
Μύκονος
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ΜΎΚΟΝΟΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



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 

ΔΕΊΠΝΟ ΣΤΗ ΜΎΚΟΝΟ

Μύκονος

Μύκονος
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ΜΎΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

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.

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€84



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 ΎΠΑΊΘΡΟ ΤΗΣ ΜΎΚΟΝΟΎ ΜΕ ΤΗ ΧΏΡΑ 
ΚΑΊ ΤΗ ΜΊΚΡΗ ΒΕΝΕΤΊΑ

Εκκλησία της Παναγίας Παραπορτιανής

Χώρα

Μονή Παναγίας Τουρλιανής

ανεμόμυλους, μια εικόνα που σίγουρα δεν θα 
βαρεθείτε ποτέ.

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

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€75



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 ΠΑΡΑΛΊΑ ΤΟΎ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Παραλία του Καλαφάτη
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ΜΎΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΏΛΕΊΤΑΊ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΏ



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 ΠΑΡΑΛΊΑ PARADISE

Παραλία Paradise

8

ΜΎΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΏΛΕΊΤΑΊ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΏ
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Βιβλιοθήκη του Κέλσου, Έφεσος
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ΚΟΎΣΑΝΤΑΣΙ 
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 Ιωνίας. 
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 
«Ύπηρέτης 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 

ΟΊΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΎ ΜΑΡΊΑΣ & ΑΡΧΑΊΑ ΕΦΕΣΟΣ

επιθυμία που εξέφρασε ο Ιησούς στον αγαπημένο του 
μαθητή, τον Άγιο Ιωάννη 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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ΚΟΎΣΆΝΤΆΣΙ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΊΔΊ
€66

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€89



Ο Ναός του Αδριανού
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ΚΟΎΣΆΝΤΆΣΙ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

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 
«Ύπηρέτης 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 ΑΡΧΑΊΑ ΕΦΕΣΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΎΣ ΑΊΏΝΕΣ 
- ΕΛΛΗΝΊΣΤΊΚΗ ΚΑΊ ΡΏΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€79



Κεντρική Οδός των Κουρητών
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ΚΟΎΣΆΝΤΆΣΙ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Βιβλιοθήκη του Κέλσου

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.

ΑΡΧΑΊΑ ΕΦΕΣΟΣ ΚΑΊ ΕΠΑΎΛΕΊΣ ΠΑΊΔΊ
€66

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€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.

Ύπάρχουν 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.

ΠΕΡΊΠΕΤΕΊΑ, ΒΟΎΤΊΕΣ ΚΑΊ ΔΊΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟ ADALAND WATER PARK

Adaland Water Park

14

ΚΟΎΣΆΝΤΆΣΙ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

14

- ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΕΝΗ ΔΊΑΘΕΣΊΜΟΤΗΤΑ
ΠΑΊΔΊ
€34

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€49



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 Ιωάννης 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.

ΑΡΧΑΊΟΊ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΊ ΜΕ ΕΞΕΊΔΊΚΕΎΜΕΝΟ ΑΡΧΑΊΟΛΟΓΟ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΕΝΗ ΔΊΑΘΕΣΊΜΟΤΗΤΑ: ΓΊΑ 10-20 ΑΤΟΜΑ 

Έφεσος

ΚΟΎΣΆΝΤΆΣΙ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΌΡΜΗΣΕΙΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΛΙΓΟΥΣ

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€89
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Πάτμος

ΠΑΤΜΟΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PAT - 01

Αυτή η εκδρομή μας μεταφέρει σε ένα μικρό αλλά 
συναρπαστικό νησί που συνδέεται με την Αγία Γραφή 
και τον Θεό.

Η Πάτμος είναι ένα από τα βορειότερα νησιά των 
Δωδεκανήσων.

