας έχουμε χρόνο και 
για λίγο …shopping. Επιλέξτε χαλιά, κοσμήματα, 
δερμάτινα είδη και αναμνηστικά.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΦΕΣΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΙΣ
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΊ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€66

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€89



Διάρκεια: μισή μέρα  
Κωδικός εκδρομής: KUS - 06

Ένας υδάτινος κόσμος περιπέτειας περιμένει τους 
επισκέπτες στο Adaland, μια επιλογή που έρχεται 
λίγο σε αντίθεση με τις πιο ήρεμες ξεναγήσεις μας.

Αν αναζητάτε λίγη αδρεναλίνη και ενθουσιασμό, 
αυτή η εμπειρία είναι ειδικά σχεδιασμένη για εσάς.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο 
της Τουρκίας και ένα από τα μεγαλύτερα και 
καλύτερα στην Ευρώπη.

Σε μια έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων, θα 
βρείτε τσουλήθρες, πισίνες με κύματα, καταρράκτες 
και διαδρομές, με εγκαταστάσεις και παιχνίδια για 
όλες τις ηλικίες.

Οι συναρπαστικές «μεγάλες διαδρομές» 
περιλαμβάνουν το Screamer, το Black Thunder και το 
Anaconda. Τα ονόματα τα λένε όλα.

Αν προτιμάτε κάτι πιο χαλαρό, υπάρχει η βαρκάδα 
στο ήρεμο ποταμάκι που εκτείνεται σε μήκος 300 
μέτρων μέσα στο πάρκο, ενώ στο Treasure Island οι 
νεότεροι επισκέπτες μπορούν να κάνουν τσουλήθρα 
μέσα στο Pirate Tunnel μήκους 25 μέτρων ή να 
ισορροπήσουν στο Lily-Pad Raft Walk.

Υπάρχουν περισσότερες από 20 διαδρομές για όλη 
την οικογένεια.

Θα βρείτε επίσης παιδική πισίνα, πισίνα τζακούζι 
με τσουλήθρες, πισίνα με κύματα και πισίνα με 
δραστηριότητες.

Οι μικροί επισκέπτες έχουν τις δικές τους 
ξεχωριστές περιοχές.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ΒΟΥΤΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟ ADALAND WATER PARK

Adaland Water Park

- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

16

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΊ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€34

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€49
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΊ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

Μια επίσκεψη στο Κουσάντασι έχει να κάνει μόνο με 
την Έφεσο, σωστά;

Όχι ακριβώς.

Το buggy safari μπορεί να μην ήταν στο πρόγραμμά 
σας, αλλά είναι άλλη μία από τις βιωματικές 
επιλογές που προσφέρουμε, λίγο έξω από τα 
συνηθισμένα.

Απολαύστε μια συναρπαστική διαδρομή στο φυσικό 
τερέν, θαυμάζοντας παράλληλα την ομορφιά και την 
ποικιλομορφία του τοπίου.

Καθίστε πίσω από το τιμόνι, προσδεθείτε και 
νιώστε τον άνεμο στα μαλλιά σας καθώς βγαίνουμε 
κυριολεκτικά εκτός πεπατημένης.

Θα σας δοθούν πλήρεις οδηγίες ασφαλείας, θα 
φορέσετε κράνος και θα ξεκινήσετε με έναν έμπειρο 
οδηγό σε μια πιο εύκολη διαδρομή.

Μόλις αποκτήσετε αυτοπεποίθηση, θα 

κατευθυνθείτε σε πιο σκληρό και πιο απαιτητικό 
τερέν, μέσα από δάση, βάλτους, χωματόδρομους, 
ρυάκια και λάσπες, θα δείτε άγρια ζώα και θα 
θαυμάσετε την εκπληκτική θέα στο Αιγαίο.

Τα buggies είναι άνετα, ασφαλή και εύκολα στην 
οδήγηση και τις μανούβρες, ενώ ο οδηγός σας θα 
βρίσκεται κοντά σας.

Το δρομολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει και μια στάση 
σε τοπική παραλία για μπάνιο ή λίγη χαλάρωση.

Όλα τα οχήματα και οι διαδρομές ελέγχονται σε 
εβδομαδιαία βάση, διασφαλίζοντας την ασφαλή και 
άνετη χρήση.

Είναι μια εξαιρετική επιλογή και κάτι πολύ 
διαφορετικό, αλλά σας προειδοποιούμε. Μπορεί να 
λασπωθείτε ή να σκονιστείτε, ή και τα δύο!

Να ξέρετε όμως ότι αξίζει τον κόπο.

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ BUGGY SAFARI
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 10-20 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: KUS - 10

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€62
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΊ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Μερικές φορές επισκέπτεστε ένα μέρος και σχεδόν 
τρίβετε τα μάτια σας επειδή δεν μπορείτε να 
πιστέψετε ότι βρίσκεστε εκεί.

Θεωρούμε ότι η Έφεσος είναι ένας τέτοιος 
προορισμός.

Κάθε βήμα που κάνουμε μας φέρνει πιο κοντά στους 
απίστευτους πολιτισμούς των Ελλήνων, των Ρωμαίων 
και των Οθωμανών.

Εδώ βρισκόταν κάποτε ένα από τα Επτά Θαύματα του 
Κόσμου, ο Ναός της Αρτέμιδος.

Η επίσκεψή μας στην Έφεσο αποτελεί την πεμπτουσία 
του βιωματικού ταξιδιού και είμαστε περήφανοι που 
μπορούμε να σας τη δείξουμε συνοδευόμενοι από έναν 
εξειδικευμένο αρχαιολόγο-ξεναγό καθώς νιώθουμε, 
βλέπουμε και αγγίζουμε την αρχαία ιστορία.

Μια υπέροχη εμπειρία που θα κρατήσετε μέσα σας για 
πάντα.

Η Έφεσος συγκαταλέγεται στις πιο όμορφες κλασικές 
πόλεις του κόσμου.

Ο Άγιος Ίωάννης και η Παρθένος Μαρία την 
επισκέφθηκαν και εδώ ο Άγιος Παύλος έγραψε μία από 
τις πιο φημισμένες επιστολές του, την Επιστολή προς 
Εφεσίους.

Ξεκινώντας από την Πύλη Μαγνησίου, περπατάμε 
χαλαρά κατηφορίζοντας μέσα από τους 
μαρμαροστρωμένους δρόμους της Εφέσου, περνώντας 
από ιστορικά σημαντικές τοποθεσίες όπως το 
γυμνάσιο, τον ναό του Αδριανού, την Άνω Αγορά και τα 
Ρωμαϊκά Λουτρά.

Απέναντι από τον ναό του Αδριανού, στους πρόποδες 
του λόφου Bulbul και στο καλυπτόμενο τμήμα του 
αρχαιολογικού χώρου, που προστατεύεται από τη 
ζέστη και τα φυσικά φαινόμενα, βρίσκονται οι Οικίες 
της Κορησού ή Επαύλεις.

Εδώ ζούσαν οι πλούσιες οικογένειες της αρχαίας 
Εφέσου. Αυτές οι κατοικίες διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση, ιδίως η εσωτερική τους διακόσμηση. Οι 
παλαιότερες οικίες που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι 
σήμερα χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα π.Χ., είναι 
χτισμένες σε δύο ορόφους και είχαν ζεστό και κρύο 
νερό και σύστημα θέρμανσης, με πήλινους σωλήνες 
κάτω από το δάπεδο.

Στη συνέχεια φτάνουμε στην εκπληκτική Βιβλιοθήκη 
του Κέλσου, που χτίστηκε το 135 π.Χ. και είναι πλούσια 
διακοσμημένη με προσόψεις, κολώνες και γλυπτά. Η 
βιβλιοθήκη φιλοξενούσε κάποτε 12.000 χειρόγραφα σε 
πάπυρο, και ήταν μία από τις μεγαλύτερες στον αρχαίο 
κόσμο.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το εντυπωσιακό 
ελληνικό θέατρο, χωρητικότητας 24.000 ατόμων.

Από εδώ ο Άγιος Παύλος έκανε τα κηρύγματά του στον 
λαό, ικετεύοντάς τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν 
τη λατρεία της Αρτέμιδος και να ασπαστούν τη 
χριστιανική πίστη.

Μόνο τα θεμέλια και ένα μικρό τμήμα του 
μεγαλοπρεπούς Ναού της Αρτέμιδος έχουν απομείνει 
στην Έφεσο, αλλά η αίσθηση ότι βρίσκεσαι μπροστά σε 
ένα από τα Επτά Θαύματα είναι πολύ ξεχωριστή.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 10-20 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: KUS-11

Έφεσος

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€89
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΊ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



Ανάκτορο της Κνωσού

ΗΡΑΚΛΕΊΟ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: HER - 01

Το νησί της Κρήτης είναι περισσότερο γνωστό 
ως ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς της Ελλάδας, αλλά αν ψάξετε λίγο 
βαθύτερα θα ανακαλύψετε κάτι συναρπαστικό. Η 
αρχαία πόλη της Κνωσού, κοντά στην πρωτεύουσα 
του νησιού, το Ηράκλειο, ήταν ο τόπος που 
«γέννησε» τον πρώτο πολιτισμό της Ευρώπης, 
τον Μινωικό. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι είναι η 
αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης.

Η εκδρομή μας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο των 
Μινωιτών καθώς επισκεπτόμαστε έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς της 
ηπείρου.

Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν τη δεκαετία του 
1870 από τον Κρητικό Μίνωα Καλοκαιρινό. 
Λίγες δεκαετίες αργότερα, στις αρχές του 1900, 
περαιτέρω εργασίες του Βρετανού σερ Άρθουρ 
Έβανς έστρεψαν την προσοχή του κόσμου στο 
Ανάκτορο της Κνωσού, όπου σύμφωνα με τον μύθο 
κατοικούσε ο σοφός βασιλιάς Μίνωας.

Θα εξερευνήσουμε τη μεγάλη Κεντρική Αυλή, την 
υπέροχη Αίθουσα του Θρόνου, την επιβλητική 
Μεγάλη Σκάλα και θα δούμε την τοιχογραφία 
«Πρίγκιπας των Κρίνων».

Καθώς περπατάτε στα διαμερίσματα του ανακτόρου 
και βλέπετε τα αρχαιολογικά ευρήματα, θα 
εντυπωσιαστείτε από την πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά του Μινωικού πολιτισμού. 

Θα ακούσετε για τον κρητικό θρύλο του 
Μινώταυρου, που ήταν μισός άνθρωπος, μισός 

ταύρος, ζούσε στον Λαβύρινθο και θανατώθηκε από 
τον Θησέα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου για να μάθουμε περισσότερα για 
την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης.

Η ξενάγησή μας τελειώνει στο Ηράκλειο, 
την πατρίδα πολλών σημαντικών ιστορικών 
προσωπικοτήτων, όπως ο νομπελίστας ποιητής 
Οδυσσέας Ελύτης, ο ζωγράφος Ελ Γκρέκο και ο 
συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης.

Η πόλη διαθέτει επίσης μερικά αξιοσημείωτα κτίρια 
και οικοδομήματα όπως το φρούριο «Κούλες», η 
Ενετική Λότζια, η Κρήνη Μοροζίνι, η Βασιλική του 
Αγίου Μάρκου, η εκκλησία του Αγίου Τίτου, το 
μεσαιωνικό μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης και ο 
Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μηνά.

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Η αρχαία πόλη της Κνωσού
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ΗΡΑΚΛΕΊΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€79



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: HER - 02

Η αρχαία πόλη της Κνωσού, κοντά στην πρωτεύουσα 
της Κρήτης, το Ηράκλειο, ήταν ο τόπος που 
«γέννησε» τον πρώτο πολιτισμό της Ευρώπης, τον 
Μινωικό. 

Άρα μπορούμε να υποστηρίξουμε, με κάποια 
βεβαιότητα, ότι είναι η αρχαιότερη πόλη της 
Ευρώπης.

Η εκδρομή μας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο των 
Μινωιτών καθώς επισκεπτόμαστε έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς της 
ηπείρου.

Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν τη δεκαετία του 
1870 από τον Κρητικό Μίνωα Καλοκαιρινό. 
Λίγες δεκαετίες αργότερα, στις αρχές του 1900, 
περαιτέρω εργασίες του Βρετανού σερ Άρθουρ 
Έβανς έστρεψαν την προσοχή του κόσμου στο 
εντυπωσιακό Ανάκτορο της Κνωσού, όπου σύμφωνα 
με τον μύθο κατοικούσε ο σοφός βασιλιάς Μίνωας.

Θα εξερευνήσουμε τη μεγάλη Κεντρική Αυλή, την 
υπέροχη Αίθουσα του Θρόνου, την επιβλητική 
Μεγάλη Σκάλα και θα δούμε την τοιχογραφία 
«Πρίγκιπας των Κρίνων».

Καθώς περπατάτε στα διαμερίσματα του ανακτόρου 
και βλέπετε τα αρχαιολογικά ευρήματα, θα νιώσετε 
δέος για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του 
Μινωικού πολιτισμού. 

