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Συγκρατημένη, αλλά όχι ευλόγως και επαρκώς 
δικαιολογημένη, η αισιοδοξία και οι προσδοκίες 
μας, ότι το 2022 θα αρχίσουν τα λιώνουν τα χιόνια, 
ότι θ’ ανθίσουν και πάλι οι αμυγδαλιές. Το θέλουμε, 
το πιστεύουμε, το προσδοκούμε, παρ’ ότι η ψυχρή 
λογική και τα στεγνά νούμερα της επιδημίας του 
κορωνοϊού Covid-19 δεν το επιβεβαιώνουν. Όμως 
εμείς αμετανόητα αισιόδοξοι, αποφεύγουμε τη 
μεμψιμοιρία, διατρανώνουμε την αλληλεγγύη μας 
και τη αγάπη μας με την ελπίδα ότι η καινούρια 
χρονιά θα κάνει το μαύρο τουλάχιστον γκρίζο και το 
χαμόγελό μας πιο αληθινό και πιο ζεστό.

Η Διοίκηση

Καλή σας και 
Καλή μας Χρονιά

Αγαπητοί  Φίλοι
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑ
22 Φεβρουαρίου 2022 (Τσικνοπέμπτη)

Αναχώρηση  στις 08:30  από  ΟΜΟΝΟΙΑ,  συνεχίζουμε τη διαδρομή μέσω 
Λουτρακίου για την Λίμνη Ηραίου όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας 
και θα διασκεδάσουμε λόγω της ημέρας. Λίγο αργότερα φθάνουμε στην 
ΠΕΡΑΧΩΡΑ όπου θα γευματίσουμε και θα διασκεδάσουμε λόγω ημέρα. 
Αργά το απόγευμα αναχώρηση για ΟΜΟΝΟΙΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Μεταφορά - περιηγήσεις 
σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν.

•   Φ.Π.Α.

ημερήσια
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ΟΛΥΜΠΟΣ - ΕΔΕΣΣΑ - ΝΑΟΥΣΑ
3ήμερη 5-6-7 Μαρτίου 2022 (Καθαρά Δευτέρα)

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από ΟΜΟΝΟΙΑ, στάση για 
καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και μέσω 
ΛΑΡΙΣΑΣ φτάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Παντελεή-
μονα με τα πέτρινα σπιτάκια και την μοναδική θέα τον ΟΛΥΜΠΟ και τον 
Θερμαϊκό. Θα ταχτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην Λεπτοκαρυά.
2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινά. Πρώτη στάση στην 
πόλη της ΝΑΟΥΣΑΣ όπου στην κεντρική Πλατεία Καρατάσου θα απολαύ-
σουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις με το έθιμο «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥ-
ΛΕΣ» αλλά και τη μεγάλη παρέλαση με μεταμφιεσμένους που οργανώνει 
ο Δήμος της πόλης. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο, εορταστικό απο-
κριάτικο δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με ζωντανή μουσική.
3η ΗΜΕΡΑ: Τελευταία μέρα της εκδρομής μας. Μετά το πρωινό ανάβα-
ση στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ μέχρι την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΥ για να απολαύσουμε την περιοχή και τον Θερμαϊκό κόλπο. Επίσκε-
ψη στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ και επιστροφή στο ξενοδοχείο για σαρακοστιανό γεύ-
μα σε μπουφέ. Αναχώρηση για ΟΜΟΝΟΙΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Μεταφορές και 
εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν.

•   Διαμονή, (2) 
διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο POSEYDON 
PALACE 4* στην 
Λεπτοκαρυά

•   Ημιδιατροφή (2 πρωινά - 2 
δείπνα και ένα εορταστικό)

•   Γεύμα σε μπουφέ με 
σαρακοστιανά την Καθαρή 
Δευτέρα

•   Φ.Π.Α.

