
 
 

 
Γηάρθεηα: 5,6 εκέξεο 

 13,14,27,28/04  
 

ΙΗΚΛΔ ΒΟΡΔΗΑ ΗΣΑΙΗΑ  

ΔΙΒΔΣΗΑ – ΚΗΙΑΛΟ  

 
Ιίκλεο Καηδόξε -  Θόκν- Ινπγθάλν- Ίδνια Κπέιια- Ίδνια Πεζθαηόξη- Εέξκαη 

 
Πρόγρακκα εθδροκής  

 
  

  

1ε κέρα: Αζήλα - Κηιάλο - Ιίκλε Καηδόρε (ηρέδα) 
Σπλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε SKY EXPRESS γηα ηελ νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα 
ηεο Ηηαιίαο θαη ην παγθόζκην θέληξν κόδαο, ην Κηιάλν. Φζάλνληαο ζα αλαρσξήζνπκε γηα 

ηε ιίκλε Καηδόξε. Άθημε θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα θαθέ θαη γλσξηκία κε ηελ πεξηνρή. 
Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζε έλα από ηα μελνδνρεία ηεο αιπζίδαο ZACCHERA. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 
2ε κέρα: Ιίκλε Καηδόρε, Αλάβαζε κε ηολ οδοληωηό ζηο Αιπηθό Εέρκαηη (Διβεηία)  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο ζηηο Διβεηηθέο Άιπεηο. Αθνινπζώληαο κηα 
παλέκνξθε δηαδξνκή, αλεβαίλνπκε κέρξη ην ζεκείν από ην νπνίν ζα επηβηβαζηνύκε ζηνλ 

νδνλησηό γηα λα θζάζνπκε ζην "δηακάληη ησλ Άιπεσλ", ην παξακπζέλην Εέξκαηη, έλα από 
ηα δηαζεκόηεξα θέληξα αιπηληζκνύ (ζε πςόκεηξν 1.620 κέηξσλ) ζηε ζθηά ηεο κνλίκσο 
ρηνληζκέλεο θνξπθήο ηνπ πνιπθσηνγξαθεκέλνπ βνπλνύ Κάηηεξρνξλ (Matterhorn, 4.480 

κέηξα). Χξόλνο ειεύζεξνο γηα λα πεξηπιαλεζείηε ζηνπο κηθξνύο γξαθηθνύο δξόκνπο θαη ηα 
πέηξηλα ζνθάθηα, κέζα από ηα νπνία μεπεδνύλ θάπνηα παιηά θαινδηαηεξεκέλα μύιηλα 

ζπίηηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γεκάηνη όκνξθεο εληππώζεηο από ηελ θνπξαζηηθή, αιιά 
όκνξθε εθδξνκή καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε κέρα: Ιίκλε Καηδόρε- Θροσαδηέρα ζηα Λεζηά Ίδοια Κπέιια θαη Ίδοια 
Πεζθαηόρη- Παιάηη Κποροκεέ 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ θξνπαδηέξα καο ζηα θνληηλά γξαθηθά λεζηά Ίδνια Πεζθαηόξη 
(Λεζί ησλ Ψαξάδσλ) θαη Ίδνια Κπέιια, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην πνιπηειέο παιάηη ηεο 
νηθνγέλεηαο Κπνξνκέε ηνπ 17νπ αηώλα κε ηνπο θαηαπιεθηηθνύο θήπνπο θαη ηελ εμαηξεηηθή 

ζέα (ην θόζηνο Θξνπαδηέξαο θαη εηζόδνπ ζην παιάηη πεξηιακβάλεηαη). Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
 
 

 

Αλατωρήζεης:  



 
4ε κέρα: Ιίκλε Καηδόρε, Ζκερήζηα εθδροκή ζηης Ιίκλες Θόκο θαη Ιοσγθάλο 

(Διβεηία) 
Σήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Θόκν θαη ηελ νκώλπκε ιίκλε ηνπ. Άθημε θαη 

γλσξηκία κε ηελ πόιε. Ζ πξνθπκαία, ην ηδαληθόηεξν κέξνο γηα έλαλ ξνκαληηθό πεξίπαην, 
δίπια ηεο ε Piazza Cavour - ε θεληξηθή πιαηεία κε όκνξθα θαθέ θαη εζηηαηόξηα - θαη ν 
Θαζεδξηθόο λαόο, γλσζηόο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο ηερλνηξνπίεο πνπ 