Θα ακούσετε για τον κρητικό θρύλο του 
Μινώταυρου, που ήταν μισός άνθρωπος, μισός 
ταύρος, ζούσε στον Λαβύρινθο και θανατώθηκε από 
τον Θησέα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Εξερευνώντας κάθε χώρο, θα κάνουμε ένα ταξίδι 
στο παρελθόν μέσα στον Διάδρομο της Πομπής και 
στην Αίθουσα του Βασιλιά, ακούγοντας πληροφορίες 
για τη συναρπαστική περίοδο της βασιλείας του 
Βασιλιά Μίνωα.

Κνωσός

ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ – ΠΡΩΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η αρχαία πόλη της Κνωσού
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ΗΡΑΚΛΕΊΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€79



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: HER - 04

Αφήνοντας πίσω μας τα ενετικά τείχη του 
Ηρακλείου, οδηγούμε μέσα στην όμορφη ύπαιθρο 
του μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας και της 
γενέτειρας του Δία σύμφωνα με τη μυθολογία. 
Περνάμε από την Επισκοπή και το Σγουροκεφάλι 
πριν φτάσουμε στο παραδοσιακό χωριό Στίρονας. 
Εδώ παίρνετε μια βαθιά ανάσα, αναπνέετε τον 
καθαρό αέρα του βουνού και απολαμβάνετε τη 
μαγευτική θέα στα 550 μέτρα πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας.

Ο Στίρονας αποτελείται από παραδοσιακά πέτρινα 
κτίρια χτισμένα αμφιθεατρικά με θέα προς τα βουνά. 
Εδώ μπορείτε να δείτε πώς ζούσαν οι Κρητικοί πριν 
από αιώνες. Επισκεπτόμαστε επίσης ένα βοτανικό 
παρτέρι, όπου υπάρχουν διάφορα αρωματικά και 
θεραπευτικά βότανα από τα βουνά της Κρήτης.

Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε 
οινογευσία – ο οίνος έχει μεγάλη ιστορία στο νησί, 
αφού παράγεται από την εποχή των Μινωιτών και 
την εποχή του Χαλκού και οι ντόπιοι είναι περήφανοι 
για αυτή τους την εμπειρία. Επισκεπτόμαστε ένα 
αποστακτήριο ρακής και δοκιμάζουμε το προϊόν 
κατευθείαν από τα βαρέλια στο κελάρι. Αφού 
μάθουμε περισσότερα για την παραγωγή και την 
εμφιάλωση, θα απολαύσουμε κρητικούς μεζέδες με 
αγνό τοπικό ελαιόλαδο και θα παρακολουθήσουμε 
παραδοσιακούς χορούς. Για λίγες ώρες, θα νιώσετε 
την αληθινή γεύση της ζωής στην ύπαιθρο.

Επιστρέφουμε στο ιστορικό Ηράκλειο που ιδρύθηκε 
το 824 και μαθαίνουμε για μερικές από τις 

σημαντικότερες ιστορικές μορφές και τα υπέροχα 
αξιοθέατά του, όπως το φρούριο «Κούλες», η 
ενετική Λότζια, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, το 
μεσαιωνικό μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης και ο 
Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μηνά.

ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μητροπολιτικός Ναός του 
Αγίου Μηνά

Παραδοσιακοί Κρητικοί χορευτές στο αποστακτήριο ρακής

Απολαύστε την 
Κρητική ύπαιθρο
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ΗΡΑΚΛΕΊΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€79



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: HER - 05

Αυτή η ξενάγηση με λεωφορείο μας μεταφέρει 
πρώτα στην καρδιά του αρχαίου Μινωικού 
πολιτισμού, τη σπουδαία πόλη της Κνωσού. 
Εδώ θα γνωρίσουμε πολλούς αιώνες ιστορίας, 
αρχιτεκτονικής, τέχνης και πολιτισμού και θα 
ανακαλύψουμε τους θρύλους του Δαίδαλου, του 
Θησέα και του τρομερού Μινώταυρου, που ήταν 
μισός άνθρωπος, μισός ταύρος.

Εξερευνώντας κάθε χώρο, θα κάνουμε ένα ταξίδι 
στο παρελθόν μέσα στον Διάδρομο της Πομπής και 
στην Αίθουσα του Βασιλιά, ακούγοντας τις ιστορίες 
του Βασιλιά Μίνωα.

Οι Μινωίτες μπορούν να θεωρηθούν ως ο 
αρχαιότερος πολιτισμός στην Ευρώπη από το 2700 
π.Χ. και η Κνωσός η αρχαιότερη πόλη του.

Οι Μινωίτες αφομοιώθηκαν από τους Μυκηναίους 
από την ηπειρωτική Ελλάδα και η Κρήτη πέρασε 
από πολλά χέρια ανά τους αιώνες, από τους 
Βυζαντινούς, τους Άραβες και τους Ενετούς μέχρι 
τους Οθωμανούς. Η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα 
τον Δεκέμβριο του 1913.

Μετά την εξερεύνηση στην Κνωσό, διασχίζουμε την 
ύπαιθρο με κατεύθυνση το Θραψανό, το κρητικό 
χωριό της αγγειοπλαστικής.

Θα δούμε παραδοσιακούς τεχνίτες και τεχνίτριες 
επί τω έργω, καθώς δημιουργούν αγγεία και 
κεραμικά και θα περιπλανηθούμε σε μια κοινότητα 
όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Θα ακολουθήσουμε 
μια πορεία περνώντας από τις αρχαίες διαδρομές 
του κρασιού και μέσα από ήρεμα, χαλαρωτικά τοπία 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αποθήκη στο Ανάκτορο της Κνωσού

Ανάκτορο της Κνωσού

Τοπία της Κρήτης

24

ΗΡΑΚΛΕΊΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

μέχρι τη Μυρτιά. Εδώ βρίσκεται το Μουσείο Νίκου 
Καζαντζάκη, αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του 
διάσημου Έλληνα συγγραφέα.

ΠΑΙΔΙ
€64

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€89



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: HER - 10

5 χιλιόμετρα δυτικά του Ηρακλείου βρίσκεται η 
παραλία Αμμουδάρα, ένα δημοφιλές μέρος που 
ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε είδους ταξιδιωτών, από 
σόλο εξερευνητές μέχρι ζευγάρια και οικογένειες. 
Εδώ έχετε πολλές επιλογές για ηλιοθεραπεία, 
κολύμπι ή μια βόλτα με τζετ σκι.  

Η μεγάλη παραλία Αμμουδάρα με τη χρυσαφένια 
αμμουδιά προσφέρει διάφορες επιλογές που 
ταιριάζουν στα γούστα κάθε επισκέπτη. Θα βρείτε 
εξαιρετικά τοπικά εστιατόρια, ξαπλώστρες και 
κέντρα για θαλάσσια σπορ, ενώ χάρη στα ήρεμα, 
ρηχά νερά είναι ένα ιδανικό μέρος για παιδιά. Αν 
ψάχνετε λίγη απομόνωση και θέλετε να απολαύσετε 
τη θέα, απλώς κάντε μια βόλτα στην κατεύθυνση 
προς Ηράκλειο και θα βρείτε μια πιο ήσυχη περιοχή.  

Το κόστος των εγκαταστάσεων στην παραλία δεν 
περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ

Παραλία Αμμουδάρα

25

ΗΡΑΚΛΕΊΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΩ
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ΗΡΑΚΛΕΊΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Μια ξενάγηση στις πλούσιες γεύσεις της Κρήτης. Θα 
διεγείρει τις αισθήσεις σας και θα σας προσφέρει 
έντονες αναμνήσεις από τις πιο υπέροχες γεύσεις και 
μυρωδιές.

Πολύ καιρό μετά την επιστροφή σας στο σπίτι, αν 
κλείσετε τα μάτια θα ξαναθυμηθείτε αυτά τα αρώματα 
και τη μοναδική κρητική εμπειρία.

Η κουζίνα του νησιού είναι διάσημη. Κάποιοι την 
αποκαλούν θαυματουργή.

Οι εξειδικευμένοι ξεναγοί μας είναι αληθινοί λάτρεις 
του φαγητού και γνώστες του κρασιού, επομένως θα 
βρίσκεστε στα καλύτερα χέρια.

Μαζί τους θα ανακαλύψετε μερικά από τα υπέροχα 
κρυμμένα διαμάντια του Ηρακλείου για να δοκιμάσετε 
τις καλύτερες νοστιμιές της μεσογειακής κουζίνας. 
Σε εννέα διαφορετικά μέρη θα απολαύσετε πλούσιες 
γεύσεις.

Αυθεντικό κρητικό τσάι από βότανα με θυμαρίσιο 
μέλι, ποικιλία τυριών, ελιές, μπουγάτσα, λαχταριστούς 
μεζέδες συνδυασμένους με ντόπιο κρασί και κρητική 
ρακή, καθώς και street food, θαυμάζοντας παράλληλα 
το εκπληκτικό τοπίο.

Η γευσιγνωσία της καλύτερης κρητικής κουζίνας 
συνδυάζεται με μια ξενάγηση στα ιστορικά μνημεία του 
Ηρακλείου για να γνωρίσετε τη συναρπαστική ιστορία 
της πρωτεύουσας.

Το κρητικό φαγητό φημίζεται σε όλο τον κόσμο ως η 
αυθεντική μεσογειακή διατροφή, ίσως η πιο υγιεινή 
στον κόσμο, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά 
ολικής άλεσης, όσπρια και ελαιόλαδο. Περιλαμβάνει 
ψάρια και πουλερικά, άπαχες πηγές πρωτεΐνης, αντί 

για κόκκινο κρέας. Δίνει έμφαση στην ευημερία και 
αντικατοπτρίζει την πλούσια ποικιλομορφία των 
τοπίων και των φυτών της Κρήτης που παράγουν μια 
εκπληκτική ποικιλία αρωμάτων και γεύσεων.

Έχει εμπνεύσει τα μενού σε όλη την Ευρώπη και όχι 
μόνο.

Ίστορικά, οι Κρητικοί έτρωγαν μόνο ό,τι παρήγαγε η γη 
τους.

Τώρα είναι η δική σας σειρά. Σίγουρα υπάρχει πολλή 
τροφή για σκέψη.

Πρόκειται για μια μοναδική, αξέχαστη εμπειρία των 
αισθήσεων.

Ποιος ξέρει, μπορεί ακόμα και να αλλάξει τη ζωή σας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ FOOD ON FOOT
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 9-15 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: HER-09

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€129
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ΗΡΑΚΛΕΊΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



Οία

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

28



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: SAN - 01

Αν επισκέπτεστε τη Σαντορίνη για πρώτη φορά, θα 
σας κόψει την ανάσα.

Και ακόμα κι αν είστε τακτικός επισκέπτης, τα 
επιβλητικά τοπία και τα ασβεστωμένα σπίτια θα σας 
κόβουν την ανάσα κάθε φορά. Περιγράφεται συχνά 
ως ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον πλανήτη. Η 
εκδρομή μας περιλαμβάνει πολλές μαγικές στιγμές. 

Το πιο εντυπωσιακό θέαμα παρουσιάζει το χωριό 
της Οίας, σκαρφαλωμένο στο χείλος της καλντέρας 
που σχηματίστηκε από ηφαιστειακή έκρηξη.

Η Σαντορίνη είναι ένας ημικυκλικός βράχος γύρω 
από τη θάλασσα. Σκεφτείτε ότι είναι το χείλος ενός 
παλιού ηφαιστείου.

Αρχικά κατευθυνόμαστε στο Μεγαλοχώρι, ένα από 
τα πιο αυθεντικά και ανέγγιχτα χωριά του νησιού, 
που διατηρεί την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τον 
χαρακτήρα και τη γοητεία του.

Η εκδρομή μας συνεχίζεται ανατολικά μέσα από 
διάφορες παραδοσιακές κοινότητες όπως το 
Φηροστεφάνι και το Ημεροβίγλι μέχρι να φτάσουμε 
στην Οία. Στη διαδρομή μας θα βλέπουμε τη 
δαντελωτή καλντέρα στα δυτικά, με τα νησάκια 
Θηρασιά, Παλαιά και Νέα Καμένη και μια απίστευτη, 
απαράμιλλη πανοραμική θέα.

Υπάρχει αρκετός χρόνος στην Οία για να 
εξερευνήσετε, να περπατήσετε στα καλντερίμια, 
να επισκεφθείτε τα υπέροχα μαγαζιά και να 

απαθανατίσετε τις στιγμές στην κάμερα. 

Θαυμάστε τα υπόσκαφα και τα ασυνήθιστα 
καπετανόσπιτα, τον οικισμό Αμμούδι στους 
πρόποδες της καλντέρας.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΑΣ ΣΚΑΡΦΑΛΩΜΕΝΟ 
ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ

Καμπαναριό στο 
Μεγαλοχώρι

Οία

Παραλία Αμμούδι
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: SAN - 02

Αυτή η εκδρομή είναι ιδανική για όσους θέλουν να 
γνωρίσουν λίγο καλύτερα τα νησιά που περιβάλλουν 
την καλντέρα, τα απομεινάρια του ηφαιστείου.

Ένα μικρό σκάφος θα μας μεταφέρει πρώτα στη 
Νέα Καμένη. Η γεωλογία της θυμίζει σεληνιακό 
τοπίο. Ανεβαίνουμε στο χείλος του κρατήρα, στην 
καρδιά του ηφαιστείου, μια εμπειρία που θα σας 
πλημμυρίσει με δέος. Οι παραλίες της Νέας Καμένης 
περιβάλλονται από ιαματικές πηγές.