3ήμερη
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ – ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 
– ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ – ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ – ΒΑΡΝΑ – 
ΑΓΧΙΑΛΟΣ – ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) – ΣΩΖΟΠΟΛΗ 
– ΞΑΝΘΗ

8-9-10-11-12-13 Μαΐου 2022

6ήμερη

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ – ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ
Αναχώρηση στις 6:30 από ΟΜΟΝΟΙΑ, στάσεις στις περιοχής της ΛΑΜΙΑΣ 
και της ΛΑΡΙΣΑΣ και η διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 
για το ιστορικό Μοναστήρι και το Μουσείο της ΡΙΛΛΑ. Επίσκεψη στα ανε-
κτίμητα κειμήλια και το Μουσείο του ιστορικού μοναστηριού και συνεχί-
ζουμε για το γνωστό χειμερινό θέρετρο του ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ, άφιξη, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 
(NESSEBAR)
Πρωινή αναχώρηση για τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας την 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. Φτάνουμε και αρχίζουμε αμέσως τη γνωριμία με την 
πόλη, με κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος την ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ, του 
ΜΙ-ΝΑΡΕΔΕΣ ΝΤΖΟΥΜΑΓΙΑ και ΙΜΑΡΕΤ, το ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΡΟ και το σπίτι – μουσείο ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ. Η όμορφη 
διαδρομή μας συνεχίζεται για τις γραφικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας 
και τη μαγευτική παραλία της ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

Μπορόβετς Φιλιππούπολη

Μονή Ρίλλας
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3η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ – ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ – ΒΑΡΝΑ
Μια υπέροχη διαδρομή με φόντο τη ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, μας οδηγεί στη 
ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ, λίγο βορειότερα από την πόλη της ΒΑΡΝΑΣ, χτισμένη 
ολόκληρη μέσα στον βράχο, υπήρξε το Μεσαίωνα κατοικία Ασκητών, ενώ 
σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει θαυμαστές της ιστορίας και του 
μυστικισμού. Επόμενος σημαντικός στθαμός η ΒΑΡΝΑ, όπου στη σύντο-
μη περιήγησή μας θα δούμε την πλατεία της 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, το 
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, την ΟΠΕΡΑ, την ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ 
και το ΕΝΥΔΡΕΙΟ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και γεύ-
μα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχέιο μας, χρόνος ελεύθερος, δεί-
πνο, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ – ΑΓΧΙΑΛΟΣ – ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 
– ΣΩΖΟΠΟΛΗ
Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στην παλαιά πόλη της ΜΕΣΗΜ-
ΒΡΙΑΣ με τις 42 Εκκλησιές, τα τείχη της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (Παλαιά Μητρό-
πολη) και την παλαιά πόλη προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Αμέ-
σως μετά την «περιπλάνησή» μας συνεχίζεται νότια με επίσκεψη στην 
ΑΓΧΙΑΛΟ, με την άλλοτε Ελληνική ΜΟΝΗ του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αλλά 
και την πόλη και μεγαλύτερο λιμάνι της Βουλγαρίας το ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ, 
όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους, στο  μεγάλο παραθαλάσσιο πάρ-
κο και τον εμπορικό πεζόδρομο. Τελευταίος σταθμός για σήμερα η παλαι-
ά αποικία των Ελλήνων η ΣΩΖΟΠΟΛΗ (Αρχαία Απολλωνία), ένα από 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Εκδρομές - περιηγήσεις με 
σύγχρονα πούλμαν.

•   Διαμονή, 1 διανυκτέρευοη 
στο ξενοδοχείο LION 4* στο 
ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ ή εφάμιλλο, 
με πρωινό και δείπνο.

•   3 διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο MARVEL 
- SUNNY BEACH 4* ή 
εφάμιλλο στη ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, 
με 3 πρωινά και 3 δείπνα.

•   1 διανυκτέρευση στην 
Ελλάδα σε ξενοδοχείο 3* με 
πρωινό μπουφέ.

•   Αρχηγός - συνοδός

•   Ασφαλιστική κάλυψη 
αστικής ευθύνης

•   Φ.Π.Α.