Η Πάτμος είναι από πολύ παλιά τόπος προσκυνήματος, 
καθώς αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, το 
τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Άγιος Ιωάννης ο 
Ευαγγελιστής έλαβε εδώ ένα όραμα από τον Ιησού.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν την τοποθεσία όπου 
λέγεται ότι ο Ιωάννης βίωσε την αποκάλυψη, το 
Σπήλαιο της Αποκάλυψης.

Ύπάρχουν επίσης πολλές εκκλησίες που φέρουν το 
όνομα του αποστόλου και μπορούμε να επισκεφθούμε 
τη Μονή του Αγίου Ιωάννη.

Τα γραφικά σοκάκια καταλήγουν στη Μονή που 
ιδρύθηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο το 1088.

Έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στην αυλή, όπου οι 
μοναχοί τρώνε τα γεύματά τους και να δούμε τον παλιό 
φούρνο.

Εξαιρετικής ομορφιάς είναι η ξενάγησή μας στη 
βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, διακοσμημένη με 
ξυλόγλυπτο τέμπλο και σημαντικές τοιχογραφίες από 
διάφορες περιόδους της ιστορίας.

ΘΡΗΣΚΕΎΤΊΚΗ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΊΟΎ ΊΏΑΝΝΗ 
- ΣΠΗΛΑΊΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΎΨΗΣ

Μονή Αγίου Ιωάννη

Μονή Αγίου Ιωάννη

ΠΆΤΜΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Στη συνέχεια, κάνουμε στάση σε ένα μικρό μουσείο που 
φιλοξενεί ανεκτίμητους θρησκευτικούς θησαυρούς, 
όπως χειρόγραφα, μεσαιωνικά υφάσματα και άμφια.

Πίσω από το παρεκκλήσι της Αγίας Άννας βρίσκεται η 
είσοδος στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης.

Θα δούμε τον σταυρό χαραγμένο από τον Άγιο Ιωάννη 
και την τριπλή σχισμή στον τοίχο όπου λέγεται ότι ο 
Ιωάννης άκουσε τον Θεό να μιλάει για την Αποκάλυψη.

Μπορείτε να νιώσετε την ιστορική και θρησκευτική 
διάσταση αυτής της ιδιαίτερης στιγμής.

Στην ελληνική μυθολογία, η Πάτμος βρισκόταν αρχικά 
στον βυθό της θάλασσας, αλλά ο Δίας πείστηκε να 
την αφήσει να αναδυθεί μέσα από το νερό. Ο ήλιος 
στέγνωσε τη γη και άνθρωποι από τις γύρω περιοχές 
άρχισαν να κατοικούν στο νησί που ονόμασαν Λητωίς, 
από τη θεά Αρτέμιδα.

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€75
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PAT - 02

Το υπέροχο νησί της Πάτμου είναι Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO.

Η πανοραμική εκδρομή μας ξεκινά από το λιμάνι της 
Σκάλας, με κατεύθυνση το κέντρο του νησιού και την 
πρωτεύουσα της Χώρας. 

Εδώ θα δούμε τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του 
Ευαγγελιστή και θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο της 
Αποκάλυψης.

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, σε αυτό το μέρος ο Ιησούς 
μίλησε στον Ιωάννη και του είπε για την Αποκάλυψη.

Αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, το τελευταίο 
βιβλίο της Αγίας Γραφής.

Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στην Πάτμο κάθε χρόνο για 
προσκύνημα.

Στην κεντρική περιοχή της Χώρας συναντάμε τους 
σιωπηλούς ανεμόμυλους που στέκονται σαν φρουροί 
πάνω από την πρωτεύουσα.

Η ξενάγησή μας συνεχίζεται καθώς κατευθυνόμαστε 
σε μερικά από τα πιο ερημικά τοπία του νησιού, 
χαρακτηριστικά των Δωδεκανήσων. Βραχώδεις λόφοι, 
άγονο έδαφος και ακρωτήρια που προεξέχουν μέσα τη 
θάλασσα δημιουργούν δεκάδες όρμους και κολπίσκους 
που συνθέτουν μια δαντελωτή ακτογραμμή.

Εδώ μπορείτε να αναλογιστείτε τον μύθο που αναφέρει 
ότι το νησί βρισκόταν στον βυθό της θάλασσας και για 
το πώς ο Δίας πείστηκε για να το αφήσει να αναδυθεί. 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΎΠΑΊΘΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΏΡΑ ΚΑΊ ΤΟ ΣΠΗΛΑΊΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΎΨΗΣ 

Εντυπωσιακό σκηνικό

Σκάλα

Η Μονή του Αγίου Ιωάννη στο φόντο

ΠΆΤΜΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Πράγμα που έγινε.

Η εξερεύνησή μας ολοκληρώνεται πίσω στη Σκάλα. 

Στο ατμοσφαιρικό καφέ Arion σας περιμένει καφές και 
άλλα αναψυκτικά.

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€75



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PAT - 05

Αυτή η γαστρονομική εκδρομή προσφέρει ένα 
αξέχαστο γλέντι σε μια παραδοσιακή ταβέρνα της 
Πάτμου. 

Οι φιλόξενοι οικοδεσπότες σας θα χαρούν να σας 
σερβίρουν τα παραδοσιακά πιάτα του όμορφου 
νησιού τους σε ένα από τα πιο όμορφα κλασικά 
χωριά στην πλαγιά του λόφου.

Ξεκινάμε από το λιμάνι της Σκάλας για τη γραφική 
διαδρομή με το πούλμαν προς τους λόφους. 

Το νησί, ένα από τα βορειότερα των Δωδεκανήσων, 
αποτελείται από τρεις ορεινούς όγκους, που 
συνδέονται με δύο ισθμούς στο κέντρο του νησιού.

Η Πάτμος είναι ένα πνευματικό νησί που ξεφεύγει 
από την πεπατημένη, χάρη στην παρθένα φυσική 
ομορφιά της, τα χωριά που θυμίζουν καρτ-ποστάλ, 
την εκπληκτική θέα και τους ιερούς τόπους.

Περνάμε μέσα από πολλά υπέροχα χωριά, αλλά μην 
παραλείψετε να κοιτάξετε την απίστευτη θέα στο 
Αιγαίο, από το οποίο αναδύθηκε η Πάτμος με διαταγή 
του Δία. 

Τουλάχιστον αυτό λέει η ελληνική μυθολογία, άρα 
γιατί να το αμφισβητήσουμε;

Περιτριγυρισμένοι από το άρωμα των 
αγριολούλουδων, κάνουμε έναν μικρό περίπατο 
μέχρι την ταβέρνα, όπου τα τραπέζια είναι γεμάτα 
με παραδοσιακά πιάτα της Πάτμου.

ΠΑΡΑΔΟΣΊΑΚΟ ΓΛΕΝΤΊ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ

Τυπική ελληνική ταβέρνα

Χωριά στην πλαγιά του λόφου

19

ΠΆΤΜΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Διασκεδάζουμε με ντόπιους μουσικούς και ένα 
χορευτικό συγκρότημα, καθώς απολαμβάνουμε ένα 
υπέροχο γεύμα.

Ζούμε την εμπειρία του αυθεντικού τρόπου ζωής 
στην καρδιά της υπαίθρου στην Πάτμο.

ΠΏΛΕΊΤΑΊ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΏ



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PAT - 06

Η Οδύσσειά μας έχει μια αναμφισβήτητη πνευματική 
διάσταση.

Αυτό ίσως δεν αποτελεί έκπληξη, αν αναλογιστεί 
κανείς πόσο σημαντική είναι η ιστορία του 
Χριστιανισμού για τα μέρη που επισκεπτόμαστε σε αυτό 
το ταξίδι ανακάλυψης.

Αυτό ισχύει σίγουρα για την Πάτμο, ένα από τα 
βορειότερα νησιά των Δωδεκανήσων και σημαντικό 
τόπο προσκυνήματος του χριστιανικού κόσμου.