Η επόμενη στάση μας σε αυτή την ξεχωριστή 
εκδρομή είναι η Παλαιά Καμένη με τα ιαματικά ζεστά 
νερά.

Η θερμοκρασία της θάλασσας εδώ είναι 
πέντε βαθμούς υψηλότερη από αλλού και το 
κιτρινοπράσινο νερό περιέχει θειάφι.

Μετά την εκδρομή μας στο ηφαίστειο αλλάζουμε 
ρυθμό καθώς επισκεπτόμαστε τα πολυσύχναστα 
Φηρά, για μια βόλτα, ένα χαλαρό ποτό ή απλά για να 
απολαύσουμε την ατμόσφαιρα. Κατεβαίνουμε με 
το τελεφερίκ (το εισιτήριο περιλαμβάνεται στην 
εκδρομή) στο παλιό λιμάνι για τη μεταφορά μας 
πίσω στο πλοίο.

Η ξενάγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ορισμένες 
περιόδους του χρόνου.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Φηρά

Νέα Καμένη

Νέα Καμένη

30

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€79



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: SAN - 08

Η σύγχρονη Σαντορίνη έχει σχεδόν κυριολεκτικά 
διαμορφωθεί από ένα γεγονός στην αρχαία ιστορία.

Το 1650 π.Χ. εξερράγη το τεράστιο ηφαίστειο της 
Θήρας, βυθίζοντας το κεντρικό κομμάτι του νησιού που 
ήταν τότε γνωστό ως Στρογγύλη και δημιουργώντας 
μια απίστευτη καλντέρα.

Και σε αυτό το μικρό, κυκλικό απομεινάρι βρίσκεται 
τώρα η Σαντορίνη, σε απόσταση περίπου 322 
χιλιομέτρων από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο δήμος περιλαμβάνει τα κατοικημένα νησιά Σαντορίνη 
και Θηρασιά και τα ακατοίκητα Νέα Καμένη, Παλαιά 
Καμένη, Ασπρονήσι και Χριστιανά.

Τα επιβλητικά τοπία που χαρίζουν στη Σαντορίνη τη 
μοναδική της μορφή σχηματίστηκαν από την έκρηξη και 
σίγουρα θα τα κοιτάζετε με δέος καθώς ταξιδεύετε 
με τη λέμβο προς το λιμάνι του Αθηνιού για να 
κατευθυνθείτε προς τον σημαντικότερο αρχαιολογικό 
χώρο της Σαντορίνης, το χωριό Ακρωτήρι. Καθ’ οδόν, 
κάνουμε μια σύντομη στάση στα ερείπια του διάσημου 
ανεμόμυλου του νησιού και απολαμβάνουμε την 
υπέροχη θέα.

Ο οικισμός του Ακρωτηρίου καταστράφηκε από την 
έκρηξη και θάφτηκε μέσα στην ηφαιστειακή τέφρα 
που διατήρησε πολλά από τα κτίρια, τις κατασκευές 
και τις εξαιρετικές τοιχογραφίες του. Ο χώρος έχει 
ανασκαφεί από τη δεκαετία του 1960.

Θα ανακαλύψετε ένα μέρος όπου ο χρόνος έχει 
σταματήσει και προσφέρει μια απίστευτη εμπειρία.

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Ανασκαφές στο Ακρωτήρι

Χωριό Ακρωτήρι

Λέγεται ότι το Ακρωτήρι θα μπορούσε να είχε 
εμπνεύσει την ιστορία της Ατλαντίδας του Πλάτωνα, 
αλλά υπάρχουν πολλά άλλα μέρη που διεκδικούν αυτή 
την τιμή.

Μετά το Ακρωτήρι, κατευθυνόμαστε προς τα Φηρά, τη 
μεγαλύτερη πόλη του νησιού, για να επισκεφθούμε τον 
ορθόδοξο μητροπολιτικό ναό, γνωστό και ως Εκκλησία 
της Υπαπαντής. Φημίζεται για την κομψότητα και τις 
όμορφες τοιχογραφίες που φιλοτέχνησε ο Σαντορινιός 
καλλιτέχνης Χριστόφορος Ασιμής.

Στα Φηρά θα έχουμε χρόνο για ψώνια, βόλτα ή έναν 
καφέ πριν επιστρέψουμε στις λέμβους, παίρνοντας 
το τελεφερίκ της Σαντορίνης. Είναι μια εντυπωσιακή 
κατάβαση άνω των 200 μέτρων στα γαλανά νερά της 
καλντέρας από την πλευρά του λιμανιού.

Η ξενάγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ορισμένες 
περιόδους του χρόνου.
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Διάρκεια: όλη μέρα 
Κωδικός εκδρομής: SAN - 06

Ελπίζουμε να σας συνεπάρει η ομορφιά αυτής της 
εκδρομής. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί.

Κατευθυνόμαστε στο εκπληκτικό σημείο θέασης του 
όρους Προφήτης Ηλίας όπου μπορείτε να βγάλετε 
υπέροχες φωτογραφίες με όλες τις πλευρές αυτού 
του μοναδικού νησιού. 

Ή μπορεί να θέλετε απλώς να θαυμάσετε με δέος τη 
θέα. Μερικές φορές, η φωτογραφική μηχανή απλώς 
μπαίνει στη μέση.

Στην κορυφή του βουνού βρίσκεται το πανέμορφο 
μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, ένα από τα 
παλαιότερα του νησιού.

Από εδώ επισκεπτόμαστε τη μαγευτική Οία, χωρίς 
αμφιβολία το πιο πολυφωτογραφημένο μέρος της 
Σαντορίνης και γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Η πανοραμική διαδρομή μας προσφέρει εκπληκτική 
θέα στους ηφαιστειακούς βράχους της νησίδας Νέα 
Καμένη και της Καλντέρας από κάτω, ενώ υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το τοπίο 
της Οίας και τα πολύχρωμα μαγαζιά και καφέ με 
βεράντες που έχουν θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Επισκεπτόμαστε ένα από τα πιο αποκλειστικά 
οινοποιεία της Σαντορίνης και φυσικά θα υπάρχει η 
δυνατότητα για λίγη γευσιγνωσία.

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ   

Τελεφερίκ στα Φηρά

Οινοποιείο Βενετσάνου

Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στην εκκλησία της 
Παναγίας της Επισκοπής. Βρίσκεται στο χωριό 
Επισκοπή Γωνιάς και είναι μια όμορφη βυζαντινή 
εκκλησία, χτισμένη στα τέλη του 11ου αιώνα και 
το καλύτερο δείγμα παραδοσιακής εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής στο νησί. 

Στο παραλιακό χωριό Καμάρι θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για μια βόλτα στην παραλία που φτάνει στους 
πρόποδες του όρους Μέσα Βουνό, με υψόμετρο 
έως και 400 μέτρων. Άλλοτε αγροτικό χωριό και 
ψαροχώρι, το σύγχρονο Καμάρι διαθέτει ακμάζουσα 
τουριστική βιομηχανία, προσφέροντας μια μεγάλη 
ποικιλία από εστιατόρια, καφέ και μπαρ και πολλές 
δραστηριότητες με θαλάσσια σπορ. Η εκδρομή 
καταλήγει στα Φηρά από όπου κατεβαίνουμε στο 
λιμάνι με το τελεφερίκ.
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: SAN - 10

Κρατάτε το τιμόνι σε αυτή τη συναρπαστική εκδρομή 
με τζιπ έχοντας τον ξεναγό σας ως συνοδηγό για να 
σας δείχνει τον δρόμο!

Αυτή η εναλλακτική εκδρομή συνδυάζει την 
άγρια, σκληρή και πιο απομονωμένη ομορφιά 
της νοτιοδυτικής Σαντορίνης με το συνήθως πιο 
τουριστικό ανατολικό τμήμα του νησιού.

Ξεκινάμε από το Ακρωτήρι στα νοτιοδυτικά.

Ο οικισμός του Ακρωτηρίου καταστράφηκε από την 
έκρηξη και θάφτηκε μέσα στην ηφαιστειακή τέφρα 
που διατήρησε πολλά από τα κτίρια, τις κατασκευές 
και τις εξαιρετικές τοιχογραφίες του. Ο χώρος έχει 
ανασκαφεί από τη δεκαετία του 1960. Το Ακρωτήρι 
θα μπορούσε να ήταν η έμπνευση για την ιστορία της 
Ατλαντίδας του Πλάτωνα.

Βλέπουμε τον θαυμάσιο φάρο του Ακρωτηρίου, 
χτισμένο το 1892 και έναν από τους παλαιότερους 
στην Ελλάδα, και στη συνέχεια κάνουμε στάση στην 
παρθένα παραλία της Βλυχάδας και στη δημοφιλή 
παραλία της Περίσσας με τη μαύρη άμμο που 
βρέχεται από τα υπέροχα κρυστάλλινα νερά του 
Αιγαίου.

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗΣ: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 

Ακρωτήρι

Παραλία Βλυχάδα

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στο όρος Προφήτης 
Ηλίας, στο μικρό χωριό Έξω Γωνιά που είναι 
χτισμένο αμφιθεατρικά σε μια πλαγιά και στον 
γαλήνιο Μονόλιθο με τις κρυμμένες ομορφιές του 
και τη μεγάλη και δημοφιλή παραλία του. 

Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να δείτε τη Σαντορίνη 
εκτός της πεπατημένης.

Αυτή η αξέχαστη εκδρομή, με εσάς επικεφαλής, 
καταλήγει στα Φηρά.
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: SAN - 13

Ένας μοναδικός τρόπος να γνωρίσετε την 
ηφαιστειακή γεωλογία της Σαντορίνης είναι 
βουτώντας τα πόδια σας μέσα στη μαύρη 
ηφαιστειακή άμμο στην παραλία της Περίσσας. Και 
είναι εύκολο να έρθετε πιο κοντά στη φύση όταν 
βρίσκεστε στην παραλία της Περίσσας!  

Κωπηλατήστε στα καταγάλανα, κρυστάλλινα νερά 
και ατενίστε το πελώριο Μέσα Βουνό που μοιάζει 
να σκαρφαλώνει μέσα από τη θάλασσα. Μπορείτε 
να νοικιάσετε μια ξαπλώστρα για να απολαύσετε 
τον ήλιο ή να βρείτε ένα σκιερό μέρος σε ένα από τα 
πολλά καφέ και μπαρ που πλαισιώνουν την παραλία. 

Αν ψάχνετε κάτι συναρπαστικό, νοικιάστε εξοπλισμό 
θαλάσσιων σπορ και κωπηλατήστε στο απέραντο 
γαλάζιο ή κολυμπήστε στα καθαρά, ρηχά νερά που 
έχουν βραβευτεί για πολλά χρόνια με τη Γαλάζια 
Σημαία. 

Το κόστος των εγκαταστάσεων στην παραλία δεν 
περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ

Παραλία της Περίσσας
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ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αυτή η ξενάγηση είναι κατάλληλη μόνο για άτομα 
με καλή φυσική κατάσταση. Δεν είναι διαθέσιμη τον 
Ίούλιο και τον Αύγουστο.

Υπάρχει πιο επιβλητικό, μαγευτικό μέρος από την 
Οία; Αναμφίβολα, οι περισσότεροι θα έλεγαν όχι, και 
ποιοι είμαστε εμείς που θα διαφωνήσουμε.

Η ομορφιά είναι υποκειμενική και αυτή είναι η 
προσωποποίηση της ομορφιάς.

Εξάλλου, είναι ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα 
μέρη στον κόσμο, φημισμένο και για τις μαγευτικές 
ανατολές και τα ηλιοβασιλέματά του.

Οι καρτ-ποστάλ σίγουρα το αδικούν. Και τα απλά 
λόγια δεν είναι αρκετά.

Η Οία είναι ο τελευταίος προορισμός μας σε αυτή 
την περιπατητική ξενάγηση, έτσι θα μπορείτε να 
κρίνετε μόνοι σας, αλλά αναμφίβολα η εμπειρία θα 
μείνει για πολύ καιρό στη μνήμη σας.

Ανηφορίζουμε με το πούλμαν στους λόφους από 
τον Αθηνιό, ακολουθώντας τον δρόμο με τις πολλές 
στροφές και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το 
εκπληκτικό τοπίο.

Περνάμε από την πρώην πρωτεύουσα, τον Πύργο, 
και τους αμπελώνες στις πλαγιές.

Η περιπατητική ξενάγηση κατά μήκος ενός φυσικού 
μονοπατιού ξεκινά από το Ημεροβίγλι.

Περνώντας από εγκαταλελειμμένα ξωκλήσια, 
έχουμε πάντα θέα στην εκπληκτική καλντέρα, ενώ 
στον ορίζοντα διακρίνονται τα νησιά Νέα Καμένη, 
Παλαιά Καμένη και Θηρασιά.

Στη συνέχεια φτάνουμε στην Οία, που βρίσκεται 
ψηλά στο χείλος των κόκκινων βράχων και 
κρέμεται πάνω στην καλντέρα.

Από αυτό το πανόραμα των ασβεστωμένων σπιτιών 
με τις πολύχρωμες στέγες και τις όμορφες 
εκκλησίες, η θέα στο εκθαμβωτικό γαλάζιο του 
Αιγαίου και την καλντέρα από κάτω απλά κόβει την 
ανάσα.

Δοκιμάστε ελληνικούς μεζέδες και απολαύστε λίγο 
ελεύθερο χρόνο για να επισκεφθείτε τις γκαλερί 
τέχνης και τα παλαιοπωλεία, πριν επιστρέψουμε στο 
λιμάνι – με το πούλμαν φυσικά, όχι με τα πόδια!

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΑΣ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 10-15 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: SAN - 17

???????? Ημεροβίγλι 

Πύργος

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€99



Ο προορισμός μας είναι ο Πύργος, το ψηλότερο 
χωριό στη Σαντορίνη και ένα από τα πιο όμορφα 
μέρη του νησιού. Έναν υπέροχο τόπο, σαν ζωγραφιά, 
που μοιάζει και δίνει την αίσθηση ότι ανήκει σε μια 
άλλη εποχή, μια Ελλάδα του παρελθόντος.

Είναι γοητευτικός, μαγευτικός και καθηλωτικός 
και εδώ μπορείτε να απολαύσετε τη στιγμή, 
γνωρίζοντας ότι ζείτε μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία.

Εδώ η ψυχή σας μπορεί πραγματικά να αγαλλιάσει.

Εδώ ο ρυθμός της ζωής είναι γαλήνιος, ήρεμος 
και χαλαρός, ένας κόσμος μακριά από την 
καθημερινότητα.

Η κεντρική πλατεία με τα ψηλά πεύκα και τα 
υπέροχα καφέ είναι το επίκεντρο και το ιδανικό 
μέρος για να απολαύσετε την ατμόσφαιρα.

Αποτυπώστε τη στιγμή και τα συναισθήματα στην 
περιπατητική ξενάγησή μας, εξερευνώντας την 
παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική που 
προσδίδει στο νησί της Σαντορίνης τη μοναδική του 
εμφάνιση.

Περιπλανηθείτε στα ερείπια ενός ενετικού 
φρουρίου και δείτε το ιστορικό μοναστήρι του 
Προφήτη Ηλία του 18ου αιώνα, το οποίο είναι 
κλειστό για το κοινό αλλά φιλοξενεί έναν μόνο 
μοναχό.

Εδώ θα βρείτε την πιο μαγευτική θέα στο νησί.

Μεταφερόμαστε στο Μεγαλοχώρι, ένα 
καλοδιατηρημένο χωριό κυκλαδίτικης και 

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 9-14 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: SAN-16

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Κάντε μια βόλτα στα 
δρομάκια και θαυμάστε τα σπίτια που είναι σκαμμένα 
μέσα στον ηφαιστειακό βράχο.

Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο «Συμπόσιον 
Κέντρο Πολιτισμού, Μουσική – Τέχνη – Μυθολογία» 
για μια μουσική παρουσίαση που δημιουργεί ένα 
διαδραστικό ταξίδι χρησιμοποιώντας μυθολογική 
αφήγηση και δεκαπέντε χειροποίητα πνευστά και 
έγχορδα όργανα.

Η ξενάγηση εξερευνά την ιστορία και την 
αρχιτεκτονική του πρώην οινοποιείου και θα 
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα φλιτζάνι 
κρασόμελο.

Πίσω στα Φηρά θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για να 
κάνετε αγορές και να εξερευνήσετε μόνοι σας.

Περιλαμβάνεται το εισιτήριο του τελεφερίκ.
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Μπορεί να το ξέρετε ήδη, αλλά δεν υπάρχει πουθενά 
άλλο μέρος τόσο όμορφο και συναρπαστικό όσο η 
Σαντορίνη, ένας από τους πιο πολυφωτογραφημένους 
προορισμούς στον κόσμο.

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα εκπληκτικό ορεινό 
χωριό με ασβεστωμένα σπίτια, απολαμβάνοντας 
μια ηλιόλουστη μέρα με ζεστό, απαλό αεράκι, και 
αγναντεύοντας το λαμπερό γαλάζιο του Αιγαίου.

Δεν θα ξέρετε σε ποια κατεύθυνση να στρέψετε τη 
φωτογραφική μηχανή ή το smartphone σας, επειδή 
η θέα είναι συγκλονιστική από όποια πλευρά και αν 
κοιτάξετε.

Μην ανησυχείτε όμως από τώρα για τις φωτογραφίες 
που θα τραβήξετε.

Απλώς θαυμάστε τη θέα… Και απολαύστε τη στιγμή.

Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να επιτύχετε την 
ενσυνειδητότητα.

Σκεφτείτε ότι βρίσκεστε στον Πύργο, ένα γοητευτικό 
χωριό που ήταν κάποτε η πρωτεύουσα της Σαντορίνης.

Στην περιπατητική ξενάγηση θα εξερευνήσετε την 
παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική που προσδίδει 
στη Σαντορίνη τη μοναδική της εμφάνιση και αίσθηση.

Περιπλανηθείτε στα ερείπια ενός ενετικού φρουρίου 
και δείτε το ιστορικό μοναστήρι του Προφήτη Ηλία 
του 18ου αιώνα, ένα από τα παλαιότερα στο νησί. Είναι 
κλειστό για το κοινό αλλά φιλοξενεί έναν μόνο μοναχό 

ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 10-15 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: SAN-15

Οινογευσία στο Οινοποιείο Βενετσάνου

Καμπάνες στο Μεγαλοχώρι

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

και βρίσκεται σε πλεονεκτικό σημείο που προσφέρει 
την πιο εκπληκτική θέα στο νησί. 

Στο Οινοποιείο Βενετσάνου, το παλαιότερο οινοποιείο 
στο νησί, απολαύστε μια ποικιλία από εξαιρετικά, 
αυθεντικά τοπικά κρασιά εκλεκτής σοδειάς.

Στη συνέχεια, στο Κτήμα Αβαντίς, απολαύστε μια σειρά 
από ποικιλίες κρασιού, μαθαίνοντας για τη μοναδική 
αμπελουργία του νησιού, που παράγει μερικά από τα 
πιο δροσερά λευκά και σαγηνευτικά γλυκά κρασιά στη 
Μεσόγειο. 

Στην πρωτεύουσα Φηρά θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος 
για να κάνετε αγορές και να εξερευνήσετε μόνοι σας 
πριν επιστρέψετε στο πλοίο έχοντας υπέροχες εικόνες 
στο μυαλό σας και ίσως στη φωτογραφική μηχανή.
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Μύκονος

ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 06

Ξεκινάμε με το πούλμαν από τη Χώρα της Μυκόνου.

Επισκεπτόμαστε την υπέροχη πολύχρωμη παραλία 
του Καλαφάτη.

Κατά την επιστροφή μας στη Χώρα, επισκεπτόμαστε 
το παραδοσιακό χωριό Άνω Μερά και το μοναστήρι 
της Παναγίας Τουρλιανής, που ιδρύθηκε το 1542. 

Διαθέτει μια υπέροχη συλλογή από εικόνες και έχει 
ένα όμορφο καμπαναριό και μια μαρμάρινη κρήνη, 
που αξίζει να δείτε.

Η όμορφη πλατεία του χωριού της Άνω Μεράς είναι 
το ιδανικό μέρος για ένα σύντομο διάλειμμα και 
έναν καφέ. Χαλαρώστε σε μία από τις παλαιότερες 
κοινότητες του νησιού.

Πίσω στη Χώρα της Μυκόνου, κάνουμε μια στάση 
στην εκκλησία της Παραπορτιανής (η οποία στην 
πραγματικότητα στεγάζει πέντε εκκλησίες) και στο 
Λαογραφικό Μουσείο. Εδώ μπορείτε να δείτε πολλά 
εκθέματα όπως παραδοσιακές φορεσιές, έπιπλα και 
χαρακτηριστικά προσωπικά αντικείμενα από τη ζωή 
της Μυκόνου στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 
20ου αιώνα. Ρίξτε μια ματιά στη συναρπαστική ζωή 
του νησιού πριν από περισσότερα από 100 χρόνια.

Ολοκληρώνουμε την ξενάγηση στη Μικρή Βενετία, 
τη γειτονιά της Αλευκάντρας (ανάμεσα στη Σκάρπα 
και το κάστρο), για να θαυμάσουμε τους διάσημους 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Εκκλησία της Παναγίας Παραπορτιανής

Χώρα

Μονή Παναγίας Τουρλιανής

ανεμόμυλους, μια εικόνα που σίγουρα δεν θα 
βαρεθείτε ποτέ.

Η ξενάγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες 
περιόδους του χρόνου.

39

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€75



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 03

Από τη Μύκονο σαλπάρουμε για το αρχαίο λιμάνι 
της Δήλου για να εξερευνήσουμε έναν από τους 
σημαντικότερους μυθολογικούς και ιστορικούς 
χώρους σε όλη την Ελλάδα, «το ιερότερο από όλα τα 
νησιά».

Οι ανασκαφές, σε αυτή την απίστευτη 
τοποθεσία, συνεχίζονται μέχρι σήμερα και οι 
αρχαιολόγοι θεωρούν το νησί ως έναν από τους 
σημαντικότερους χώρους της Μεσογείου. Είναι 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Για άλλη μια φορά, θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο 
και θα ανακαλύψουμε ένα πλούσιο ιστορικό θαύμα. 

Η Δήλος ήταν τόπος ιερός και ένα από τα πιο 
σημαντικά και ακμάζοντα εμπορικά λιμάνια της 
ανατολικής Μεσογείου κατά την 1η χιλιετία π.Χ. 
Σύμφωνα με τη μυθολογία του Ολύμπου, ήταν η 
γενέτειρα του Απόλλωνα και της δίδυμης αδερφής 
του Αρτέμιδος και προσέλκυε προσκυνητές από όλη 
την Ελλάδα.

Θαυμάστε τα πολυάριθμα ερείπια, όπως δωρικούς 
ναούς, ένα αμφιθέατρο, κατοικίες με ψηφιδωτά, την 
Αγορά, τον Οίκο των Ναξιωτών και τα εμβληματικά 
αγάλματα στο Άνδηρο των Λεόντων. Επτά από τα 
πρωτότυπα μαρμάρινα λιοντάρια σε πλήρες μέγεθος 
στέκονται ακόμα εκεί.

Στον χώρο βρίσκονται τα ερείπια του Ίερού του 
Απόλλωνα και του Ίδρύματος των Ποσειδωνιαστών 
της Βηρυτού, που χτίστηκαν από πλοιοκτήτες και 
εμπόρους από εκείνη την πόλη της Μεσογείου.

Υπάρχουν πολλά περισσότερα να δείτε σε αυτό το 
εντυπωσιακό υπαίθριο μουσείο.

Η εκδρομή ολοκληρώνεται πίσω στη Χώρα με 
ελεύθερο χρόνο για βόλτες στα σοκάκια και στα 
καταστήματα.

Η εκδρομή περιλαμβάνει τον ξεναγό, το σκάφος και 
τα εισιτήρια εισόδου.

ΔΗΛΟΣ – ΙΕΡΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Δήλος

Δήλος
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 04

Αυτή η δημοφιλής περιπατητική εκδρομή μας φέρνει 
κοντά στα θαύματα της Χώρας της Μυκόνου και στα 
αξιοθέατα, τους ήχους, τις γεύσεις και τα αρώματα 
που την κάνουν έναν από τους πιο αγαπημένους 
προορισμούς στον κόσμο. Ξεκινάμε με μια βόλτα στα 
στενά πλακόστρωτα δρομάκια, περνώντας από τις 
μπουτίκ, τα ασβεστωμένα σπίτια και τα κομψά καφέ 
μέχρι να φτάσουμε στο Κάστρο, όπου βρίσκεται 
η διάσημη, όμορφη εκκλησία της Παραπορτιανής, 
που πρέπει να δει κάθε επισκέπτης. Μπορούμε 
να επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο ή το 
Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου. Το Λαογραφικό Μουσείο 
στεγάζεται σε ένα παλιό διώροφο καπετανόσπιτο. 
Τα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνουν 
παραδοσιακές φορεσιές, έπιπλα και είδη οικιακής 
χρήσης που υπήρχαν στη Μύκονο στα τέλη του 
19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς και 
κοσμήματα και υφάσματα. Το Ναυτικό Μουσείο 
ήταν κάποτε το σπίτι του θρυλικού πλοιάρχου του 
εμπορικού πλοίου «Ένωσις», Νικόλαου Σουρμελή. 
Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν μακέτες πλοίων 
από την προμινωική περίοδο μέχρι σήμερα, ιστορικά 
ναυτιλιακά έγγραφα, σπάνιες γκραβούρες και 
χάρτες, αρχαία αντικείμενα, όργανα πλοήγησης, 
εξοπλισμό και εργαλεία.

Η ξενάγησή μας συνεχίζεται με μια βόλτα στην 
Αλευκάντρα και στους πασίγνωστους ανεμόμυλους, 
το σύμβολο της Μυκόνου, που αναγνωρίζεται σε 
όλο τον κόσμο. Αυτή η περιοχή της πόλης είναι 

ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

Μύκονος

Μύκονος

γνωστή ως Μικρή Βενετία. Τα σπίτια που ανήκαν 
σε πλούσιους εμπόρους και καπετάνιους χτίστηκαν 
πάνω στο νερό τον 18ο αιώνα και τα ξύλινα 
μπαλκόνια τους θυμίζουν τα σπίτια που βρίσκονται 
κατά μήκος των καναλιών της Βενετίας. 

Ολοκληρώνουμε την εκδρομή μας σε μια τοπική 
ταβέρνα, όπου απολαμβάνουμε παραδοσιακό 
φαγητό και ποτό, αναλογιζόμαστε αυτά που είδαμε, 
συζητάμε και απολαμβάνουμε τις γεύσεις, τα 
αρώματα και την ουσία του γνήσιου ελληνικού 
πνεύματος.

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

41

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€84
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 07

Έτσι αποκαλούμε την ξενάγησή μας food on foot και 
θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να γευτείτε 
τοπικές σπεσιαλιτέ!

Η Μύκονος φημίζεται για τα πολλά εστιατόρια 
και τις υπέροχες μικρές ταβέρνες της, και αυτή 
η εκδρομή προσφέρει την ιδανική ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε το παραδοσιακό τοπικό φαγητό, 
απολαμβάνοντας παράλληλα την ατμόσφαιρα των 
διαφορετικών γειτονιών της Χώρας της Μυκόνου.

Ξεκινάμε με μια τονωτική δόση καφεΐνης στο Cafe 
Barco όπου θα μας σερβίρουν εκλεκτό καφέ μαζί με 
γλύκισμα.

Τώρα είμαστε έτοιμοι για μια βόλτα δίπλα από τους 
διάσημους ανεμόμυλους, στα στενά, λιθόστρωτα 
σοκάκια της Μικρής Βενετίας και των Τριών 
Μύλων μέχρι την ασύγκριτη Εκκλησία της Παναγίας 
Παραπορτιανής.

Στη συνέχεια, μπορείτε να δοκιμάσετε ελληνικές 
πιπεριές και ελιές πίνοντας ντόπια ρακή προτού 
κατευθυνθούμε στον φούρνο του Γιώρα για ένα 
κομμάτι από την πεντανόστιμη και φημισμένη 
κρεμμυδοτυρόπιτά του. Στο Popolo θα μας 
σερβίρουν τοπική μπρουσκέτα, ενώ μετά θα 
επισκεφθούμε τον όμορφο κήπο του Cine Manto 
για να απολαύσουμε φρέσκια χωριάτικη σαλάτα, 
μυκονιάτικο λουκάνικο και μπύρα.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, στον Φούρνο 
του Γεράσιμου μας περιμένει τσίζκεϊκ σύκο 
σερβιρισμένο με μαρμελάδα ελιάς. Αυτός είναι ένας 
απολαυστικός τρόπος για να ολοκληρώσετε μια 
υπέροχη γαστρονομική εμπειρία. Καλή όρεξη και 
στην υγειά μας.

Λάβετε υπόψη ότι οι χώροι εστίασης ενδέχεται να 
αλλάξουν.

ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (FOOD ON FOOT)

Χωριάτικη σαλάτα

Απολαύστε μεσημεριανό στη Μύκονο

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€84



Διάρκεια: όλη μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 12

Κάντε μια αξέχαστη κρουαζιέρα στις λεγόμενες 
«Κυκλαδίτισσες Αδελφές», τις νήσους Μύκονος, 
Δήλος και Ρήνεια. 

Θα μεταφερθείτε με σκάφος στο αρχαίο λιμάνι 
της Δήλου για να κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο. 
Μπροστά από την προβλήτα βρίσκεται η «Αγορά των 
Κομπεταλιαστών» με βωμούς και ιερά. Ο αρχαίος 
δρόμος διέσχιζε δύο στοές. Πίσω από τη νότια στοά 
υπήρχε η «Αγορά των Δηλίων». Ακολουθεί ο «Οίκος 
των Ναξιωτών», που χρονολογείται από τον 7ο 
αιώνα π.Χ. Βορειότερα θα θαυμάσετε τους τρεις 
«Ναούς του Απόλλωνα», ο αρχαιότερος από τους 
οποίους χρησιμοποιούταν ήδη από τον 6ο αιώνα. 
Ο νοτιότερος ναός είναι γνωστός ως «Ναός των 
Δηλίων». Στη βόρεια πλευρά των ναών θα σταθείτε 
μπροστά στους λεγόμενους «θησαυρούς». Εδώ, κάθε 
πόλη της αρχαιότητας παρουσίαζε τις προσφορές 
της. Ένα μνημείο που θα τραβήξει την προσοχή 
σας είναι το «Ίερό των Ταύρων». Θα βρεθείτε στην 
«Αγορά του Θεόφραστου» και θα περάσετε από 
τον «Ναό των Δώδεκα Θεών» για να φτάσετε στο 
«Γρανιτένιο Μνημείο». Ακολουθεί η «Λεωφόρος των 
Λεόντων», η οποία περιβαλλόταν από μαρμάρινα 
λιοντάρια σε κανονικό μέγεθος. Το μεγάλο κτιριακό 
συγκρότημα που στέκεται μπροστά σας είναι το 
«Ίδρυμα των Ποσειδωνιαστών της Βηρυτού» που 
χτίστηκε από πλοιοκτήτες και εμπόρους από τη 
Βηρυτό. 

Μετά την επίσκεψη στον εξαιρετικό αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου, θα σαλπάρουμε για τις 
εκπληκτικές παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά του 
ακατοίκητου νησιού Ρήνεια όπου θα έχετε χρόνο 
για κολύμπι, snorkelling και απόλυτη χαλάρωση. 
Αμμώδεις κολπίσκοι, κρυστάλλινα νερά και ερημικές 
παραλίες είναι τα χαρακτηριστικά του νησιού 
Ρήνεια. 

ΙΕΡΗ ΔΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΡΗΝΕΙΑ

Κολύμπι στο νησί Ρήνεια

Δήλος

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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ΠΑΙΔΙ
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 05

Αυτή η απέραντη αμμώδης παραλία είναι το 
ιδανικό μέρος για να επιδοθείτε σε θαλάσσια 
σπορ, να κολυμπήσετε ή απλά να χαλαρώσετε 
απολαμβάνοντας ένα καλό βιβλίο και τη θαλασσινή 
αύρα. Μπορείτε να νοικιάσετε μια ξαπλώστρα και 
μια ομπρέλα και να χαλαρώσετε για ώρες με θέα τα 
κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου.  

Η παραλία του Καλαφάτη, που βρίσκεται στην πιο 
ήσυχη ανατολική πλευρά του νησιού, προσελκύει 
συνήθως λιγότερο κόσμο σε σύγκριση με τις άλλες 
παραλίες της Μυκόνου. Ωστόσο, χάρη στο ελαφρύ 
αεράκι είναι ιδανική για windsurfing και άλλα 
θαλάσσια σπορ.  

Διαθέτοντας ένα εστιατόριο σε κάθε άκρο της 
παραλίας, μπορείτε να δοκιμάσετε την αυθεντική 
τοπική κουζίνα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. 

Αν ψάχνετε ακόμα περισσότερη ηρεμία, μπορείτε να 
περιπλανηθείτε στη μικρότερη και εξίσου όμορφη 
παραλία της Αγίας Άννας – το ιδανικό μέρος για 
κολύμπι κάτω από τον ήλιο.

Το κόστος των εγκαταστάσεων στην παραλία δεν 
περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής.  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Παραλία του Καλαφάτη

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΩ



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 08

Η παραλία Paradise είναι εμβληματική της Μυκόνου. 
Από την εποχή του ηδονισμού της στη δεκαετία του 
’60, όταν οι πρώτοι περιπετειώδεις παραθεριστές 
αναζητούσαν την ελευθερία στην αμμουδιά, έχει 
γίνει η τοποθεσία για πολλά club, beach bar και 
πάρτι.  

Με την πλατιά άμμο, τα γαλαζοπράσινα νερά και 
την κοντινή απόσταση από την πόλη της Μυκόνου, 
η παραλία Paradise είναι ένα ειδυλλιακό μέρος με 
πολύβουη ατμόσφαιρα.  

Beach bar και εστιατόρια πλαισιώνουν την αμμουδιά, 
προσφέροντας έντονες μουσικές εμπειρίες 
και νόστιμα γεύματα. Αν θέλετε μια γεύση της 
νυχτερινής ζωής κατά τη διάρκεια της μέρας, 
κατευθυνθείτε στο δυτικό άκρο της παραλίας και 
απολαύστε ένα φρουτώδες κοκτέιλ σε ένα από τα 
μπαρ. 

Γεμάτη με ξαπλώστρες και ομπρέλες, είναι το 
ιδανικό μέρος για να απολαύσετε τη ζωντανή 
ατμόσφαιρα που έχει κάνει διάσημη τη Μύκονο σε 
όλο τον κόσμο. 

Το κόστος των εγκαταστάσεων στην παραλία δεν 
περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ PARADISE

Παραλία Paradise
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ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΩ



Είναι μια μοναδική ευκαιρία να μάθετε τα 
συναρπαστικά μυστικά μιας φημισμένης τέχνης σε 
όλη την περιοχή.

Η τέχνη του ψηφιδωτού είναι η κατασκευή εικόνων 
και σχεδίων χρησιμοποιώντας μικρά κομμάτια από 
χρωματιστό γυαλί, μάρμαρο, πέτρες ή πλακίδια.

Είναι εκπληκτικά όμορφη και λέγεται ότι τα 
ελληνικά ψηφιδωτά είναι η αρχαιότερη μορφή 
τέχνης που υπάρχει μέχρι σήμερα. Αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού πολιτισμού και 
της κουλτούρας.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδά μας η οποία παραδίδει 
μαθήματα εδώ και πολλά χρόνια και λατρεύει να 
μοιράζεται τις γνώσεις της, θα σας διδάξει την 
αρχαία και σύγχρονη τέχνη του ψηφιδωτού στη 
Μύκονο.

Θα σας βοηθήσει επίσης να δημιουργήσετε το δικό 
σας μοναδικό έργο τέχνης που μπορείτε να πάρετε 
μαζί σας ως ένα υπέροχο και πολύ προσωπικό 
ενθύμιο από την επίσκεψή σας στο νησί.

Η ΟΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 5-25 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 13
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ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

Η Μύκονος βρίσκεται απέναντι από τη Δήλο, το 
εμβληματικό νησί της αρχαιότητας, γνωστό για την 
αρχαία ιστορία και τον πλούτο των γνώσεών του. 
Είναι μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές 
τοποθεσίες στην Ελλάδα, Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO και η μυθική γενέτειρα 
του Απόλλωνα.

Μετά την υπέροχη, γαλήνια, δημιουργική εμπειρία 
της κατασκευής του ψηφιδωτού σας, υπάρχει 
χρόνος να περιπλανηθείτε στους ατμοσφαιρικούς 
δρόμους της Χώρας της Μυκόνου ή να καθίσετε και 
να απολαύσετε έναν χαλαρό καφέ πριν επιστρέψετε 
στο πλοίο.

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€119



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MYK - 14

Η μυκονιάτικη φιλοξενία είναι θρυλική και αυτή η 
ξενάγηση για ένα μικρό και εκλεκτό γκρουπ ατόμων 
προσφέρει τις υπέροχες γεύσεις και τα αρώματα 
που τη χαρακτηρίζουν.

Όλοι ξέρουμε ότι το φαγητό και το ποτό είναι ένα 
σημαντικό μέρος των διακοπών, που βοηθά να 
γνωρίσετε την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής του 
προορισμού σας.

Είναι ένα απαραίτητο συστατικό της όλης εμπειρίας.

Οι ντόπιοι στο Νησί των Ανέμων είναι περήφανοι και 
παθιασμένοι με τον τρόπο ζωής τους.

Λατρεύουν να τον μοιράζονται με τους επισκέπτες 
και θα σας κάνουν να νιώσετε σαν μέλος της 
οικογένειάς τους.

Είμαστε προσκεκλημένοι σε ένα παραδοσιακό 
σπίτι για να παρακολουθήσουμε ένα διασκεδαστικό 
μάθημα ελληνικής μαγειρικής και να μάθουμε μερικά 
μυστικά γαστρονομίας.

Μας περιμένει μια θερμή υποδοχή με παραδοσιακό 
λουκούμι και ένα ποτηράκι λικέρ.

Ξεναγούμαστε στην κουζίνα και στον κήπο και 
ακολουθεί ενημέρωση για το πώς να καλλιεργήσετε 
τα δικά σας λαχανικά όλο τον χρόνο.

Σε μια γωνιά του κήπου θα μπορείτε να δοκιμάσετε 
τοπικές σπεσιαλιτέ μαζί με τοπικό κρασί και ρακή.

Θα πραγματοποιηθεί ένα μάθημα masterclass 
για το πώς να φτιάξετε σπανακόπιτα και 
παραδοσιακά γεμιστά - με τη δική σας βοήθεια και 
χρησιμοποιώντας φρέσκα υλικά εποχής.

Στη συνέχεια απολαύστε ένα νόστιμο μεσημεριανό 
γεύμα και γευτείτε τους καρπούς των κόπων σας, 
συνοδεία κρασιού τοπικής παραγωγής.

Πριν πούμε αντίο, τραβήξτε φωτογραφίες στο σπίτι 
για να αποτυπώσετε τις αξέχαστες στιγμές που 
περάσατε.

Θα πάρετε και μερικές νέες ιδέες για συνταγές για 
να δοκιμάσετε στο σπίτι.

ΣΠΙΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

Λουκούμια

Ελληνική σπανακόπιτα
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ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€169



Σαρακήνικο

48

ΜΗΛΟΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MIL - 02R

Σας προσκαλούμε να κάνετε μαζί μας ένα ταξίδι 
πίσω στον χρόνο στο απίστευτο ηφαιστειακό νησί 
της Μήλου, ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον 
κόσμο. Σε μικρή απόσταση από το λιμάνι βρίσκεται 
το Σαρακήνικο, ένας όρμος από κατάλευκη πέτρα 
σμιλεμένη από ηφαιστειακές εκρήξεις. Αυτό το 
εκπληκτικά όμορφο, εξωπραγματικό σημείο είναι 
ένα από τα πολλά γεωλογικά θαύματα του νησιού 
και ίσως ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα μέρη 
στις Κυκλάδες. Θα περπατήσουμε μέχρι τον όρμο 
για να ανακαλύψετε αυτή τη μοναδική παραλία 
και να βγάλετε φωτογραφίες. Θα νιώσετε σαν να 
προσγειωθήκατε στη σελήνη. 

Στη συνέχεια, θα περάσουμε από τον γραφικό 
κεντρικό παραλιακό δρόμο με προορισμό τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και τα σοκάκια της 
Πλάκας, ενός κλασικού κυκλαδίτικου χωριού με 
λευκά πέτρινα σπίτια και μπουκαμβίλιες, που 
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 250 μέτρων πάνω 
από το Αιγαίο. Η Πλάκα είναι γνωστή για τα τοπικά 
ζαχαροπλαστεία της με τα σπιτικά γλυκίσματα. 
Μόλις 100 μέτρα από την Πλάκα βρίσκονται 
παλαιοχριστιανικές κατακόμβες, οι μεγαλύτερες 
στην Ελλάδα, και τα ερείπια της αρχαίας Μήλου και 
το ρωμαϊκό αμφιθέατρό της, που είναι σμιλεμένο 
στη βραχώδη πλαγιά του λόφου κοντά στην αρχαία 
αγορά.

Το μονοπάτι από τις κατακόμβες στο αμφιθέατρο 
μας οδηγεί μέσα από έναν μικρό ελαιώνα κάτω 
από τα τείχη της αρχαίας Μήλου, όπου θα βρείτε 
ογκώδη δωρικά τείχη και θραύσματα κιόνων. Το 
μαρμάρινο αμφιθέατρο, το οποίο αναστηλώθηκε 
πλήρως το 2015, διατηρεί επτά ανέπαφες σειρές 
καθισμάτων και προσφέρει υπέροχη θέα στον 
κόλπο. Κατά την επιστροφή μας στο πούλμαν, θα 
επισκεφθούμε το μέρος όπου ανακαλύφθηκε το 
1820 η Αφροδίτη της Μήλου (τώρα βρίσκεται στο 
Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι).

ΤΑΞΙΔΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ – (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ)

Ρωμαϊκό αμφιθέατρο

Χριστιανικές κατακόμβες
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ΜΗΛΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€79



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MIL - 02

Το απίστευτο ηφαιστειακό νησί της Μήλου είναι 
ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Αλλά δεν 
χρειάζεται να σας το πούμε εμείς. Ελάτε να το 
διαπιστώσετε μόνοι σας.

Σε αυτή την εκδρομή σας προσκαλούμε να κάνετε 
μαζί μας ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Σε μικρή 
απόσταση από το λιμάνι βρίσκεται το Σαρακήνικο, 
ένας όρμος από κατάλευκη πέτρα σμιλεμένη από 
ηφαιστειακές εκρήξεις. Είναι ένας εκπληκτικά 
όμορφος, απόκοσμος τόπος και ένα από τα πολλά 
γεωλογικά θαύματα του νησιού.

Είναι πιθανώς ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα 
μέρη στις Κυκλάδες. Θα περπατήσουμε μέχρι τον 
όρμο για να ανακαλύψετε αυτή τη μοναδική παραλία 
και να βγάλετε φωτογραφίες. Μπορεί να νιώσετε 
σαν να προσγειωθήκατε στη σελήνη.

Αν κοιτάξετε μέσα στα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά 
θα δείτε περιπετειώδεις τουρίστες να κολυμπούν 
και να κάνουν snorkelling στις σπηλιές στο βάθος 
της χαράδρας. Ίσως μπείτε στον πειρασμό να το 
κάνετε κι εσείς, αλλά δεν θα υπάρχει χρόνος!

Η επόμενη στάση μας στον γραφικό παραλιακό 
δρόμο είναι στα πλακόστρωτα δρομάκια και τα 
σοκάκια της Πλάκας, ενός κλασικού κυκλαδίτικου 
χωριού με λευκά πέτρινα σπίτια και μπουκαμβίλιες, 
που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 250 μέτρων πάνω 
από το Αιγαίο. 

ΤΑΞΙΔΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

Πλάκα

Θα κάνουμε μια βόλτα στο χωριό για να θαυμάσουμε 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του και την 
εκπληκτική θέα στη θάλασσα και θα δοκιμάσουμε 
σπιτικές λιχουδιές στα τοπικά ζαχαροπλαστεία.

Πολύ κοντά στην Πλάκα, υπάρχουν τα ερείπια της 
αρχαίας Μήλου και το ρωμαϊκό της αμφιθέατρο 
που είναι σκαλισμένο μέσα στη βραχώδη πλαγιά 
του λόφου κοντά στην αρχαία αγορά. Εκεί θα βρείτε 
ογκώδη δωρικά τείχη και θραύσματα κιόνων. Το 
μαρμάρινο αμφιθέατρο, το οποίο αναστηλώθηκε 
πλήρως το 2015, διατηρεί επτά ανέπαφες σειρές 
καθισμάτων και προσφέρει υπέροχη θέα στον 
κόλπο. Θα δούμε επίσης πού ανακαλύφθηκε το 1820 
η Αφροδίτη της Μήλου, η οποία τώρα βρίσκεται στο 
Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Η τελευταία στάση είναι στο βραβευμένο 
Μεταλλευτικό Μουσείο που μας ταξιδεύει πίσω 
στον χρόνο. Τα εντυπωσιακά εκθέματα αφηγούνται 
τη μεταλλευτική ιστορία του νησιού και εξηγούν 
πώς η πλούσια γεωλογία της Μήλου έχει 
διαμορφώσει το νησί. Θα δείτε επίσης τα υλικά που 
προσφέρει ακόμη γενναιόδωρα το νησί και πού τα 
συναντάμε στην καθημερινότητά μας.
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ΜΗΛΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€79



Διάρκεια: όλη μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MIL - 06

Σε μικρή απόσταση από το λιμάνι, βρίσκεται η 
διάσημη παραλία Σαρακήνικο με τα χαρακτηριστικά 
λευκά βράχια. Σμιλεμένο με φυσικό τρόπο από 
ηφαιστειακές εκρήξεις, τη θάλασσα και τους 
δυνατούς ανέμους του Αιγαίου, είναι το ιδανικό 
σκηνικό για τις φωτογραφίες σας. Γι’ αυτό αποτελεί 
ένα από τα αγαπημένα τοπία για φωτογράφηση στις 
Κυκλάδες. Θα προσεγγίσουμε τον όρμο αναζητώντας 
ευκαιρίες για όμορφες φωτογραφίες και φυσικά για 
κολύμπι. Θα νιώσετε σαν να προσγειωθήκατε στη 
σελήνη! 

Ακολουθεί η γραφική Χώρα της Μήλου, η 
Πλάκα, στους πρόποδες του ενετικού κάστρου. 
Έρωτας με την πρώτη ματιά! Θα κάνουμε βόλτα 
στα πλακόστρωτα σοκάκια της, θα περάσουμε 
μπροστά από παραδοσιακά σπίτια και ολάνθιστες 
μπουκαμβίλιες. Έχουμε χρόνο να γευτούμε 
καρπουζόπιτα και κουφέτο Μήλου, το γλυκό 
του κουταλιού που παραδοσιακά κερνούσαν 
στους αρραβώνες και στους γάμους, τις τοπικές 
γλυκές λιχουδιές στα ζαχαροπλαστεία ή να 
κατευθυνθούμε στη μαρμάρινη αυλή της εκκλησίας 
της Κορφιάτισσας για την καλύτερη πανοραμική θέα 
– είναι ακριβώς δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο, το 
οποίο μπορούμε να επισκεφθούμε προαιρετικά.  

ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ – ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

Κλέφτικο

Κλέφτικο

Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική, η ξενάγησή μας 
στο Κλέφτικο. Με το πούλμαν κατευθυνόμαστε 
στον Κήπο, περνώντας από την παραλία Παπικινού 
και τις αλυκές. Με το σκάφος «Δελφίνια» ξεκινάμε 
το ταξίδι μας προς το Κλέφτικο, ένα παλιό λημέρι 
πειρατών που έχει γίνει το απόλυτο αξιοθέατο 
για κάθε ταξιδιώτη. Οι λευκοί του βράχοι 
ξεπροβάλλουν από την τιρκουάζ θάλασσα και εδώ 
μπορείτε να κολυμπήσετε μέσα στις θαλάσσιες 
σπηλιές. Στη διαδρομή για το Κλέφτικο, το σκάφος 
θα κάνει μια πιο σύντομη στάση για κολύμπι στην 
παραλία του Γέροντα. 

Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε το πρόγραμμα 
και το δρομολόγιο για αυτή την εκδρομή, χωρίς 
προειδοποίηση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, 
όπως για παράδειγμα δυνατούς βοριάδες.
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ΜΗΛΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€75

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€129
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ΜΗΛΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: MIL - 03

Στη Μήλο υπάρχουν μερικές από τις πιο 
εκπληκτικές παραλίες των Κυκλάδων, 
συμπεριλαμβανομένου του Παλαιοχωρίου, που 
θεωρείται η καλύτερη του νησιού για κολυμβητές, 
δύτες, λάτρεις της ηλιοθεραπείας και των 
θαλάσσιων σπορ. 

Σε απόσταση περίπου τριάντα λεπτών με το 
αυτοκίνητο από το λιμάνι του Αδάμαντα, το 
Παλαιοχώρι αποτελείται στην πραγματικότητα από 
τρεις παραλίες με αμμώδη ακτογραμμή συνολικού 
μήκους 800 μέτρων.

Είναι γνωστό για τους απότομους γκρεμούς σε 
εκθαμβωτικό κόκκινο και κίτρινο χρώμα από τα 
κοιτάσματα ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του 
θείου.

Το πούλμαν θα σας αφήσει περίπου 200 μέτρα από 
την παραλία.

Στην κεντρική αμμώδη παραλία με άσπρα βότσαλα 
του Παλαιοχωρίου υπάρχουν ομπρέλες και 
ξαπλώστρες. 

Σκαρφαλωμένα σε ύψωμα πάνω από την παραλία θα 
βρείτε μερικά υπέροχα εστιατόρια, όπως το Sirocco, 
μια ταβέρνα που σερβίρει ηφαιστειακά φαγητά που 
παρασκευάζονται στην άμμο χρησιμοποιώντας την 
υψηλή γεωθερμική θερμοκρασία. Χαλαρώστε σε μία 
από τις άνετες ξαπλώστρες με πανοραμική θέα στο 
Κρητικό Πέλαγος.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Παραλία Παλαιοχώρι

Σαρακήνικο

Μετά το Παλαιοχώρι κατευθυνόμαστε στο 
Σαρακήνικο, έναν όρμο από κατάλευκη πέτρα 
σμιλεμένη από ηφαιστειακές εκρήξεις. Αυτό το 
εκπληκτικά όμορφο σημείο είναι ένα από τα πολλά 
γεωλογικά θαύματα του νησιού.

Το περιοδικό ISLANDS ανακήρυξε το Σαρακήνικο ως 
μία από τις 30 πιο όμορφες ανεξερεύνητες παραλίες 
του κόσμου. Θα νιώσετε σαν να προσγειωθήκατε 
στη σελήνη καθώς κατηφορίζουμε για ένα 
απολαυστικό μπάνιο στα κρυστάλλινα τιρκουάζ 
νερά. Στη συνέχεια, χαλαρώστε στο πούλμαν καθώς 
επιστρέφουμε στο λιμάνι.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΩ
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ΜΗΛΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Απολαύστε μια συναρπαστική διαδρομή 
ανακαλύπτοντας τους γεωλογικούς θησαυρούς της 
Μήλου.

Αυτή η ξενάγηση διεγείρει το μυαλό, το σώμα και 
την ψυχή.

Η Μήλος αναδύθηκε από τη θάλασσα κατά τη 
διάρκεια μιας ηφαιστειακής έκρηξης, και έτσι δεν 
αποτελεί έκπληξη ότι αυτό το νοτιότερο νησί των 
Κυκλάδων είναι ένα εκπληκτικό γεωλογικό θαύμα 
καθώς και ένα από τα πιο όμορφα μέρη στη γη.

