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3  ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΧΑΛΚΙΓΑΣ 
ΚΑΙ 

ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ 
 

 

Η Χαλκίδα θοράει ηα αποκριάηικα ηης και ζας προζκαλεί και 
θέηος ζηο μοναδικό θαλαζζινό καρναβάλι ηης τώρας, με 

αποκορύθωμα ηη μοναδική ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ηην ηελεσηαία 
Κσριακή ηης αποκριάς !! 

Η Θήβα με  ηο έθιμο ηοσ  << Βλάχικου Γάμου >> μας προζθέρει 
ένα μοναδικό  θέαμα ,ζηο οποίο ο επιζκέπηης  δεν είναι  απλός 
θεαηής, αλλά ζσμμεηέτει ενεργά ζηο  παραδοζιακό γλένηι, με ηα 

κεράζμαηα να είναι δωρεάν !!! 
 

ΑΠΟ  29 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ   ΕΩ  2  ΜΑΡΣΙΟΤ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Ημζρα 1η KEΡΚΤΡΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ  
Συγκζντρωςθ ςτο νζο λιμάνι ϊρα….   επιβίβαςθ ςτο  πλοίο  και αναχϊρθςθ για 
Ηγουμενίτςα.’Αφιξθ ςτθν Ηγουμενίτςα  και άμεςθ αναχϊρθςθ για Χαλκίδα, μζςω Νζασ 
Ιονίασ Οδοφ, Αντιρίου, Ιτζασ, Δελφών και Λειβαδιάσ .Με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ 
ςτάςεισ, κα φτάςουμε  το απόγευμα ςτθν όμορφθ πόλθ τθσ Χαλκίδασ, θ οποία είναι 
κτιςμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ του πορθμοφ του Ευρίπου με το ζνα κομμάτι τθσ να βρίςκεται 
ςτθν νιςο Εφβοια και το άλλο τθσ ςτθν Στερεά Ελλάδα, περνϊντασ από τθ νζα 
εντυπωςιακι Καλωδιακή (κρεμαςτή) Γζφυρα .Tακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, χρόνοσ 
ελεφκεροσ ςτθν όμορφθ πόλθ και διανυκτζρευςθ  .(Διανυκτ.1η Χαλκίδα) 
 
Ημζρα 2η ΧΑΛΚΙΔΑ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΟ-ΑΜΑΡΤΝΘΟ-ΕΡΕΣΡΙΑ 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ  για το Προκόπι  Ευβοίασ. Εδϊ κα επιςκεφκοφμε 
τθν εκκληςία του Αγίου Ιωάννη του Ρώςου όπου και κα προςκυνιςουμε το ςκινωμα του 
Αγίου, το οποίο ζφεραν μαηί τουσ οι πρόςφυγεσ του1925 από το Προκόπι τθσ Μ.Αςίασ .Στθ 
ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε τθν όμορφθ Ερζτρια όπου και κα ζχουμε ελεφκερο χρόνο, και 
κα καταλιξουμε ςτθν υπζροχθ Αμάρυνθο όπου προαιρετικά κα γευματίςουμε !! 
Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ για ξεκοφραςθ και το απόγευμα κα απολαφςουμε τισ 
καρναβαλικζσ εκδθλϊςεισ τθσ πόλθσ , τθν παρζλαςθ των αρμάτων και τθν τελετι λιξθσ του 
Καρναβαλιοφ. Για το βράδυ προτείνουμε διαςκζδαςθ μαςκζ με μουςικι και χορό !! 
(διανυκτ.2η Χαλκίδα) 
 