Μπορείτε σχεδόν να νιώσετε τον έντονο πνευματικό 
χαρακτήρα της και η επίσκεψή σας εδώ μπορεί να 
αποτελέσει μια πραγματικά συγκινητική, αισθαντική 
εμπειρία.

Στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης, ο Ιωάννης της Πάτμου ή 
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγεται ότι είδε τα οράματα 
για τα οποία έγραψε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Ένα καστρομονάστηρο του 11ου αιώνα, αφιερωμένο 
στον Ιωάννη, στέκεται επιβλητικά πάνω από τα 
ασβεστωμένα σπίτια της Χώρας στην κορυφή του 
λόφου.

Στη Χώρα, δίπλα στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής, βρίσκεται 
το θαυμάσιο αρχοντικό Σημαντήρη του 1625, το οποίο 
θα επισκεφθούμε.

Το αρχοντικό έχει μετατραπεί σε λαογραφικό μουσείο 
και είναι ένα γνήσιο στολίδι και μνημείο πολιτισμού. 
Άριστα διατηρημένο εδώ και οκτώ γενιές, είναι το 
δεύτερο παλαιότερο κτίριο της πόλης.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Μορφούλα Σημαντήρη, είναι 
η οικοδέσποινα και ξεναγός μας, και μας παρουσιάζει 
με χάρη τα πολύτιμα χειροποίητα κεντήματά της. 

ΑΠΟΤΎΠΏΣΤΕ ΤΟ ΑΛΗΘΊΝΟ ΠΝΕΎΜΑ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ

Αρχοντικό Σημαντήρη

Αρχοντικό Σημαντήρη

20

ΠΆΤΜΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ανήκει στην όγδοη γενιά της οικογένειας.

Σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, μπορείτε να κάνετε 
ένα βήμα πίσω στον χρόνο και να ρίξετε μια ματιά 
στην καθημερινή ζωή στην Πάτμο τους περασμένους 
αιώνες μέσα από τα έπιπλα, τους πίνακες ζωγραφικής, 
τις φωτογραφίες, τα παραδοσιακά εργαλεία και τα 
καθημερινά αντικείμενα.

Ελπίζουμε να μαγευτείτε από αυτό το όμορφο σπίτι, 
που κατασκευάστηκε από τεχνίτες από τη Μικρά 
Ασία. Εδώ μπορείτε να θαυμάσετε την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική της Πάτμου στις θολωτές οροφές από 
τον ανοιχτό χώρο στο ισόγειο που καλύπτεται από 
εκπληκτικές καμάρες.

Στα δωμάτια θα ανακαλύψετε έπιπλα αντίκες και 
ασημικά από τη Ρωσία του 17ου αιώνα, πολύτιμα έργα 
τέχνης και εικόνες από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. Το 
αρχοντικό είναι ένας πραγματικός θησαυρός και μια 
μηχανή του χρόνου που γοητεύει και συναρπάζει.

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€79



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: PAT - 04

Η παραλία Αγριολιβάδι, που βρίσκεται σε έναν 
μικρό, απομονωμένο κόλπο στην Πάτμο, είναι ένας 
εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός για ντόπιους και 
επισκέπτες.

Είναι μια κλασική παραλία του Αιγαίου και η 
καλύτερη του νησιού μαζί με την Ψιλή Άμμο.

Σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από το λιμάνι 
της Σκάλας, η παραλία Αγριολιβάδι καλύπτει όλα 
τα γούστα, είτε θέλετε να κάνετε ηλιοθεραπεία, 
κολύμπι ή θαλάσσια σπορ.

Τα νερά είναι όμορφα και καθαρά και η ατμόσφαιρα 
στην παραλία είναι χαλαρωτική.

Στην άκρη της παραλίας υπάρχει μια εξαιρετική 
ελληνική ταβέρνα.

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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ ΑΓΡΊΟΛΊΒΑΔΊ

Παραλία Αγριολιβάδι

2121

ΠΆΤΜΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΏΛΕΊΤΑΊ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΏ
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Ανάκτορο της Κνωσού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ



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».