ελζσκαηώλεη, είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα πνπ ζα δνύκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηήγεζήο καο. Πξηλ ην κεζεκέξη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηα Διβεηηθά ζύλνξα, κε πξννξηζκό 

ην θνζκνπνιίηηθν Ινπγθάλν κε ηελ νκώλπκε ιίκλε ηνπ - κηα πόιε πνπ "θηππά" κε αθξίβεηα 
ειβεηηθνύ ξνινγηνύ. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε κέρα: Ιίκλε Καηδόρε - Κηιάλο - Αζήλα 
Σήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Κηιάλν, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Ινκβαξδίαο. Άθημε 

θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηνλ Θαζεδξηθό λαό 
(Ληνπόκν), ηελ πεξίθεκε ζθεπαζηή ζηνά Γθαιιεξία Βηηόξην Δκκαλνπέιε Β΄, ην λενθιαζηθό 
ζέαηξν ηεο Σθάιαο ηνπ Κηιάλνπ θαη ην κνπζείν ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην 

αεξνδξόκην θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 
 

 
 

 
 
 

  

  

  

  
 

ΠΠεερρηηιιαακκββάάλλοολληηααηη::  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΖΛΑ-ΚΗΙΑΛΟ-ΑΘΖΛΑ κε SKY EXPRESS 

 Κηα απνζθεπή έσο 20 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή έσο 8 θηιά 
 Τέζζεξηο, πέληε  δηαλπθηεξεύζεηο ζε έλα από ηα μελνδνρεία ηεο αιπζίδαο ZACCHERA  
 Κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά   

 Δηζηηήξην γηα ηελ Θξνπαδηέξα ζηα λεζηά Ίδνια Κπέιια θαη Ίδνια Πεζθαηόξη  
 Δπίζθεςε ζην παιάηη Κπνξνκεέ, ζην κνπζείν θαη ζηνπο θήπνπο (ην θόζηνο εηζόδνπ 

πεξηιακβάλεηαη) 
 Δηζηηήξην γηα ηνλ νδνλησηό ζην Εέξκαηη  
 Κεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα 
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο   
 Φ.Π.Α. 

 

ΓΓεελλ  ΠΠεερρηηιιαακκββάάλλοολληηααηη: 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: 300 € 
 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε θαη από άιιεο πόιεηο: 100 € κε ηελ SKY EXPRESS 

(αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα) 

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα 
 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ.   

 

  

  

Σηκή ζσκκεηοτής Θαη’ άηοκο  

Αλατωρήζεης 2θιηλο 1θιηλο Παηδηθό 2-12εηώλ 

6εκέρες  

13,14/04 
€ 795 € 995 € 695 

5εκέρες 

27/04, 28/04 
€ 745 € 895 € 645 



 
  
 

Πηήζεης κε SKY EXPRESS 
 

GQ 13/04 ΑΘΖΛΑ  ΚΗΙΑΛΟ GQ 800 13:00 - 14:35 18/04 ΚΗΙΑΛΟ ΑΘΖΛΑ GQ 801 15:35 - 19:00 

GQ 14/04 ΑΘΖΛΑ  ΚΗΙΑΛΟ GQ 800 13:00 - 14:35 19/04 ΚΗΙΑΛΟ ΑΘΖΛΑ GQ 801 15:35 - 19:00 

GQ 27/04 ΑΘΖΛΑ  ΚΗΙΑΛΟ GQ 800 13:00 - 14:35 01/05 ΚΗΙΑΛΟ ΑΘΖΛΑ GQ 801 15:35 - 19:00 

GQ 28/04 ΑΘΖΛΑ  ΚΗΙΑΛΟ GQ 800 13:00 - 14:35 02/05 ΚΗΙΑΛΟ ΑΘΖΛΑ GQ 801 15:35 - 19:00 

  

εεκκεεηηώώζζεεηηςς:  
 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα 
 Τν εμαήκεξν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη κία εκεξήζηα εθδξνκή ζην Κηιάλν αληί ηελ 

επίζθεςε ηεο 5εο κέξαο 

 Τα ηξίθιηλα δσκάηηα ζε όια ηα μελνδνρεία είλαη, ζηελ νπζία, δίθιηλα κε επηπιένλ 
θξεβάηη. Σπλήζσο δελ είλαη ηδηαίηεξα άλεηα θαη ην επηπιένλ θξεβάηη κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξν από ηα θαλνληθά ή θαλαπέο ή πηπζζόκελν. 
 Τειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

  

  

 