Ημζρα 3η    ΧΑΛΚΙΔΑ - ΘΗΒΑ - ΚΕΡΚΤΡΑ  
Πρωινό και λίγοσ ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν όμορφθ πόλθ τθσ Χαλκίδασ. Τακτοποίθςθ 
αποςκευϊν ςτο λεωφορείο και ςφντομθ επίςκεψθ ςτο ενετικό κάςτρο του Καράμπαμπα 
που δεςπόηει ςτθν θπειρωτικι πλευρά τθσ ςτον λόφο τθσ Κανικου .Στθ ςυνζχεια κα 
αναχωριςουμε για τθν όμορφθ Θήβα όπου και κα απολαφςουμε  το ζκιμο του                                     
<< Βλάχικου Γάμου >> Ο επιςκζπτθσ εδϊ δεν είναι  απλόσ κεατισ, αλλά ςυμμετζχει ενεργά 
ςε ζνα παραδοςιακό ζκιμο γλεντιοφ, με τα κεράςματα να είναι δωρεάν τόςο ςε κραςί ( για 
τθν ποιότθτα του οποίου είναι γνωςτι θ πόλθ) όςο και ςε εδζςματα. Αποτελεί ςατυρικι 
παραλλαγι τζλεςθσ ποιμενικοφ γάμου και εμφανίηεται ςαν αποκριάτικο ζκιμο περί τα 
μζςα του 19ου αιϊνα ςτθν πόλθ τθσ Θιβασ. 
Χρόνοσ ελεφκεροσ και ςτθν ςυνζχεια κα πάρουμε τον δρόμο τθσ επιςτροφισ περνϊντασ 
από Λαμία, Καμζνα Βοφρλα, Σρίκαλα, Καλαμπάκα και με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ 
ςτάςεισ !!.Άφιξθ ςτθν Ηγουμενίτςα και από εκεί ςτθν Κζρκυρα με τισ καλφτερεσ 
εντυπϊςεισ και εμπειρίεσ από το ταξίδι μασ αυτό.  
                                                    

Τζλοσ Ταξιδιοφ. 
 

ΣΙΜΗ  ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ :  180  ευρώ 
Μονόκλινο δωμάτιο 50 ευρώ επιπλζον 

 
Δηλώςεισ ςυμμετοχήσ μζχρι  19  Φεβρουαρίου  

 ( και εφόςον υπάρχουν ελεφθερεσ θζςεισ) 
Με τη δήλωςη ςυμμετοχήσ προκαταβολή 50 ευρώ 



Εξόφληςη πριν την αναχώρηςη 
 
 
Περιλαμβάνονται: 
 
- Eιςιτιρια  πλοίου Κζρκυρασ-Ηγουμενίτςασ και επιςτροφισ. 
- Μετακινιςεισ με πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο με ζμπειρο και άριςτο            
προςωπικό. 
- 2 διανυκτερεφςεισ ςε  κεντρικό ξενοδοχείο ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ  με πλοφςιο πρωινό 
ςε μπουφζ. 
- Ξεναγιςεισ ,περιθγιςεισ, διαδρομζσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 
- Συνοδόσ, ξεναγόσ του γραφείου μασ για όλεσ τισ μζρεσ. 
- Ενθμερωτικά ζντυπα, φυλλάδια 
- Τζλθ γκρουπ ,διόδια,  κλπ. 
-Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται 
 

- Φαγθτά ,ποτά 
- Φόροσ διανυκτζρευςθσ ( 1,5 ευρϊ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτζρευςθ) 
- είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 
- ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό 
 

ημείωςη 
 

- Το πρόγραμμα  μπορεί να αλλάξει ι να διαφοροποιθκεί χρονικά, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 
του γκροφπ και αναλόγωσ με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ χωρίσ βζβαια να παραληφθεί τίποτα. 
 
 
 - Οι αλλαγζσ των κζςεων είναι υποχρεωτικζσ και βάςει ειδικισ καρτζλασ. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 
 

Σο πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχήσ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτη εκδρομή. 
Η ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο, θαηεπζύλεηαη δε από ηνπο 

αξρεγνύο-ζπληνληζηέο  πνπ θαζνξίδνπλ ώξεο, αλαρσξήζεηο, ζηάζεηο (θ.ι.π) νη νπνίνη θαη 

έρνπλ δηθαίσκα  νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζα είλαη 

αλαγθαίεο ή αθόκα όηαλ θξίλνπλ ζθόπηκν γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο εθδξνκήο. 

ΕΞΟΦΛΗΗ κέρξη  8 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 

Οη εθδξνκείο νθείινπλ ζπλέπεηα ζε ηόπνπο θαη ώξεο ζπλαληήζεσλ-αλαρσξήζεσλ. Όπνηνο 

απνπζηάδεη ζεκαίλεη όηη νηθεηνζειώο δηαθόπηεη θαη επνκέλσο βαξύλεηαη κε δηθά ηνπ έμνδα 

γηα ηε ζύλδεζε ηνπ κε ην group. 

Η ηήξεζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο μελαγήζεσλ, πεξηεγήζεσλ, γεπκάησλ θ.ι.π δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή, αξθεί γηα νπνηαδήπνηε απνκάθξπλζε λα ελεκεξώλεηαη      ν ππεύζπλνο. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ 
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 
 
Αθπξώζεηο γίλνληαη δεθηέο 15 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. Δηαθνξεηηθά πιεξώλνπκε 

αθπξσηηθά, κέρξη 10 κέξεο πξηλ ην 25%, κέρξη 5 κέξεο πξηλ ην 50 % θαη κέρξη 3 κέξεο  πξηλ ην 

75 % επί ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο, κεηά δε ηελ ηξίηε κέξα πξηλ ηελ αλαρώξεζε, ΟΤΔΕΜΙΑ 

ΕΠΙΣΡΟΦΗ  Η ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ. 

 

Δηαβαηήξηα,ηαπηόηεηεο θαη ινηπά πηζηνπνηεηηθά, ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, είλαη ζηελ 

επζύλε ηνπ θάζε εθδξνκέα ρσξηζηά θαζώο θαη ε επζύλε ησλ ηνπηθώλ ζπλνξηαθώλ 

δηαδηθαζηώλ. 

Κάζε εθδξνκέαο κπνξεί λα θέξεη κηα απνζθεπή θαλνληθνύ κεγέζνπο θαη κέρξη 25 θηιά ην 

αλώηεξν, θαζώο θαη κηα κηθξόηεξε ρεηξαπνζθεπή. Είδε αμίαο θαζώο θαη πξνζσπηθά 

αληηθείκελα θπιάζζνληαη θαη ηαμηδεύνπλ κε επζύλε ησλ θαηόρσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ θαη ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο ζα γίλνληαη αιιαγέο ζέζεσλ, 

βάζε εηδηθήο αηνκηθήο θαξηέιαο. Εληόο ησλ πόιεσλ, ζε ηνπηθέο πεξηεγήζεηο –μελαγήζεηο , 

δελ ζα ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο ζέζεηο πιελ ησλ ζέζεσλ 3-4, πνπ εμππεξεηνύλ αξρεγνύο θαη 

ηνπηθνύο μελαγνύο. 

Σν γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώλεη νπνηνδήπνηε ηαμίδη γηα ιόγνπο πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ δελ επλννύλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. ηε πεξίπησζε απηή νη ππνρξεώζεηο ηνπ 

γξαθείνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ επηζηξνθή θαη κόλν ησλ ρξεκάησλ πνπ έρεη εηζπξάμεη. 

Οπνηνζδήπνηε επηπξόζζεηνο όξνο ή ηξνπνπνίεζε γηα λα ηζρύεη, πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί 

πξνο όινπο έγθαηξα θαη πξν ηεο αλαρώξεζεο ηεο εθδξνκήο. 

ηελ παξνύζα ΕΚΔΡΟΜΗ είλαη πηζαλόλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ε αξρεγόο λα ηξνπνπνηήζεη 

ηε ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο βεβαίσο λα παξαιείςεη ηίπνηα. 
 

 