Κνωσός
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ΜΊΝΏΊΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΏΣΟΎ - ΠΡΏΤΟΣ ΕΎΡΏΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΣ

Η αρχαία πόλη της Κνωσού

ΗΡΆΚΛΕΙΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

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.

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€79



Ηράκλειο

Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: HER - 07

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και η 
γενέτειρα του Δία σύμφωνα με τη μυθολογία.

Σε αυτή την ξενάγηση, έχουμε τη δυνατότητα να 
μάθουμε περισσότερα για τη σημαντική περίοδο της 
Ενετοκρατίας και να εξερευνήσουμε τα υπέροχα 
αξιοθέατα της πρωτεύουσας Ηρακλείου, 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.

Η Ενετική Λότζια είναι ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
και όμορφο οικοδόμημα που εξακολουθεί να 
λειτουργεί ως Δημαρχείο του Ηρακλείου. Χτίστηκε 
το 1620 και ήταν τόπος συγκέντρωσης των Ενετών 
ευγενών. Οι οχυρώσεις του Ηρακλείου περιβάλλουν 
την παλιά πόλη. Κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά 
τον Μεσαίωνα, αλλά ανοικοδομήθηκαν πλήρως από 
τη Δημοκρατία της Βενετίας και αντιστάθηκαν στις 
οθωμανικές Τουρκικές δυνάμεις για 22 χρόνια το 
1600. Είναι από τα πιο καλοδιατηρημένα τείχη πόλης 
στη Μεσόγειο. 

ΕΝΕΤΊΚΟ ΗΡΑΚΛΕΊΟ ΚΑΊ ΤΟ ΜΟΝΑΔΊΚΟ ΑΡΧΑΊΟΛΟΓΊΚΟ ΜΟΎΣΕΊΟ 

ΗΡΆΚΛΕΙΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
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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. Εδώ στο Ηράκλειο 
μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε την ουσία της 
ιστορίας και να κατανοήσουμε μερικούς από τους 
μύθους και τους θρύλους της αρχαίας Ελλάδας.

Μαθαίνουμε επίσης για μερικές από τις κορυφαίες 
προσωπικότητες της Κρήτης, όπως ο νομπελίστας 
ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, ο ζωγράφος Ελ Γκρέκο 
και ο συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης.

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

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€75



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 ΕΜΠΕΊΡΊΑ ΤΗΣ ΎΠΑΊΘΡΟΎ ΚΑΊ ΤΟΎ ΤΡΟΠΟΎ ΖΏΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μητροπολιτικός Ναός του 
Αγίου Μηνά

Παραδοσιακοί Κρητικοί χορευτές στο αποστακτήριο ρακής

ΗΡΆΚΛΕΙΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€79



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 ΠΑΡΑΛΊΑ ΑΜΜΟΎΔΑΡΑ

Παραλία Αμμουδάρα

26

ΗΡΆΚΛΕΙΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΏΛΕΊΤΑΊ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΏ
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Οία

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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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.

Ύπάρχει 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 ΕΝΤΎΠΏΣΊΑΚΟ ΧΏΡΊΟ ΤΗΣ ΟΊΑΣ ΣΚΑΡΦΑΛΏΜΕΝΟ 
ΣΤΟ ΧΕΊΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ

Καμπαναριό στο 
Μεγαλοχώρι

Οία

Παραλία Αμμούδι

ΣΆΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€79
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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.

ΚΡΟΎΑΖΊΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΊΑ ΚΑΊ ΣΤΑ ΗΦΑΊΣΤΕΊΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΊΝΗΣ

Φηρά

Νέα Καμένη

Νέα Καμένη

ΣΆΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€79
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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 ΧΏΡΊΟ ΑΚΡΏΤΗΡΊ

Ανασκαφές στο Ακρωτήρι

Χωριό Ακρωτήρι

ΣΆΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

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 Ύπαπαντής. 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.