• Φόροι διαμονής

6ήμερη

Το κτίριο της Όπερας στη Βάρνα Μεσημβρία (Nessebar)

Kαθεδρικός ναός  
Κοίμησης Θεοτόκου στη ΒάρναΑρχαίο Θέατρο Φιλιππούπολης

Αγχίαλος

Μπουργκάς
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Είσοδοι σε Μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους

•   Ποτά στα προσφερόμενα 
δείπνα

•   Ο,τι ρητά δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα και τις 
παροχές του.

6ήμερητα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Ιδρύθηκε από 
Έλληνες αποίκους τον 7ο αιώνα π.Χ. και είχε την ονομασία Άνθεια, ενώ 
σύντομα μετονομάστηκε σε Απολλωνία εξαιτίας του ναού του Απόλλω-
να που βρισκόταν στην περιοχή. Με αμμώδεις παράλια, παραδοσιακή 
βουλγαρική αρχιτεκτονική και γραφικά πλακόστρωτα στενά προσελκύει 
πλήθος τουριστών κάθε χρόνο. Σήμερα, πολλοί κάτοικοι της παλαιάς 
πόλης, απόγονοι των Ελλήνων που δεν μετανάστευσαν, εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούν την Ελληνική γλώσσα και να κρατούν τις παραδόσεις 
μέσα από τον τοπικό Ελληνοβουλγαρικό σύλλογο. Σημαντικά σημεία ανα-
φοράς οι εκκλησίες της ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, του ΑΓΙΟΥ ΖΩΣΙΜΟΥ, του 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και των ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ, όπου 
φυλάσσονται τα λείψανα του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΠΤΙΣΤΗ. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – ΞΑΝΘΗ
Πρωινό και αναχώρηση για ΞΑΝΘΗ μέσω ΣΒΙΛΕΓΚΡΑΝΤ, με ενδιάμεση 
στάση στο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ και σε ΚΑΦΕ τηs Εγνατίας Οδού. Τακτοποίηση 
το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΞΑΝΘΗ – ΚΑΒΑΛΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΟΜΟΝΟΙΑ με στάσεις στην ΚΑΒΑΛΑ, το 
ΛΙΤΟΧΩΡΟ και σε ΚΑΦΕ της Εθνικής οδού, άφιξη το βράδυ στην ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ.

Παλιά πόλη στο Nessebar Σωζόπολη

Αρχαία πόλη, ΦιλιππούποληΣωζόπολη, παλιά πόλη

Φιλιππούπολη Αρχαία πόλη, Φιλιππούπολη
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ΚΥΘΝΟΣ
2 Ιουνίου 2022 (Αναλήψεως)

Αναχώρηση από την ΟΜΟΝΟΙΑ στις 06:30 το πρωί για το λιμάνι του Λαυ-
ρίου απόπλους για ΜΕΡΙΧΑ το λιμάνι της ΚΥΘΝΟΥ. Ξεκινάμε τη γνωριμί-
α μας με την Χώρα (ΜΕΣΑΡΙΑ) κτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά ενός 
λόφου με γραφικά δρομάκια, ανεμόμυλους που δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώ-
μα. Επόμενος σταθμός τα ΛΟΥΤΡΑ γνωστά για τις ιαματικές τους πηγές 
και την όμορφη παραλία τους. Κολύμπι, γεύμα. Επιστρέφουμε νωρίς το 
απόγευμα για μία σύντομη στάση στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ, προσκύνη-
μα και άφιξη στο ΜΕΡΙΧΑ. Απόπλους για ΛΑΥΡΙΟ – ΟΜΟΝΟΙΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Εκδρομές - περιηγήσεις 
με πολυτελή 
κλιματιζόμενα πούλμαν

•   Για την Κύθνο - 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
Λαύριο - Κύθνος -Λαύριο.

•   Φ.Π.Α.

ημερήσια

Λουτρά Κύθνου Μεριχα Κύθνου

Δρυοπίδα

Μέριχας

Παναγιά Κανάλα
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ  
ΚΙΒΕΡΙ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ
4 Οκτωβρίου 2021

Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση στην περιοχή 
του ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ, συνεχίζουμε για το Μοναστήρι της Αγίας Μακρί-
νας, που βρίσκεται σε παραθαλάσσια θέση μετά τους Μύλους κοντά στο 
χωριό Κιβέρι. Μετά την Αρτοκλασία μας συνεχίζουμε για το όμορφο ΚΕ-
ΦΑΛΑΡΙ όπου θα γευματίσουμε και θα διασκεδάσουμε. Επιστροφή στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Μεταφορά - περιηγήσεις 
σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν.

•   Φ.Π.Α.

ημερήσια

Κεφαλάρι Ιερά Μονή Αγίας Μακρίνας

Κιβέρι Κεφαλάρι

Ετήσια γιορτή του Σωματείου
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8ήμερη Α’ Πρόταση

Ο ναός του  Χυμένου Αίματος

Το μαρμάρινο παλάτι του Ορφώβ

Το συγκόρτημα Χειμερινών Ανακτόρων, από τον ποταμό Νέβα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Ημιδιατροφή
(πρωϊνά, δείπνα).

•   Aρχηγός - συνοδός.

•   Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης.

•   Φ.Π.Α.

ΡΩΣΙΑ

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΜΟΣΧΑ

10-11-12-13-14-15-16-17 Οκτωβρίου 2022

Μετάβαση από Αγ. Πετρούπολη στην Μόσχα με το υπερσιβηρικό τρένο. 
Η εφαρμογή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας.
Αναλυτικό πρόγραμμα θα κυκλοφορήσει μετά το Πάσχα και η ενημέρω-
σή σας θα γίνει από την εφημερίδα μας ο «Ηλεκτρικός»ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς 
χώρους.

•   Ποτά στα προσφερόμενα 
γεύματα ή δείπνα.

•   Ό,τι αναγράφεται 
ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό κ.λ.π.
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ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ – ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΜΟΝΑΧΟ – ΜΑΝΧΑΪΜ – ΚΟΛΩΝΙΑ 
– ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΧΑΓΗ – ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ – 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – 
ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ

10-22 Οκτωβρίου 2022

12 ήμερη Β’ Πρόταση

Η εφαρμογή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας.
Αναλυτικό πρόγραμμα θα κυκλοφορήσει μετά το Πάσχα και η ενημέρω-
σή σας θα γίνει από την εφημερίδα μας ο «Ηλεκτρικός»

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Ημιδιατροφή
(πρωϊνά, δείπνα).

•   Aρχηγός - συνοδός.

•   Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης.

•   Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς 
χώρους.

•   Ποτά στα προσφερόμενα 
γεύματα ή δείπνα.

•   Ό,τι αναγράφεται 
ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό κ.λ.π.
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5ήμερη

Η Χοιροκοιτία είναι προϊστορικός οικισμός της Κύπρου

Κούριο

Το σύμπλεγμα  των κτηρίων  
που αποτελεί  

το Ανώτατο Δικατήριο

Πανόραμα της παραλιακής Λεμεσού

Ιστορικό Δημοτικό Σχολείο  
Φανερωμένης

Ενετικό κάστρο της Λάρνακας

ΚΥΠΡΟΣ
10-15 Οκτωβρίου 2022

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Ημιδιατροφή
(πρωϊνά, δείπνα).

•   Aρχηγός - συνοδός.

•   Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης.

•   Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς 
χώρους.

•   Ποτά στα προσφερόμενα 
γεύματα ή δείπνα.

•   Ό,τι αναγράφεται 
ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό κ.λ.π.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας.
Αναλυτικό πρόγραμμα θα κυκλοφορήσει μετά το Πάσχα και η ενημέρω-
σή σας θα γίνει από την εφημερίδα μας ο «Ηλεκτρικός»



ΞΑΝΘΗ – ΣΜΙΝΘΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
30-31-1-2 Νοεμβρίου 2022