Μετακινούμαστε με 4x4 και πηγαίνουμε σε μέρη 
όπου δεν μπορούν να πάνε τα συμβατικά οχήματα.

Βλέπουμε, νιώθουμε και ακούμε την αυθεντική 
Μήλο.

Θα εντυπωσιαστείτε από αυτή την εμπειρία, 
που εκτυλίσσεται στο Miloterranean Geo Walks, 
ένα εκτεταμένο δίκτυο με επτά συναρπαστικές 
διαδρομές.

Η εκδρομή μας περιλαμβάνει μια σύντομη επίσκεψη 
με ξεναγό στο Μεταλλευτικό Μουσείο της Μήλου, 
μια υπαίθρια εμπειρία που μας επιτρέπει να μάθουμε 
περισσότερα για τη μεταλλευτική ιστορία του 
νησιού χάρη σε μια ομάδα χαρτογράφων, ιστορικών, 
δασολόγων, γεωλόγων και μηχανικών εξορύξεων, 
μαζί με τη βοήθεια ενός λέκτορα από το μουσείο.

Υπάρχει η ευκαιρία να δείτε τη Συλλογή Οψιδιανού 
του Ζαφείρη Βάου. Αποτελείται από τέχνεργα 
από οψιδιανό, αυτή τη χαρακτηριστική μηλιακή 
ηφαιστειακή πέτρα, που αποτελεί σημαντικό 
κεφάλαιο στην αρχαιολογία της πρώιμης 
εργαλειοτεχνίας του Αιγαίου.

Στη συνέχεια, θα γνωρίσουμε τις εγκαταλελειμμένες 
αλυκές, τα ιαματικά νερά στην Κάναβα (καιρού 
επιτρέποντος), τον κρατήρα της Φυριπλάκας και τις 
φουμαρόλες στον Κάλαμο.

Θα δούμε επίσης τα περίφημα ορυχεία θείου και την 
Αγγεριά, ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά ορυχεία 
μπεντονίτη στον κόσμο.

Είναι μια αποκλειστική ξενάγηση με έως τέσσερα 
άτομα σε κάθε όχημα. Και είναι μια μοναδική εμπειρία 
των αισθήσεων.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΘΑΥΜΑ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 3-12 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: MIL - 09

4x4

Ακρωτήρι Βάνι

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€129



ΜΗΛΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Από το πλοίο μας στο καγιάκ σας.

Η θάλασσα μας γοητεύει πάντα.

Γι’ αυτό, ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε 
το εκπληκτικό ηφαιστειακό νησί της Μήλου είναι 
κωπηλατώντας χαλαρά κατά μήκος ενός τμήματος 
της εντυπωσιακής, μαγευτικής και μυστηριώδους 
νότιας ακτογραμμής.

Είναι δύσκολο να σκεφτούμε κάποιον άλλο τρόπο να 
έρθουμε τόσο κοντά στη φύση.

Εδώ θα θαυμάσουμε από κοντά τον μεγάλο 
γεωλογικό πλούτο της Μήλου, που περιλαμβάνει 
εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς, 
κολπίσκους και σπηλιές στην ανοιχτή θάλασσα και 
τα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου.

Η διαδρομή με ένα μικρό γκρουπ και έναν 
εξειδικευμένο οδηγό ξεκινά από τη Φυρίπλακα με 
κατεύθυνση την παραλία του Γέρακα (εντελώς 
απρόσιτη από την ξηρά) με στάση 40 λεπτών για 
κολύμπι και εξερεύνηση μιας μικρής θαλάσσιας 
σπηλιάς. Στη συνέχεια, κωπηλατούμε με τα καγιάκ 
μας προς τη διάσημη παραλία Τσιγκράδο (με τη 
σκάλα) για να κάνουμε μια στάση για snorkelling σε 
ένα μικρό σύμπλεγμα θαλάσσιων σπηλαίων.

Πίσω στη Φυριπλάκα θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος 
για κολύμπι, αν και αυτό μπορεί να παραλειφθεί για 
να γίνει η εκδρομή συντομότερη. Λέγεται ότι το 
καγιάκ είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους 
εξερεύνησης των δαντελωτών ακτογραμμών της 
Μήλου.

Εμείς θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος.

Ελάτε μαζί μας σε αυτή την όμορφη, χαλαρωτική 
και απολαυστική εκδρομή μισής μέρας και θα 
δυσκολευτείτε να διαφωνήσετε.

Τα μυστήρια εξιχνιάζονται καθώς εσείς ζείτε μια 
αξέχαστη εμπειρία.

ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 2-10 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: MIL - 11

Καγιάκ στη θάλασσα

Η διάσημη παραλία Τσιγκράδο (με τη σκάλα)
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€159



ΜΗΛΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Μια αυθεντική γεύση του νησιού των ερωτευμένων 
με εξαιρετικές νοστιμιές που θα ξυπνήσουν 
τους γευστικούς σας κάλυκες σε μια αξέχαστη 
γαστρονομική εμπειρία.

Η Μήλος είναι το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων και 
θα δοκιμάσουμε την καλύτερη τοπική κουζίνα εν 
κινήσει, σε μια ξενάγηση που έχει σχεδιαστεί για να 
διεγείρει και να ενθουσιάσει τις αισθήσεις.

Περιπλανηθείτε στην καρδιά και την ψυχή 
της Μήλου και δοκιμάστε τη γαστρονομία της, 
έναν απολαυστικό και νόστιμο συνδυασμό πολύ 
παραδοσιακών πιάτων και των πιο σύγχρονων 
τάσεων, με μοντέρνα εστιατόρια που προσφέρουν 
τα πιο εκλεκτά πιάτα, πάντα με τον αυθεντικό 
χαρακτήρα του τόπου. Αυτά τα δύο συνδυάζονται 
πολύ αρμονικά μεταξύ τους.

Μερικές μόνο από τις λιχουδιές στο μενού μας 
είναι η τοπική χορτοφαγική πίτσα λαδένια στον 
Αδάμαντα, καρπουζόπιτα στην Πλάκα και γλυκό 
κουφέτο από μέλι, κολοκύθα και αμύγδαλα σε ένα 
από τα φημισμένα οικογενειακά ζαχαροπλαστεία 
στα Πολλώνια. Εδώ θα επισκεφθούμε επίσης ένα 
τοπικό υπόσκαφο οινοποιείο για να δοκιμάσουμε τις 
τοπικές ποικιλίες και στη συνέχεια μια οικογενειακή 
επιχείρηση που παράγει τυρί και άλλα προϊόντα.

Θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις πιο 
λαχταριστές λιχουδιές της Μήλου και να 
επισκεφθείτε μερικά από τα διάσημα εστιατόριά 
της, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του 
νησιού καθώς προχωράμε. Η ομορφιά του είναι 
εκπληκτική, με τιρκουάζ κόλπους, εντυπωσιακές 
παραλίες, κρυστάλλινα νερά, ρομαντική ατμόσφαιρα 
και τις πιο μαγευτικές πόλεις και χωριά. Καθόλου 
άσχημα για ένα νησί που ξεπήδησε από τη θάλασσα 
μετά από ηφαιστειακή έκρηξη μερικά εκατομμύρια 
χρόνια πριν. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με υπέροχο 
φαγητό.

Η Μήλος σας περιμένει για να δημιουργήσετε 
αναμνήσεις.

ΜΗΛΟΣ FOOD ON FOOT
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 15-20 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: MIL - 12

Καρπουζόπιτα
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€129



ΜΗΛΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Σε αυτή την υπέροχη πεζοπορία ανακάλυψης με 
έναν έμπειρο ξεναγό, θα επισκεφθούμε το βόρειο 
τμήμα του νησιού και ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
και συναρπαστικά τοπία του.

Από όλες τις εκδρομές μας, αυτή μας φέρνει πιο 
κοντά στο φυσικό περιβάλλον και μπορεί να νιώσετε 
ότι έχει μια αληθινά πνευματική διάσταση.

Η πρώτη μας στάση είναι η σπηλιά του Παπάφραγκα 
όπου θα μάθουμε για την αρχαιολογική και 
γεωλογική ιστορία της.

Αιώνες πριν, στη σπηλιά του Παπάφραγκα έβρισκαν 
καταφύγιο πειρατές και τώρα είναι ένας από τους 
πιο επισκέψιμους προορισμούς στο νησί.

Τώρα ξεκινά η πεζοπορία μας.

Το παράκτιο μονοπάτι παρουσιάζει τέσσερα πολύ 
διαφορετικά τοπία και είναι σχετικά επίπεδο, 
κάνοντας τη διαδρομή εύκολη για τον μέσο 
πεζοπόρο.

Στο μέσο της διαδρομής θα κάνουμε μια στάση για 
νερό, φρούτα και ένα σύντομο διάλειμμα.

Δεν υπάρχει σκιά στο μονοπάτι, γι’ αυτό 
παρακαλούνται όλοι να έρθουν καλά 
προετοιμασμένοι.

Η απόσταση που θα περπατήσουμε είναι περίπου 
6,5 χλμ. και καταλήγει στο Σαρακήνικο όπου θα 

μπορούμε να κολυμπήσουμε στον όρμο και να 
απολαύσουμε αυτή τη μοναδική τοποθεσία.

Οι βοριάδες έχουν δώσει ένα εκπληκτικό σχήμα 
στον γκριζόλευκο ηφαιστειακό βράχο.

Οι εκθαμβωτικοί λευκοί βράχοι που σχηματίζουν 
μεγάλες και μικρές σπηλιές στη θάλασσα, 
αντανακλούν το φως του ήλιου τη μέρα και το 
φως του φεγγαριού τη νύχτα, δημιουργώντας την 
εντύπωση ενός σεληνιακού τοπίου.

Η συναρπαστική ξενάγηση διαρκεί περίπου πέντε 
ώρες, ενώ η πεζοπορία διαρκεί τρεις ώρες.

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 5-15 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: MIL - 14

Πλάκα

56

Μεταλλευτικό Μουσείο της Μήλου

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€119
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ΑΘΗΝΑ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Παρθενώνας

58



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PIR - 01

Περπατήστε μαζί μας στην καρδιά της Αθήνας 
και ανακαλύψτε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, 
ιστορικές και πιο πολυφωτογραφημένες τοποθεσίες 
στον κόσμο, τη διάσημη Ακρόπολη με τον 
Παρθενώνα στην κορυφή.

Αυτό το μνημείο του ισχυρού πολιτισμού της 
Αρχαίας Ελλάδας είναι το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό 
συγκρότημα που διατηρείται από την ελληνική 
αρχαιότητα.

Τα μνημεία της Ακρόπολης (Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO) επέζησαν για σχεδόν 25 
αιώνες.

Σε αυτόν τον λόφο που δεσπόζει ακόμα πάνω από 
την Αθήνα, γεννήθηκε η δημοκρατία και η φιλοσοφία, 
για αυτό και δεν είναι περίεργο που μια επίσκεψη 
στην Κλασική Αθήνα προκαλεί τόσο δέος.

Ο Παρθενώνας είναι αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, 
προστάτιδα της πόλης.

Στους πρόποδες της Ακρόπολης και των αρχαίων 
ναών της βρίσκεται η παλαιότερη γειτονιά της 
Αθήνας, η Πλάκα. Οι επισκέπτες μαγεύονται 
και γοητεύονται από τα όμορφα σπίτια, τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και τα μικροσκοπικά 
μαγαζιά, την αρχιτεκτονική, την κομψή ατμόσφαιρα, 
τα νεοκλασικά χρώματα, τους καλοδιατηρημένους 
κήπους και τις βυζαντινές εκκλησίες.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Καθώς απομακρυνόμαστε από την Ακρόπολη και 
την Πλάκα, περνάμε από το Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη μπροστά από τη Βουλή με τους 
φημισμένους Εύζωνες, που αποτελούν συνώνυμο 
της πόλης. Καμία επίσκεψη στην Αθήνα δεν είναι 
πλήρης χωρίς μια στάση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 
εκεί όπου διεξήχθησαν οι πρώτοι σύγχρονοι 
Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896.

Βλέπουμε επίσης την «Νεοκλασική Τριλογία των 
Αθηνών» που περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, την Εθνική Βιβλιοθήκη και την Ακαδημία 
Αθηνών.

Η τρίωρη περιπέτειά μας μέσα από την αρχαία 
ιστορία τελειώνει ιδανικά στις πλατείες Ομονοίας 
και Συντάγματος, στο κέντρο της σύγχρονης Αθήνας.

Παναθηναϊκό Στάδιο

Ακρόπολη
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ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€84



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PIR - 03

Επίσκεψη στο κέντρο της Αθήνας και βόλτα στον 
ιστορικό λόφο της Ακρόπολης με τον περίφημο 
Παρθενώνα στην κορυφή του, ο οποίος είναι 
αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, προστάτιδα της πόλης 
των Αθηνών. Εγκαινιάστηκε το 438 π.Χ. στη γιορτή 
των Μεγάλων Παναθηναίων.  

Κάτω από τον λόφο της Ακρόπολης βρίσκεται η 
παλαιότερη γειτονιά της Αθήνας, η Πλάκα. Η Πλάκα 
μοιάζει με ένα γραφικό χωριουδάκι μέσα σε μια 
πολυσύχναστη μεγαλούπολη. Θα μαγευτείτε από την 
ομορφιά των σπιτιών με τα νεοκλασικά χρώματα, 
την αρχιτεκτονική, τους καλοδιατηρημένους κήπους 
και τις βυζαντινές εκκλησίες, την κομψότητα και 
την ατμόσφαιρα όλης της περιοχής. 

Φεύγοντας από τον ιστορικό λόφο της Ακρόπολης, 
θα περάσετε από το Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη μπροστά από το Μέγαρο της Βουλής των 
Ελλήνων. Επιβάλλεται μια στάση στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο, εκεί όπου διεξήχθησαν οι πρώτοι σύγχρονοι 
Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Ακολουθεί η 
«Νεοκλασική Τριλογία των Αθηνών», τρία κτίρια 
που κατασκευάστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα: το 
παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Εθνική 
Βιβλιοθήκη και η Ακαδημία Αθηνών. Η εκδρομή 
ολοκληρώνεται με μια διαδρομή μέσα από τις 
πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος, στην καρδιά 
της σύγχρονης Αθήνας. 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ

Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Παρθενώνας

Πλάκα

60

ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€75



Διάρκεια: όλη μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PIR - 05

Ακολουθούμε νοερά τα βήματα μερικών από τα 
μεγαλύτερα ονόματα της ιστορίας.

Του Σωκράτη. Του Πλάτωνα. Του Περικλή. Για να 
αναφέρουμε μόνο τρεις. Και εξερευνούμε ένα από 
τα πιο σύγχρονα επιτεύγματα της μηχανικής στη 
χώρα.

Περιηγούμαστε στην καρδιά της Αθήνας για να 
γνωρίσουμε μία από τις πιο σημαντικές ιστορικά 
πρωτεύουσες στον κόσμο. Ξεκινάμε για μια 
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη που πήρε το όνομά 
της από τη θεά της σοφίας και του πολέμου και 
αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γιατί η αρχαία Αθήνα 
ήταν ένα τόσο ισχυρό μέρος.

Η εκδρομή μας περνάει από την πλατεία 
Συντάγματος, την κεντρική πλατεία της πόλης, και 
περιλαμβάνει μοναδικά αξιοθέατα όπως η Εθνική 
Βιβλιοθήκη, η Πύλη του Αδριανού, η Βουλή και το 
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Περνάμε από 
τις ιστορικές λεωφόρους για να δούμε το σπίτι 
του Σλήμαν, τη Μητρόπολη, το Πανεπιστήμιο και 
τη ρωσική ορθόδοξη εκκλησία. Κάνουμε στάση στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο που φιλοξένησε τους πρώτους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 και 
περνάμε από το πρώην Βασιλικό Ανάκτορο και το 
Ζάππειο Μέγαρο πριν φτάσουμε στον εντυπωσιακό 
Ναό του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια, αφήνουμε πίσω την Αθήνα και 
οδηγούμε στη παράκτια εθνική οδό με κατεύθυνση 
την Κόρινθο για μια κρουαζιέρα κατά μήκος του 
εκπληκτικού Ίσθμού της Κορίνθου που άνοιξε το 
1893. Αυτή η αξιοθαύμαστη κατασκευή ανάμεσα 
σε απότομα και εντυπωσιακά βράχια, δεν έχει 
θυροφράγματα και συνδέει το Ίόνιο με το Αιγαίο. 
Επίσης, χωρίζει την Πελοπόννησο από την 
ηπειρωτική Ελλάδα.

Η εκδρομή μας περιλαμβάνει ελεύθερο χρόνο στον 
παραθεριστικό οικισμό των Ίσθμίων.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ισθμός της Κορίνθου

61

ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€64

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€89



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PIR - 07

Κατευθυνόμαστε στο κέντρο της Αθήνας για μια 
πανοραμική ξενάγηση της πόλης που πήρε το όνομά 
της από τη θεά της σοφίας και του πολέμου.

Πρώτα, θα δούμε τον εκπληκτικό Ναό του Ολυμπίου 
Διός, που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ακρόπολης.

Ο Ναός είναι αφιερωμένος στον πατέρα των 12 
θεών.

Συνεχίζουμε περνώντας μπροστά από το κτίριο 
της Βουλής των Ελλήνων και κάνουμε στάση στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο που φιλοξένησε τους πρώτους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896.

Φτάνουμε στην «Νεοκλασική Τριλογία των Αθηνών»: 
τρία κτίρια του 19ου αιώνα, επηρεασμένα από την 
κλασική αρχιτεκτονική, στην οδό Πανεπιστημίου. 

Περνώντας από την πλατεία Ομονοίας και την 
πλατεία Συντάγματος, το επίκεντρο της σύγχρονης 
Αθήνας, φτάνουμε στην όμορφη, γραφική διατηρητέα 
συνοικία της Πλάκας, κάτω από την Ακρόπολη.

Ο τελικός προορισμός μας είναι το σύγχρονο, 
λαμπερό και επιβλητικό Μουσείο της Ακρόπολης. 

Το πολυεπίπεδο μουσείο που εγκαινιάστηκε το 2009, 
στεγάζει μια σειρά από εκθέματα της κλασικής 
αρχαιότητας και είναι χωρισμένο σε θεματικές 
ενότητες. 

Είναι ο τέλειος τρόπος για να συνδέσετε και 
να δώσετε περιεχόμενο σε όλα τα υπέροχα 
οικοδομήματα που μόλις είδατε.

Στο τέλος της διαδρομής μας, ελπίζουμε να έχετε 
γνωρίσει καλά τα μεγαλειώδη μνημεία της κλασικής 
Αθήνας και να έχετε διαμορφώσει μια καλύτερη 
ιδέα για μία από τις πιο ιστορικά σημαντικές 
πρωτεύουσες στον κόσμο.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  

Ακρόπολη

Το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων 
στην πλατεία Συντάγματος

ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

62

ΠΑΙΔΙ
€59

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€84



Διάρκεια: όλη μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PIR - 08

Το σημείο εκκίνησης για αυτή την πραγματικά 
μνημειώδη ξενάγηση είναι η Ακρόπολη, που σημαίνει 
το ψηλότερο σημείο μιας πόλης, ή το άκρο της 
πόλης.

Στο τέλος της διαδρομής μας, ελπίζουμε να έχετε 
γνωρίσει καλά τα μεγαλειώδη μνημεία στην καρδιά 
της Αθήνας.

Στον ιστορικό λόφο βρίσκεται ο Παρθενώνας, 
αφιερωμένος στην Αθηνά, μαζί με διάφορα άλλα 
μνημεία. 

Μεταξύ αυτών είναι τα Προπύλαια, που αρχικά 
αποτελούσαν μέρος του μεγάλου σχεδίου 
ανοικοδόμησης του Περικλή και ο ναός της Αθηνάς 
Νίκης ή Ναός της Απτέρου Νίκης. Ο ναός περιείχε 
κάποτε ένα ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς. Ήταν χωρίς 
φτερά, πράγμα που σήμαινε ότι δεν θα έφευγε ποτέ 
από την Αθήνα. 

Επίσης, το Ερέχθειο και το μαρμάρινο οικοδόμημά 
του είναι ένας αρχαίος ελληνικός ναός στη βόρεια 
πλευρά της Ακρόπολης. Το ανατολικό τμήμα είναι 
αφιερωμένο στην Αθηνά Πολιάδα και το δυτικό στον 
Ποσειδώνα-Ερεχθέα.

Από τον λόφο μπορείτε να θαυμάσετε το ένδοξο 
πέτρινο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στη νοτιοδυτική 
πλαγιά. Έχει φιλοξενήσει παραστάσεις με πολλά 
από τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου, όπως ο 
Frank Sinatra, ο Luciano Pavarotti και φυσικά η Νανά 
Μούσχουρη.

Η επόμενη στάση μας είναι στο σύγχρονο, λαμπερό 
και επιβλητικό Μουσείο της Ακρόπολης. Το 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

μουσείο, που εγκαινιάστηκε το 2009, στεγάζει μια 
σειρά από εκθέματα της κλασικής αρχαιότητας 
και είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες. Είναι 
ο τέλειος τρόπος για να συνδέσετε και να δώσετε 
περιεχόμενο σε όλα τα υπέροχα οικοδομήματα που 
μόλις είδατε.

Αφήνουμε την Ακρόπολη και περνάμε από τη Βουλή 
και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Κάνουμε 
μια στάση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το μέρος όπου 
διεξήχθη η πρώτη σύγχρονη Ολυμπιάδα το 1896, 
και στη συνέχεια επισκεπτόμαστε την «Νεοκλασική 
Τριλογία των Αθηνών», δηλαδή το παλιό κτίριο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, την Εθνική Βιβλιοθήκη και 
την Ακαδημία Αθηνών. Ολοκληρώνουμε τη μέρα μας 
με μια διαδρομή μέσα από το κέντρο της σύγχρονης 
Αθήνας, τις πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος.

Είναι μια μνημειώδης εκδρομή ανακάλυψης, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Νέο Μουσείο της Ακρόπολης

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

63

ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΙΔΙ
€62

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€94



64

ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ελάτε μαζί μας σε μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή.

Ελάτε να μοιραστούμε την αγάπη μας για την Αθήνα 
και την κουζίνα της σε μια ξενάγηση που ξυπνά τις 
αισθήσεις με περισσότερους από έναν τρόπους.

Μοιραζόμαστε το πάθος μας για την Ελλάδα 
και για κάθε τι ελληνικό. Αποστολή μας είναι να 
σας εμπνεύσουμε και το καλύτερο μέρος για να 
ξεκινήσουμε είναι η Κλασική Αθήνα, το λίκνο του 
πολιτισμού και η γενέτειρα της δημοκρατίας.

Σε μια πανοραμική ξενάγηση ανακαλύπτουμε μαζί 
μερικά από τα πιο μεγαλοπρεπή και ιστορικά αξιοθέατα 
στον κόσμο.

Την Ακρόπολη και τον επιβλητικό και μεγαλοπρεπή 
Παρθενώνα. Την αλλαγή της φρουράς έξω από τη 
Βουλή στην πλατεία Συντάγματος.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την Εθνική 
Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο της Ακαδημίας, την Παλιά 
Βουλή και τη ρωσική ορθόδοξη εκκλησία.

Υπάρχουν ακόμα πολλά να θαυμάσετε και να 
εμπνευστείτε. Το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου 
διεξήχθησαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
το νεοκλασικό Ζάππειο και τον ρωμαϊκό ναό του Δία και 
την Αψίδα του Αδριανού.

Μετά, είναι ώρα να μοιραστούμε τις νόστιμες και 
μοναδικές γεύσεις και μυρωδιές της παραδοσιακής 
ελληνικής κουζίνας.

Πηγαίνουμε σε ένα παραδοσιακό καφενείο για να 
απολαύσουμε ελληνικό καφέ και εξαιρετική φιλοξενία.

Στη συνέχεια κάνουμε μια βόλτα στην πολυσύχναστη 
κεντρική αγορά και στην αγορά μπαχαρικών.

Όταν βρεθείτε στην οδό Ευριπίδου, θα είναι δύσκολο να 
ξεχάσετε τη χαρακτηριστική μυρωδιά. Πάρτε μια βαθιά 
ανάσα. Είναι σίγουρο ότι οι μυρωδιές θα βοηθήσουν να 
δημιουργήσετε τις πιο υπέροχες αναμνήσεις.

Τα συναρπαστικά αρώματα προέρχονται από τον 
συνδυασμό φαγητών και μπαχαρικών που αναδύεται 
από τις ανοιχτές προσόψεις των καταστημάτων.

Μετά από αυτή την εμπειρία, θα κάνουμε στάση στο 
Μοναστηράκι για το φημισμένο και πάντα αγαπημένο 
σουβλάκι.

Ευκαιρία για ψώνια στα καταστήματα με σουβενίρ και 
όχι μόνο, σε τιμές ευκαιρίας. 

Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε ένα παραδοσιακό 
ζαχαροπλαστείο για να δοκιμάσουμε λαχταριστούς 
λουκουμάδες, βουτηγμένους στο μέλι και 
πασπαλισμένους με κανέλα.

Η τελευταία μας στάση σε αυτή τη μοναδική ξενάγηση 
στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία είναι 
μια επίσκεψη σε ένα από τα παλαιότερα αποστακτήρια 
της Αθήνας στη διάσημη Πλάκα, στη σκιά της 
Ακρόπολης, για να δοκιμάσουμε τοπικό τσίπουρο ή 
ούζο.

Ο ιδανικός τρόπος για να ολοκληρωθεί μια μέρα γεμάτη 
με υπέροχα αξιοθέατα, ήχους, μυρωδιές και γεύσεις.

Αυτός ο μεθυστικός συνδυασμός θα σας μείνει 
αξέχαστος.

ΑΘΗΝΑ FOOD ON FOOT
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ 9-15 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: PIR - 11

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΙΚΟΣ
€129



Λαχταριστοί λουκουμάδες Παραδοσιακό καφενείο

Λουκούμια (το ελληνικό όνομα της Τουρκικής Λιχουδιάς) Πλατεία Μοναστηρακίου

Μεγαλοπρεπής Παρθενώνας

ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ