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€79



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 ΠΑΡΑΛΊΑ ΤΗΣ ΠΕΡΊΣΣΑΣ

Παραλία της Περίσσας
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ΣΆΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΏΛΕΊΤΑΊ ΜΟΝΟ 
ΕΝ ΠΛΏ



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 

ΜΊΑ ΓΕΎΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΣΊ ΚΑΊ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΕΝΗ ΔΊΑΘΕΣΊΜΟΤΗΤΑ: ΓΊΑ 10-15 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: SAN-15

Οινογευσία στο Οινοποιείο Βενετσάνου

Καμπάνες στο Μεγαλοχώρι
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ΣΆΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΌΡΜΗΣΕΙΣ 
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.

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€129



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 

ΜΟΎΣΊΚΗ, ΜΎΘΟΊ ΚΑΊ ΊΣΤΟΡΊΑ
Διάρκεια: μισή μέρα - ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΕΝΗ ΔΊΑΘΕΣΊΜΟΤΗΤΑ: ΓΊΑ 9-14 ΑΤΟΜΑ 
Κωδικός εκδρομής: SAN-16
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ΣΆΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΌΡΜΗΣΕΙΣ 
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.

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€119
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Παρθενώνας

ΑΘΗΝΑ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: ATH - 101

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.

ΜΝΗΜΕΊΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΊ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Παναθηναϊκό Στάδιο

Ακρόπολη

ΆΘΗΝΆ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

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.

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€84



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: ATH - 103

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. 

ΚΛΑΣΊΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΊ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ ΤΗΣ

Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Παρθενώνας

Πλάκα

38

ΆΘΗΝΆ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€75



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: ATH - 107

Κατευθυνόμαστε από τον παραλιακό δρόμο 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 τη Βουλή 
των Ελλήνων προς το 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. 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΊ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΎΣΕΊΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  

Ακρόπολη

Νέο Μουσείο της Ακρόπολης

ΆΘΗΝΆ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

3939

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.

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€84



Διάρκεια: μισή μέρα 
Κωδικός εκδρομής: ATH - 106

Η διαδρομή διάρκειας 30 λεπτών είναι μαγευτική, 
με εικόνες γεμάτες φύση και πεύκα. Ο Ναός του 
Ποσειδώνα σας περιμένει, αφιερωμένος στον 
θεό της θάλασσας. Αυτό είναι το νοτιότερο και 
ψηλότερο σημείο του ακρωτηρίου και το μνημείο 
μοιάζει να βρέχεται από το Αιγαίο από όλες τις 
πλευρές.

Η κατασκευή του Ναού είχε ξεκινήσει στις αρχές 
του 5ου αιώνα π.Χ. Ωστόσο, καταστράφηκε από 
τους Πέρσες κατά τους Περσικούς Πολέμους και 
έτσι οι Αθηναίοι έχτισαν, το 444 π.Χ., τον νεότερο 
Ναό, τμήματα του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα. 
Ο ναός είναι δωρικού ρυθμού και έφερε ζωφόρο 
με ανάγλυφη διακόσμηση, ενώ τον κοσμούσαν και 
τεράστια αγάλματα που ονομάζονταν Κούροι.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Σουνίου, εκτός από τα 
Ιερά του Ποσειδώνα και της Αθηνάς, περιλαμβάνει 
το φρούριο, έναν μικρό οικισμό της ελληνιστικής 
εποχής, τα προπύλαια και τις στοές.

ΑΡΧΑΊΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΎ ΠΟΣΕΊΔΏΝΑ ΚΑΊ ΑΚΡΏΤΗΡΊΟ ΤΟΎ ΣΟΎΝΊΟΎ

Ακρωτήριο του Σουνίου

Ναός του Ποσειδώνα

40

ΆΘΗΝΆ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΊΔΊ
€59

ΕΝΗΛΊΚΟΣ
€84
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ΆΘΗΝΆ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ