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ με στά-
ση για καφέ συνεχίζουμε μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για γεύμα. Αμέ-
σως μετά από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ συνεχίζουμε το ταξίδι μας για ΞΑΝΘΗ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινά με προορισμό την 
ΣΜΙΝΘΗ ένα χαρακτηριστικό χωριό των Πομάκων όπου θα γίνει η ετήσια 
εκδήλωση και η βράβευση των αριστούχων μαθητών. Το μεσημέρι αναχω-
ρούμε για το ξενοδοχείο μας στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ πολύ κοντά στα 
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ που βρίσκονται στην επαρχία Αλμωπίας. Η περιοχή είναι 
κτισμένη στις όχθες του Θερμοποτάμου που διασχίζουν την περιοχή τα ιαμα-
τικά θερμά νερά με σταθερή θερμοκρασία 37 ο C (αναβλύζουν εδώ και χιλιά-
δες χρόνια από τα βουνά) όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βου-
νού και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ. Μπορούμε να 
κάνουμε λουτροθεραπεία στις μικρές κλειστές πισίνες ξεκινώντας έτσι ευχά-
ριστα και συναρπαστικά τη μέρα μας. Αμέσως αναχωρούμε για να επισκε-
φθούμε τον παραδοσιακό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρί-
σκεται στους πρόποδες του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ με το ομώνυμο χιονοδρομι-
κό κέντρο. Γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για 
περπάτημα στα σκιερά μονοπάτια του ποταμού. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΣΟΥΜΕΛΑ στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του ΒΕΡΜΙΟΥ. Το μοναστήρι 
ιδρύθηκε από τους Πόντιους όπου και έφεραν την ιστορική εικόνα της Πανα-
γίας από τον τόπο καταγωγής της τον Πόντο. Επίσκεψη, προσκύνημα και επι-
στρέφουμε στην ΟΜΟΝΟΙΑ με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Μεταφορά - περιηγήσεις 
σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν.

•   Φ.Π.Α.

4ήμερη
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ημερήσια

Γέφυρα Γοργοποτάμου Γοργοπόταμος

Γέφυρα ΓοργοποταμουΓοργοπόταμος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

•   Μεταφορές - περιηγήσεις 
με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
20 ή 27 Νοεμβρίου 2022
(σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος)

Αναχώρηση στις 08:00 το πρωί από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση για καφέ και 
συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ όπου θα παρακολου-
θήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση στην 
ιστορική γέφυρα. Μετά την κατάθεση στεφάνου από το Σωματείο μας θα 
έχουμε γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Επιστροφή στην ΟΜΟΝΟΙΑ.
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όροι 
συμμετοχής

Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετέχετε στις εκδρο-
μές του Σωματείου μας, μπορείτε από ΤΩΡΑ να διαλέξετε ποιά εκδρομή 
σας ενδιαφέρει και να γραφτείτε στους σχετικούς καταλόγους εκδρομών.
Η προεγγραφή συμμετοχής στις εκδρομές που περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος 2020, διευκολύνει όχι μόνο το 
Σωματείο, γιατί με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερος προγραμματισμός των 
εκδρομών, αλλά και όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν σ’ αυτές.
Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και συμμετοχή. Η συμμετοχή θα 
οριστικοποιείται 15 ημέρες, πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής και 
αφού καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. 
Για κάθε πολυήμερη εκδρομή θα βγαίνει αναλυτικό πρόγραμμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην Έφορο 
του Σωματείου κ. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες που είναι ανοιχτά τα Γραφεία του Σωματείου μας.

Όροι συμμετοχής στις εκδρομές
 

Για την κράτηση θέσεων προκαταβάλλεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου, 
το υπόλοιπο θα καταβληθεί το αργότερο 7 ημέρες προ της αναχωρήσεως.
Καμιά ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή εκτός αν διατεθούν οι θέσεις (την 
τελευταία εβδομάδα). Το Σωματείο και ο Αρχηγός διατηρούν το δικαίω-
μα της τροποποίησης του προγράμματος για λόγους τεχνικούς ή για βελ-
τίωση της εκδρομής.
Οι θέσεις στο πούλμαν ΑΛΛΑΖΟΥΝ υποχρεωτικά ανάλογα με τη διάρκεια και 
τα χιλιόμετρα της κάθε εκδρομής. (Δεν ισχύουν στις ημερήσιες εκδρομές).
Τόπος αναχώρησης και επιστροφής η ΟΜΟΝΟΙΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σημείωση:
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