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λοι συμφωνούμε τελικά πως ο τουρισμός και μόνον
αυτός μπορεί να αποτελέσει το βασικό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα. Επ’ αυτού πλήθος είναι
οι προβληματισμοί σε όλη την επικράτεια και δη στην
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας η οποία έχει
διαρκώς – και καλώς – το βλέμμα της στραμμένο κυρίως προς
την ευρύτερη βαλκανική ενδοχώρα αλλά και πέραν αυτής.
Εν μέσω των εντονότατων και εποικοδομητικών διεργασιών
που συντελούνται το τελευταίο διάστημα στον τομέα του τουρισμού, το TRAVEL Magazine, λίγους μόνο μήνες μετά την
κυκλοφορία του, προσπαθεί να βρει το δικό του βηματισμό στο
νέο τουριστικό επιχειρηματικό τοπίο. Το τόλμημα είναι ιδιαίτερα
δύσκολο αλλά και αισιόδοξο ταυτόχρονα, μια και στην πορεία
των προσπαθειών προκύπτουν όλο και περισσότεροι παράγοντες του χώρου που σπεύδουν με θετική αύρα να στηρίξουν
την έκδοση. Ο τουρισμός και οι άνθρωποι που τον υπηρετούν
αναγνωρίζουν τη σημασία ύπαρξης ενός αυτοτελούς εντύπου το
οποίο μπορεί να αποτελέσει το σημείο συνάντησης όλων των
απόψεων, των προβληματισμών και δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη και σε κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας. Τα θετικά
σχόλια των αναγνωστών, οι οποίοι το συναντούν και το διαβάζουν σε όλα τα σημεία διανομής και η εγκυρότητα των απόψεων
που κατατίθενται στις σελίδες του εντύπου εγγυώνται την ανάδειξη του πρώτου τουριστικού περιοδικού με έδρα τη Θεσσαλονίκη
ως ένα ουσιαστικό βοηθητικό μέσο για την επίτευξη του μεγάλου στόχου.
Εμείς οι συντελεστές της έκδοσης γνωρίζουμε πολύ καλά πως
είναι νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα του εντύπου. Είμαστε σίγουροι όμως ότι το TRAVEL
Magazine θα τύχει της ιδιαίτερης προσοχής όλων των παραγόντων που αγωνιούν καθημερινά για τις προοπτικές ανάπτυξης
του τουρισμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων και
ξένων τουριστών.

Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
Μόσχα: η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα

Ταξίδι
στην κλασική
Ρωσία

Εκεί που το παρόν ενώνεται με το παρελθόν. Μία εναλλακτική
πρόταση, ένα ξεχωριστό ταξίδι, μια γνωριμία με την ένδοξη
ιστορία της μεγαλοπρεπούς Μόσχας και της αρχοντικής Αγίας
Πετρούπολης. Περιηγηθείτε στις χρυσές σελίδες της Ρωσικής
διανόησης και ακολουθήστε τα ίχνη της Ορθοδοξίας.
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Στη Μόσχα χτυπά η καρδιά της Ρωσίας. Οι εναλλαγές
αρχιτεκτονικών στυλ, της προσδίνουν έναν ιδιαίτερο
χαρακτήρα, ενώ τα αξιοθέατα είναι αμέτρητα… Το
Κρεμλίνο, οι εκατοντάδες ορθόδοξες εκκλησίες, τα 300
μουσεία, οι πινακοθήκες, η αρμονική συνύπαρξη του
παρελθόντος με το σύγχρονο παρόν δημιουργούν ένα
ξεχωριστό αμάγαλμα αντιθέσεων.

Αγία Πετρούπολη: η σαγηνευτική
«τσαρίνα»
Στις εκβολές του ποταμού Νέβα, τυλιγμένη ανάμεσα σε
υδάτινους δρόμους και νησίδες, βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη. Αποκαλείται και ως η «Βενετία του Βορρά»,
με τις εκατοντάδες γέφυρες και τα παραμυθένια κανάλια
της, με μοναδικά μπαρόκ, χρωματιστά κτίρια αλλά και
περισσότερα από 150 αυτοκρατορικά παλάτια, πάρκα
και μουσεία. Μία ομορφιά παραδεισένια αφού όπως
λένε οι Ρώσοι… η πόλη φτιάχτηκε στον ουρανό και κατόπιν τοποθετήθηκε στις εκβολές του ποταμού Νέβα….

Πώς να πάτε Το ταξιδιωτικό γραφείο «MOUZENIDIS
TRAVEL» διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην
οργάνωση ταξιδιών στη Ρωσία και μπορεί να βοηθήσει σε
κάθε λεπτομέρεια και να εξυπηρετήσει όλο το φάσμα των
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που απαιτούνται.

Αυτό το καλοκαίρι πάμε Ήπειρο!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας εκτείνεται από τα Τζουμέρκα Όρη μέχρι τον Αμβρακικό
Κόλπο. Συνδυάζει την ομορφιά και την αγριάδα των ελληνικών βουνών με τις ήπιες και
αβαθείς παραλίες του Αμβρακικού και την εύφορη κοιλάδα του ποταμού Άραχθου. Στο
δέλτα που σχηματίζουν οι ποταμοί Άραχθος και Λούρος συναντούμε έναν πλούσιο υδροβιότοπο στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο πολλά υδρόβια πουλιά, ενώ δεν λείπουν οι ελαιώνες και οι πορτοκαλεώνες.
Εκτός από τη φυσική ομορφιά, βρίσκουμε αξιόλογα μνημεία, όπως το ξακουστό γεφύρι της
Άρτας, τις περίφημες βυζαντινές εκκλησίες καθώς και το Αρχαίο Θέατρο της Αμβρακίας.
Ονομαστά είναι και τα ποτά από τα τοπικά ποτοποιεία.
Η περιοχή της Άρτας είναι πλούσια σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα στον
αγροτουρισμό. Σε όλη την περιοχή γίνεται προσπάθεια η φιλοξενία των επισκεπτών να
πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον λιτό με τοπικό χαρακτήρα, με όλες τις απαραίτητες
ανέσεις. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις ομορφιές της φύσης στις δασωμένες πλαγιές των βουνών που προσφέρονται για περπάτημα και ποδηλασία, κάτω από τα αιωνόβια
πλατάνια, τις οξιές και τα έλατα, να θαυμάσει τα γεφύρια και τους νερόμυλους, να γνωρίσει τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής που αναβιώνουν με αυθεντικό τρόπο στα θρησκευτικά πανηγύρια, να επισκεφτεί τα ξωκλήσια αλλά και τους παραδοσιακούς οικισμούς με τη
χαρακτηριστική τοπική αρχιτεκτονική, να γευτεί την παραδοσιακή κουζίνα και τα ηδύποτα
της περιοχής στις γραφικές ταβέρνες και τα ιδιαίτερα καφενεία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΣΙΑ

ΦΩΤΟ: Σ. ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΦΩΤΟ: Σ. ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

6

Η Θεσπρωτία απλώνεται στη δυτική Πίνδο και καταλήγει στη θάλασσα. Αμμουδερές παραλίες, κρυστάλλινα νερά, παρθένα φύση, εντυπωσιακά βουνά,
υγροβιότοποι πλούσιοι σε χλωρίδα και πανίδα, παραθαλάσσια χωριά που
μαγεύουν με τις δαντελωτές ακρογιαλιές τα απάνεμα γραφικά λιμανάκια, όλα
αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικούς προορισμούς για εναλλακτικό τουρισμό,
ενώ σε εντυπωσιακά τοπία ο επισκέπτης συναντά σημαντικά μνημεία των
πολιτισμών που άνθησαν στην περιοχή.
Βυζαντινά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια, εκκλησίες, το Φαράγγι
Αχέροντα, το ιστορικό Σούλι, οι παραδοσιακοί οικισμοί είναι ορισμένα μόνο από
όσα μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης. Μεγάλο φυσικό λιμάνι της περιοχής, με
αξιόλογη τουριστική και εμπορική κίνηση, είναι η πόλη της Ηγουμενίτσας που
αποτελεί βασική πύλη εισόδου στην Ελλάδα από τη δυτική Ευρώπη.
Στην Θεσπρωτία βρίσκει κανείς κάθε είδους παραλίες, με ψιλή άμμο, με βότσαλο αλλά και βραχώδεις ακτές, ενώ υπάρχουν κοσμοπολίτικες πλήρως οργανωμένες παραλίες, αλλά και λιγότερο κοσμικές, σχεδόν ερημικές για αυτούς
που επιζητούν την απομόνωση. Πλήθος είναι και οι δραστηριότητες στις
οποίες μπορεί να επιδοθεί ο επισκέπτης, όπως πεζοπορία και ορειβασία,
ράφτινγκ, καγιάκ, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διαδρομές οff road με τζιπ και με
μηχανές, mountain bike, θαλάσσια σπορ και τόσα άλλα.
Στη γαστρονομική παράδοση της περιοχής της Θεσπρωτίας περιλαμβάνονται το τοπικό τσίπουρο, τυροκομικά και λουκάνικα, η ξεχωριστή λαχανόπιτα, το κοντοσούβλι.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Αυτό το καλοκαίρι πάμε Ήπειρο!

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
ΦΩΤΟ: Σ. ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Όλη η περιοχή των Ιωαννίνων είναι πλούσια σε μαρτυρίες της λαμπρής ιστορίας της. Μιας ιστορίας που αναβιώνει στα θρησκευτικά και αρχαιολογικά
μνημεία της, τους παραδοσιακούς οικισμούς της, τους νερόμυλους και τα
γεφύρια της, αλλά και που παραμένει ζωντανή στα έθιμα, την παραδοσιακή
μουσική, τα πανηγύρια και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της.
Κτισμένη στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, η πόλη των Ιωαννίνων, όμορφη
και γραφική, συνδυάζει τις ιστορικές μνήμες με την εικόνα μιας σύγχρονης
μεγαλούπολης. Είναι η πόλη των θρύλων της παράδοσης και των αργυροχρυσοχόων, ενώ στα πράσινα νερά της λίμνης ζωντανεύουν οι θρύλοι του Αλή
πασά και της Κυρά Φροσύνης.
Για τους λάτρεις της φύσης, η περιοχή των Ιωαννίνων είναι ιδανική. Επιβλητικοί ορεινοί όγκοι, βαθιές χαράδρες που δημιουργούνται από ορμητικά
ποτάμια με κρυστάλλινα νερά, σπάνια αγριολούλουδα, αλπικά λιβάδια, ορεινές λίμνες, δασωμένες πλαγιές, αλλά και ήρεμες κοιλάδες δημιουργούν ένα
υπέροχο φυσικό περιβάλλον που αποτελεί ιδανικό βιότοπο για σπάνια είδη
θηλαστικών, πτηνών και υδρόβιων ζώων. Ταυτόχρονα είναι ένας τόπος που
προσφέρει γαλήνη και ξεκούραση, ιδανική για όσους ζητούν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.
Πλούσια είναι και η γαστρονομική παράδοση της περιοχής των Ιωαννίνων,
που βασίζεται στη χρήση αγνών προϊόντων. Κρέατα, μαγειρεμένα με ιδιαίτερο τρόπο, νόστιμες πίττες, ζυμωτό ψωμί και φημισμένα τυριά και κρασιά
συνθέτουν το παραδοσιακό μενού.

ΦΩΤΟ: Σ. ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
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Η περιοχή της Πρέβεζας καλύπτει το νοτιοδυτικό τμήμα της Ηπείρου και διαθέτει μοναδικές ομορφιές συνδυάζοντας αρμονικά
βουνό και θάλασσα. Ο Λούρος, ο Αχέροντας, η λίμνη Ζηρού και η λιμνοθάλασσα του Αμβρακικού αποτελούν ένα σημαντικό οικοσύστημα, διεθνώς γνωστό.
Οι παραλίες της περιοχής εκτείνονται σε μήκος 60 χιλιομέτρων. Παραλίες πολλές με διαφορετικά χαρακτηριστικά που ως επί το
πλείστον βρέχονται απ’ τα νερά του Ιονίου. Αμόλυντες από την ανθρώπινη παρέμβαση, είναι έτοιμες να δεχθούν τους καλοκαιρινούς επισκέπτες εμπνέοντας το σεβασμό στη διατήρηση του μεγαλειώδους φυσικού περιβάλλοντος. Από τις πιο γνωστές είναι:
η παραλία της Κυανής Ακτής στην πόλη της Πρέβεζας, η παραλία Παντοκράτορα και η παραλία Αλωνάκι, η χιλιομετρικά τεράστια
εξωτική παραλία Μονολίθι, οι παραλίες Καναλίου, Καστροσυκίας, Λυγίας, Βράχου, Λούτσας, Κερέτζας, Αμμουδία, Λύχνου, Βάλτου
Πάργας, Σαρακήνικου και πολλές άλλες. Η περιοχή της Πρέβεζας έχει μια πολυσήμαντη ιστορία, η οποία αποτυπώνεται στους αρχαιολογικούς χώρους και στα ιστορικά μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στο νομό. Τα πρώτα δείγματα ζωής χρονολογούνται από
τη μέση παλαιολιθική εποχή, ενώ ευρήματα νεολιθικής εποχής έχουν εντοπιστεί στη θέση Λάκκα Σούλι.
Ορισμένες από τις δραστηριότητες που προσφέρονται στην περιοχή είναι η διάσχιση του φαραγγιού του Αχέροντα, ράφτινγκ, κανό,
καγιάκ στον Αχέροντα, ιππασία, ποδηλασία, ψάρεμα και πλήθος θαλάσσιων σπορ.

ανακαλύψαμε και σα
ς προτείνουμε...

TRAVEL

Αμμουδιά Πρέβεζας

Εκεί που «ζωγράφισε» η φύση…
Επιμέλεια: Μαρία Τσιούσια

http://www.ammoudia.gr

Λ

ίγο πριν την Πάργα, βόρεια της Πρέβεζας, συναντήσαμε την Αμμουδιά, ένα μικρό γραφικό χωριό
στις εκβολές του Αχέροντα, πάνω στο κύμα του
Ιονίου πελάγους. Περνώντας ανάμεσα από τους
ευκαλύπτους φτάσαμε σε μια μεγάλη αμμώδη
παραλία. Τα νερά της είναι αρκετά ρηχά και δικαίως χαρακτηρίζεται κατάλληλη για μικρά παιδιά.

ακουστικής όπως αρμόζει σε ένα βασίλειο των ψυχών.
Αν βρεθείτε στην Αμμουδιά δεν πρέπει να παραλείψετε να μυηθείτε
στα μυστικά του Αχέροντα με τις βαρκάδες που χαρίζουν μια απολαυστική διαδρομή στο ποτάμι, με θέα αηδονοφωλιές, ερωδιούς,
χελώνες και πολλά άλλα κοσμήματα του φυσικού περιβάλλοντος του
Αχέροντα. Εξίσου απολαυστικά είναι και τα σπορ που παρέχονται
στον Αχέροντα (κανό, καγιάκ).

Μυηθείτε στα μυστικά της φύσης και των
μύθων

Πού θα μείνετε

Η Αμμουδιά παντρεύει το γαλάζιο της θάλασσας με το πράσινο
της φύσης. Η σπάνια φυσική ομορφιά του Αχέροντα και της
Αμμουδιάς σε συνδυασμό με τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο που το κατατάσσει μεταξύ των προστατευόμενων περιοχών. Κανένας φυσιολάτρης
δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος απέναντι σε ένα τόσο σπάνιο
περιβάλλον.
Ακολουθώντας τα μυθικά βήματα του Οδυσσέα, από τον Αχέροντα καταλήξαμε στο Νεκρομαντείο, το σκοτεινό βασίλειο
του Κάτω Κόσμου. Ένα μνημείο απίστευτης αρχιτεκτονικής και

Όσο για τη διαμονή, το χωριό είναι γεμάτο από ξενοδοχεία και
ενοικιαζόμενα δωμάτια, προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και
τις απαιτήσεις των επισκεπτών, έτοιμα να αποδείξουν την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία.

Τι να γευθείτε
Κατά μήκος του ποταμού αλλά και σε άλλα σημεία της Αμμουδιάς, υπάρχουν αρκετές ταβέρνες που φροντίζουν να προμηθεύονται κάθε πρωί φρέσκα θαλασσινά εδέσματα, από τους
ψαράδες της περιοχής. Εκτός από ψαροταβέρνες υπάρχουν και
εστιατόρια ή ταχυφαγεία για όλα τα γούστα.

Επιμέλεια: Μαρία Τσιούσια

Τηλέφωνα για βαρκάδα:
Γιάκης Κωνσταντίνος 6937839987
Μπίτζος Γεώργιος 6947537229
Τάσσος Βασίλειος 6946924676
Τούσης Αριστοτέλης 6972426052
Τηλέφωνο για κανό-καγιάκ:
Πάσχος Μηνάς 6977700122

TRAVEL
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Πολυτέλεια με θέα
τη λίμνη των θρύλων

Ρεπορτάζ: Αλέκος Παπαδόπουλος
alpapadopoulos@hotmail.com

**Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa είναι ένα από τα
καλύτερα ξενοδοχεία που έχουμε επισκεφθεί. Η διαμονή στο
συγκρότημα ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς. Η αλήθεια
είναι ότι η πόλη των Ιωαννίνων, όπως μας απέδειξε, αποτελεί
ιδανικό προορισμό. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να
συνδυάσουν χαλάρωση με διασκέδαση χάριν στο μαγευτικό
φυσικό τοπίο αλλά και στη ζωντάνια της πόλης. Αλλά και
όσοι ενδιαφέρονται για αποδράσεις έξω από την πόλη, θα
εντυπωσιαστούν με την άγρια φύση και τα μαγευτικά τοπία
που τους περιμένουν μόλις μισή ώρα από τα Ιωάννινα.

Ειδυλλιακή τοποθεσία…
Λίμνη Παμβώτιδα… Πραγματικό στολίδι και πηγή ζωής για την
πόλη των Ιωαννίνων. Στα νερά της ζωντανεύουν οι θρύλοι για
τον Αλή πασά και την Κυρα-Φροσύνη, ενώ στο γραφικό Νησάκι
της ζωντανεύουν οι μνήμες του βυζαντινού παρελθόντος. Το
τοπίο ειδυλλιακό… Ο προορισμός ιδανικός για κάθε εποχή.
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Εκεί, δίπλα στην Παμβώτιδα αλλά και
πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, βρίσκεται ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων που έχει φτιαχτεί
με μεράκι από τους ιδιοκτήτες του και με
σεβασμό στο γραφικό του περιβάλλον,
το Hotel Du Lac Congress Center & Spa.
Δύο βήματα μόνο φτάνουν για να περιηγηθείτε στα σοκάκια του Κάστρου της
πόλης των Ιωαννίνων αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασία σας να περιπλανιέται
σε άλλες εποχές. Συγκεντρώνει τα ομορφότερα χαρακτηριστικά των Ιωαννίνων,
τη ζωντανή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα,
την εκλεπτυσμένη αίσθηση γαλήνης, την
παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία.
Πρόκειται για ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα πλήρως ανακαινισμένο, με
παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία
που δένουν αρμονικά με το περιβάλλον.
Προσφέρει 170 πολυτελή δωμάτια και
σουίτες, καθώς και executive δωμάτια με
ατομικές πισίνες, εστιατόρια, bar, άνετα
σαλόνια με θέα τη λίμνη, εξωτερική
πισίνα, αίθουσες συνεδρίων και δεξιώσεων, play room, home cinema, business
room και σύντομα spa & fitness center. Ο
άψογος εξοπλισμός καλύπτει τις ανάγκες
κάθε επισκέπτη και οι πολύ προσεγμένες
υπηρεσίες, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προσιτής πολυτέλειας, που
χαρακτηρίζει το Hotel du Lac Congress
Center & Spa
Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa,
με παράδοση στη διοργάνωση συνεδρίων, παρέχει στους επισκέπτες του
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. . Διαθέτει
χώρους πολλαπλών χρήσεων για την
διοργάνωση κάθε είδους εταιρικής
εκδήλωσης, από ένα απλό Meeting ή
Ημερίδα έως ένα Συνέδριο. Οι αίθουσες
του ξενοδοχείου έχουν τη δυνατότητα να
φιλοξενήσουν έως 2500 άτομα.
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Λευκάδα

Επιμέλεια: Νίκος
Παπαδόπουλος

Σ

το Ιόνιο, ένας νέος νησιωτικός Δήμος αναδεικνύεται χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που τον καθιστούν μοναδικό, ο Δήμος
Λευκάδας. Μέγιστο προτέρημα της Λευκάδας είναι η ξεκούραστη και
ανέξοδη μετάβαση του βορειοελλαδίτη επισκέπτη της, αφού απέχει
από την απέναντι στεριά μόλις 50 μ., απόσταση που καλύπτει περιστρεφόμενη πλωτή γέφυρα συνεχούς ροής. Επιπλέον, η ολοκλήρωση
της Εγνατίας οδού μειώνει τη χρονική και χιλιομετρική απόστασή της
από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
Η φύση προίκισε πλουσιοπάροχα τούτο τον τόπο. Κόλποι και πεντακάθαρες ακρογιαλιές αγκαλιάζουν το νησί και μικρότερα νησιά το
συνοδεύουν στο ταξίδι του στα νερά του Ιονίου, όπως ο Κάλαμος και ο
Καστός που αποτελούν και δημοτικές κοινότητες, ο Σκορπιός του Ωνάση, η Μαδουρή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, το Σκορπίδι, η Σπάρτη και
άλλα Πριγκιπόννησα. Οι παραλίες είναι πασίγνωστες και οι περισσότερες είναι η κατάληξη καταπράσινων πευκόφυτων πλαγιών: το Πόρτο
Κατσίκι, οι Εγκρεμνοί, το Κάθισμα, τα Πευκούλια, ο Μύλος στη δυτική
πλευρά, το Αγιοφύλλι , ο Μικρός Γιαλός, το Κάστρο, η Γύρα, ο Αη
Γιάννης στη νοτιοανατολική πλευρά. Εδώ, πρωταγωνιστούν θαλάσσια
σπορ όπως wind surf, kite surf, ιστιοπλοϊα, αλεξίπτωτο πλαγιάς κ.α.
Η ποικιλία του φυσικού τοπίου δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη για
δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία, θαυμάζοντας ταυτόχρονα εντυπωσιακά φυσικά μνημεία όπως τη λιμνοθάλασσα, το φαράγγι της Μέλισσας στους Σφακιώτες, τους καταρράχτες
στο Δημοσάρι Νυδριού, τις Πηγές της Κερασιάς στο Σύβρο, τη φωκότρυπα στον Καστό κ.α.
Οι Λευκαδίτες έχουν μακρά πολιτιστική παράδοση που κάθε καλοκαί-

Το παραδεισένιο
νησί
ρι κυρίως εμπλουτίζεται και ανανεώνεται μέσα από τους θεσμούς των
Γιορτών Λόγου και Τέχνης και του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ αλλά
και την αναβίωση εθίμων όπως του χωριάτικου γάμου στην Καρυά.
Η Λευκάδα του φυσικού κάλλους, του πνεύματος και του πολιτισμού
ολοκληρώνει την εικόνα της με ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών επιλογών
στη διαμονή, διατροφή και διασκέδαση.

Μήνυμα Δημάρχου Λευκάδας μέσω του
“TRAVEL magazine”
“Φίλες και φίλοι της Βόρειας Ελλάδας,
Με χαρά σας προσκαλούμε στο νησί μας για να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η άμεση πρόσβαση, οι καταγάλανες παραλίες,
το απέραντο πράσινο, τα γραφικά χωριουδάκια, η όμορφη πόλη της
Λευκάδας και πάνω από όλα η φιλόξενη διάθεση των κατοίκων αποτελούν εγγύηση για ιδανικές διακοπές.
Θα θέλαμε και αυτό το καλοκαίρι να σας έχουμε κοντά μας”.
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

**Ευχαριστούμε το Δήμο Λευκάδας και το Γραφείο Τουρισμού για την πολύτιμη βοήθειά τους στη συλλογή των πληροφοριών.

«Avra Beach» Νυδρί Λευκάδας
Το «Avra Beach»
προσφέρει όλες τις
ανέσεις για μια ευχάριστη
και ξεκούραστη διαμονή

Σαγηνεύει τον

Avra Beach Hotel
Nidri Lefkas Greece
tel. +30 26450 92269-92741
fax +30 2645092742
www.avra-beach.gr
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πάνω στη θάλασσα!
Δορυφορική TV, Wi-Fi free, internet corner
χωρίς χρέωση, αθόρυβο A/C, τηλέφωνο, μίνι
ψυγείο και μπαλκόνι σε όλα τα δωμάτια. Σε
ήσυχο περιβάλλον με καταπράσινο κήπο και
πλατάνια μακριά από τον κεντρικό δρόμο και
μπροστά στην παραλία Νυδριού, όπου μπορείτε
να απολαύσετε τη δροσιά της θάλασσας, με θέα τα
νησιά του Ωνάση-Σκορπιό και Μαδουρή του ποιητή
Αρ. Βαλαωρίτη.
Ο ιδιωτικός και δωρεάν χώρος στάθμευσης για
όλους τους ένοικους προσφέρει ασφάλεια για το
αυτοκίνητό σας.
Η παραθαλάσσια οικογενειακή ταβέρνα «Αύρα» με
σπιτική Ελληνική κουζίνα, δίπλα στο ξενοδοχείο
προσφέρει νόστιμα εδέσματα για κάθε όρεξη, μεσημέρι
και βράδυ, κάτω από τη δροσιά των πλατανιών.
Το κέντρο του χωριού-λιμάνι είναι 300 μέτρα, ενώ
τα πρώτα καταστήματα (mini market, ενοικιαστήρια
αυτοκινήτων-scouter, φούρνος) είναι στα 80 μέτρα
μακριά. Η απόσταση από τη χώρα (Λευκάδα) είναι
17χλμ ενώ από το αεροδρόμιο του Ακτίου PVK, είναι
45χλμ. Η επίπεδη γεωγραφική θέση του Νυδριού
δεν θα δυσκολέψει την κίνησή σας, ακόμη και χωρίς
μεταφορικό όχημα, από και προς το ξενοδοχείο για
το κέντρο του χωριού.

TRAVEL

Τήνος
Το «χειροποίητο νησί»

Διακοπές στην Τήνο με την εγγύηση του ταξιδιωτικού οργανισμού
ZORPIDIS Travel Services

Αξίζει…να την ανακαλύψετε!

Ξ

Επιμέλεια: Αλέκος Παπαδόπουλος

εχωρίζει για την αυθεντικότητά της, τη μοναδική φυσική ομορφιά της, την άφθαστη
ενδοχώρα της!
Επισκεφτείτε την για να ανακαλύψετε τις κρυφές ομορφιές της, να γνωρίσετε την παράδοσή της, να ακολουθήσετε τα λιθόστρωτα μοναδικά μονοπάτια της, να απολαύσετε τις
αμέτρητες παραλίες της, να γευτείτε την τηνιακή γαστρονομία, να ζήσετε τον παλμό της
πόλης της και τα μαγευτικά χωριά της.

Στην πόλη
 Προσκυνήστε την Αγία Εικόνα της Μεγαλόχαρης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.
 Επισκεφτείτε το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού με τη μόνιμη Έκθεση έργων του Γιαννούλη Χαλεπά.
 Περιηγηθείτε στα γραφικά της σοκάκια και στην πολυσύχναστη οδό Ευαγγελιστρίας.
 Χαλαρώστε μετά από μια γεμάτη μέρα πίνοντας το ποτό σας στην παραλία, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη θέα της Σύρου.
 Ζήστε τη νυχτερινή ζωή της.

Στην ενδοχώρα
Περιηγηθείτε στα χωριά της για να γνωρίσετε την παράδοση του τόπου. Περπατήστε
τα ασπρισμένα και ανθισμένα σοκάκια, τα γραφικά καταπράσινα πέτρινα γεφύρια και
τα αρχαία μονοπάτια. Γνωρίστε τον αλλοτινό τρόπο ζωής των κατοίκων με την αμυντική
αρχιτεκτονική των οικιών τους και απολαύστε τη φιλοξενία τους.
Γευτείτε τα παραδοσιακά προϊόντα και τα μυστικά της τηνιακής μαγειρικής, τη φουρτάλια,
τη λούζα, το τηνιακό στρογγυλό τυράκι, τη γραβιέρα, το λουκάνικο, το πέτρωμα, τις λιαστές
ντομάτες, τη ξυδιαστή αγκινάρα, τα γλυκά του κουταλιού, τις πασχαλινές τηνιακές γλυκές
τυρόπιτες, τα ψαράκια, τα ξεροτήγανα, τα παστέλια και το ζυμωτό ψωμί από τα χέρια της
τηνιακής νοικοκυράς. Γευτείτε ακόμη το τηνιακό ρακί κατευθείαν από το καζάνι των ρακιζιών
και το κρασί από τα παραδοσιακά πέτρινα πατητήρια.
Θαυμάστε τα περίφημα «κτιστά κεντήματα» του νησιού, τους Περιστεριώνες, τους ανεμόμυλους, τις χαμηλές πετρόκτιστες κατοικίες, τις ξερολιθιές ή πεζούλες, τα αλώνια και
φυσικά τα αμέτρητα και κατάλευκα ξωκλήσια, που απλώνονται σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού, και ξεφυτρώνουν σε κάθε πλαγιά ή κορυφή βουνού, αποκαλύπτοντας τη
βαθιά θρησκευτικότητα των Τηνιακών.
Θαυμάστε το «σεληνιακό» τοπίο του οικισμού Βωλάξ.
Εναλλακτικά…αναρριχηθείτε στο αναρριχητικό πάρκο Εξωμβούργου, που έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο σε έκταση πεδίο boulder της Ευρώπης.

Στα Έξω Μέρη
Μην παραβλέψετε
- να επισκεφτείτε το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας
- να μαγευτείτε από την τέχνη των Εξωμεριτών μαρμαρογλυπτών
- να πιείτε τον καφέ σας στην παραδοσιακή πλατεία του Πύργου, κάτω από τον αιωνόβιο
πλάτανο
- να περιηγηθείτε στα μαρμαρόστρωτα δρομάκια του Πύργου
- να μαγευτείτε από τις ειδυλλιακές εικόνες στην παραλία του Πανόρμου
- να απολαύσετε τη θέα από τα «μπαλκόνια» του Αιγαίου, την Καρδιανή και τα Υστέρνια
Και για το τέλος…
Μη χάσετε:
- το νέο Μουσείο Κώστα Τσόκλη
- τη μεγάλη γιορτή της Τηνίας Οσίας Πελαγίας, της μοναχής που οραματίστηκε το σημείο
ύπαρξης της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης, στις 23 Ιουλίου
αλλά και…
- το μεγάλου βεληνεκούς και πανελλήνιας αναγνώρισης Πολιτιστικό Φεστιβάλ Εξωμβούργου, που διοργανώνεται για δέκα συνεχή έτη από Μάιο έως και Οκτώβριο, και
αγκαλιάζει πλέον όλη την Τήνο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων.
*Ευχαριστούμε το Δήμο Τήνου για την πολύτιμη βοήθειά του στην παρουσίαση.
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Travel in luxury

Bes

ALEXANDROS PALACE
Hotel & Suites

Ρεπορτάζ:
Αλέκος Παπαδόπουλος

Το «διαμάντι»
της Χαλκιδικής

Πόσες ομορφιές έχει η
Χαλκιδική! Και πόσα στολίδια κοσμούν το καταπράσινο περιβάλλον! Στο
τρίτο πόδι, στην πανέμορφη περιοχή της Τρυπητής,
ανακαλύψαμε ένα από
τα καλύτερα, το πολυτελές 5 αστέρων ξενοδοχείο
“Alexandros Palace”. Βρίσκεται στην πλαγιά ενός
λόφου, σε μια υπέροχη
τοποθεσία με καταπληκτική θέα, μια μουσική
συμφωνία σε μπλε και
πράσινο, αφού καταλήγει
σε μια χρυσή αμμουδιά
με καταγάλανα νερά.

tip

δεν είναι
α
ι
ε
λ
έ
τ
υ
λ
Η πο
ριβή.
πάντα ακ
ALEXANDROS PALACE - Hotel & Suites
Τρυπητή, Ουρανούπολη, Χαλκιδική
Tηλ. 23770 31402 ή 23770 31424
www.alexandroshotel-halkidiki.com
info@alexandroshotel-halkidiki.com
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Η παραδοσιακή και η σύγχρονη αρχιτεκτονική συνδυάζονται τέλεια για
να δημιουργήσουν ένα ξενοδοχειακό
συγκρότημα με μοναδικό στυλ. Δίκλινα
δωμάτια και σουίτες, παρέχουν πολυτελή διαμονή στους επισκέπτες. Μέσα
σε μια κατάφυτη έκταση ο επισκέπτης
μπορεί να βρει πλήθος οργανωμένων
εγκαταστάσεων και χώρων. Πισίνες
με υδρομασάζ και υδάτινα εφέ, pool
bar, εστιατόρια, γυμναστήριο, χώροι
για παιδιά, αθλητικές εγκαταστάσεις,
γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου, beach
βόλει κ.α.
Για χαλάρωση και ευεξία υπάρχει το
τμήμα σπα του “Alexandros Palace”
πλήρως εξοπλισμένο με χαμάμ, τζακούζι, σάουνα και θερμαινόμενη πισίνα, μασάζ και τόσα άλλα.
Και φυσικά, την όαση του “Alexandros
Palace” συμπληρώνει η εκπληκτική
ιδιωτική παραλία, με την υπέροχη
αμμουδιά και τα κρυστάλλινα νερά.
Πλήρως οργανωμένη και με το δικό
της beach bar!
Όσο για την περιήγησή σας στη γύρω
περιοχή; Όλα τα οργανώνει για εσάς
το προσωπικό του “Alexandros Palace”.
Περίπλους στο Άγιο Όρος, επίσκεψη
στα Στάγειρα και τα Αρχαία Στάγeιρα,
όπου γεννήθηκε ο Αριστοτέλης και
αμέτρητες ακόμη επιλογές.
Μία ιδανική επιλογή διακοπών. Την
προτείνουμε ακόμη και για τους πιο
απαιτητικούς επισκέπτες.

TRAVEL

Ρόδος

Σαντορίνη

Β

ραβευμένη ως ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς
από το ελληνικό κοινό, η Ρόδος είναι ένα νησί που μένει στην
καρδιά σου.
Τίποτα δεν είναι πληκτικό στη Ρόδο, τίποτα δεν επαναλαμβάνεται,
ένα πλούσιο μωσαϊκό διαφόρων τοπίων, η Ρόδος γενναιόδωρα
προσφέρει την ομορφιά της σε κάθε επισκέπτη. Τα ήθη και τα έθιμα του νησιού είναι ζωντανά στα χωριά αλλά και η κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα της Πόλης δεν σε αφήνει αδιάφορο. Η έντονη νυχτερινή διασκέδαση, οι εμπορικοί δρόμοι με καταπληκτικές αγοραστικές
ευκαιρίες, οι μαγικοί συνδυασμοί γεύσεων, το ροδίτικο κρασί, η
κρυμμένη γοητεία των τοπίων, οι πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, ο ήλιος που διαρκεί πάνω από 300 ημέρες το χρόνο, κάνουν τη
Ρόδο μοναδικό τόπο διακοπών.
Όμως η Ρόδος έχει και πολλά μνημεία που τεκμηριώνουν το πλούσιο παρελθόν της. Τα ίχνη των διαφόρων πολιτισμών έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους στο νησί μέσα από την ιστορία. Το πιο
σημαντικό απ’ αυτά είναι η Μεσαιωνική Πόλη, χάρη στην οποία
εντάχθηκε στον πιο διακεκριμένο Οργανισμό Πόλεων με παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Διάφορες κουλτούρες
και πολιτισμοί έχουν συνυπάρξει αρμονικά με το πέρασμα των εποχών. Η καθημερινή συνύπαρξη των διαφόρων εθνοτήτων στη Ρόδο
είναι ζωντανή απόδειξη. Τα Μεσαιωνικά κτίρια, τα πλακόστρωτα
δρομάκια, τα τζαμιά, η εβραϊκή συναγωγή, οι ορθόδοξες εκκλησίες,
η μουσουλμανική βιβλιοθήκη, τα σιντριβάνια, οι πλατείες, τα παραδοσιακά μαγαζιά, σμίγουν το χθες με το σήμερα.
Σε καιρούς όπου το ταξίδι στο εξωτερικό γίνεται πολύ δαπανηρό, η
Ρόδος προσφέρει ένα άριστο τουριστικό προϊόν σε λογικές τιμές,
εφάμιλλο με έναν διεθνή προορισμό. Η Ρόδος δίνει κάτι παραπάνω
από διακοπές στον Έλληνα επισκέπτη.

Διακοπές στη Ρόδο με την εγγύηση
και τη φροντίδα του ταξιδιωτικού οργανισμού ZORPIDIS Travel Services

Πανέμορφη…
Επιβλητική…
Μυστηριώδης
«Προσκαλούμε τους Θεσσαλονικείς να
επισκεφθούν και φέτος τη Σαντορίνη και τη
Θηρασία και να απολαύσουν την ομορφιά της
καλντέρας, τους σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους, τις ιδιαίτερες παραλίες, τα εκλεκτά
κρασιά και τη φιλοξενία μας» δήλωσε
στο “TRAVEL magazine”
ο Δήμαρχος Θήρας
Νικόλαος Ζώρζος.

Λαμπερή και κοσμοπολίτικη

Επιμέλεια: Μαρία Τσιούσια

Η Σαντορίνη παράγει
εξαιρετικό κρασί (το
νυχτέρι και το φημισμένο
Βινσάντο) καθώς και
ντοματάκια, φάβα,
κατσούνια και άσπρες
μελιτζάνες.

Διακοπές στη Σαντορίνη με την
εγγύηση του ταξιδιωτικού οργανισμού
ZORPIDIS Travel Services

Τ

ο νησί της Σαντορίνης ή Θήρα ή Καλλίστη βρίσκεται 128 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά και είναι ένα από τα μεγάλα φυσικά
θαύματα του κόσμου εξαιτίας του ηφαιστείου. Έχει γίνει ένας από
τους πιο αγαπημένους προορισμούς διακοπών παγκοσμίως λόγω
της συγκλονιστικής ομορφιάς του τοπίου, αλλά και των ανασκαφών στο Ακρωτήρι που έφεραν στο φως μια προϊστορική πόλη
από τη Μινωική εποχή, που θάφτηκε από την τεράστια έκρηξη του
ηφαιστείου της Σαντορίνης 3.500 χρόνια πριν.

Φηρά
Τα Φηρά είναι η πρωτεύουσα του νησιού με ένα μείγμα βενετσιάνικης και κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, πλακόστρωτα καλντερίμια
με κάθε λογής καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες κι έντονη
νυχτερινή ζωή. Από το λιμάνι, ο επισκέπτης μπορεί να ανεβεί στα
Φηρά με τα πόδια, από εκατοντάδες σκαλιά, με γαϊδουράκι ή με το
τελεφερίκ. Στα Φηρά αξίζει να επισκεφτεί κανείς το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας και το Αρχαιολογικό Μουσείο ενώ μια επίσκεψη
στην Αρχαία Θήρα είναι επιβεβλημένη.
Κάθε χωριό της Σαντορίνης έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
 Η Οία φημίζεται για το ηλιοβασίλεμά της αλλά και για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, με τα καπετανόσπιτα και τα υπόσκαφα.
 Ο Πύργος για το φαντασμαγορικό θέαμα που παρουσιάζει τη Μ.
Παρασκευή με χιλιάδες τενεκεδάκια αναμμένα κατά την περιφορά
του επιταφίου.
 Το Ημεροβίγλι για τη θέα του.
 Το Μεγαλοχώρι για την εκκλησία της Παναγίας με τις ρωσικές
εικόνες.

Παραλίες
Ωραίες παραλίες για μπάνιο, άλλες με μαύρη άμμο κι άλλες με
βότσαλα, σχεδόν όλες οργανωμένες είναι το Καμάρι, η Περίσσα, ο
Μονόλιθος, η Κόκκινη Παραλία, ο Περίβολος, η Βλυχάδα, η Αρμένη, το Αμμούδι, οι Μπαξέδες, ο Κολούμπος κ.ά.

Εκδρομή στο ηφαίστειο
Φτάνουμε με καΐκι στο λιμανάκι της Ν. Καμένης και από εκεί μέχρι
τον κρατήρα είναι περίπου μισή ώρα περπάτημα. Εντυπωσιακός
είναι και ο περίπλους της Ν. Καμένης. Στο τέλος της εκδρομής,
ευκαιρία για κολύμπι στα πράσινα, ζεστά και θειούχα νερά του
ηφαιστείου.

Μονοπάτια
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αξίδι εμπειρία γιατί έχει Τό

* Ευχαριστούμε το Δήμο Ρόδου για την
πολύτιμη βοήθειά του στην παρουσίαση.
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Για τους πεζοπόρους υπάρχουν τρία αξιόλογα μονοπάτια. Το
πρώτο είναι ο παλιός δρόμος από Φηρά προς Οία, στο Φρύδι της
Καλντέρας (2 ώρες διαδρομή). Το δεύτερο μονοπάτι οδηγεί από την
Αρχαία Θήρα στο Καμάρι (1 ώρα διαδρομή). Το τρίτο ενώνει τον
Πύργο με τον Εμπορείο (1,5 ώρα).

ά!
Επιμέλεια: Νίκος
Παπαδόπουλος
*Ευχαριστούμε το
Δήμο Θήρας για την
πολύτιμη βοήθειά του
στην παρουσίαση.

Θηρασιά
Το νησί της Θηρασιάς δεν είναι τουριστικό. Έχει μια ωραία παραλία
με καθαρά και ήρεμα νερά τη Ρίβα, στον Κόρφο, το φυσικό λιμάνι
της Θηρασιάς όπου υπάρχουν πολλές ταβέρνες, ενώ στην Αγριλιά
βρίσκεται ο παλαιότερος αγροτικός οικισμός του νησιού με υπόσκαφα και κάναβες, τέλεια προσαρμοσμένα στο περιβάλλον. Υπάρχουν καθημερινά 3-4 δρομολόγια με πλοιάρια από το Αμμούδι της
Οίας για τη Θηρασιά και η διαδρομή είναι μόνο 15 λεπτά.

Family & Spa

TRAVEL
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Pirin Park Hotel

εξοπλισμένο με τα πιο ενδεδειγμένα μηχανήματα και το
προσωπικό που εργάζεται σ’αυτό είναι άρτια εκπαιδευμένο
και έχει επιλεγεί με πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, ενώ
όλα λειτουργούν με τη φιλοσοφία της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τρεχούμενα ιαματικά νερά, αιθέρια έλαια που
καίνε και χαλαρωτική μουσική ολοκληρώνουν την αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

Δοκιμάσαμε και σας προτείνουμε
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Κολυμπήστε στη θερμαινόμενη πισίνα και απολαύστε την
ευεργετική δράση του υδρομασάζ από τις πατούσες μέχρι τον
αυχένα. Συνεχίστε στα υδάτινα μονοπάτια Kneipp με υδρομασάζ για τόνωση και ξεκούραση των κάτω άκρων. Απολαύστε
για ώρες το “Sauna Park” με τα χαμάμ, τα ποδόλουτρα, τη
σάουνα, τους θερμαινόμενους πάγκους και τις διαφορετικές
τροπικές υδροβροχές. Έπειτα, αφεθείτε στα χέρια των έμπειρων θεραπευτών. Μυηθείτε στην τέχνη του μασάζ και επιλέξτε από μία τεράστια ποικιλία θεραπειών σώματος και προσώπου: ενυδάτωσης, αποτοξίνωσης, καθαρισμού, αντιγήρανσης,
ανόρθωσης, κυτταρίτιδας, θεραπείες με χαβιάρι, με βότανα,
αρωματοθεραπείες, ρεφλεξοθεραπείες κ.α. Όλα με τις νέες
πρότυπες μεθόδους ιαματικών εφαρμογών.

Family & Spa
Το “ Pirin Park Hotel” ενδείκνυται και για οικογενειακές
διακοπές. Οι λιλιπούτειοι επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν στις ειδικά διαμορφωμένες πισίνες ή στην παιδική
χαρά του ξενοδοχείου. Παράλληλα, οι γονείς μπορούν να
αφιερώσουν χρόνο και στον εαυτό τους, καθώς όλη τη μέρα
λειτουργεί ειδικός χώρος όπου εξειδικευμένοι παιδαγωγοί
απασχολούν τα παιδιά.

Δωμάτια
Όλα τα δωμάτια και τα διαμερίσματα διαθέτουν πανέμορφη θέα στο όρος Πιρίν. Οι χώροι, διακοσμημένοι με
διακριτική πολυτέλεια, αποπνέουν ένα οικείο αίσθημα, ενώ
περιλαμβάνουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις (κλιματισμό, τηλεόραση δορυφορικής λήψης, mini bar, θυρίδα ασφαλείας,
Internet access, τηλέφωνο, προϊόντα ομορφιάς, κ.α.).

Ρεπορτάζ: Αλέκος Παπαδόπουλος

Γευστικές απολαύσεις

Μ

όλις μιάμιση ώρα από τη Θεσσαλονίκη ανακαλύψαμε μια όαση ηρεμίας και φυσικής ομορφιάς.
Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Spa
«Pirin Park Hotel» στο Σαντάνσκι βρίσκεται μέσα
σε ένα κατάφυτο περιβάλλον και «αγναντεύει»
το καταπράσινο όρος Πιρίν. Η ομορφιά του είναι δεδομένη. Διαπιστώσαμε, όμως, ότι διαθέτει και πολυτέλεια
και τεχνογνωσία. Με σεβασμό στον επισκέπτη και με όλες τις
πολυτελείς παροχές ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων που αναζητούν
οι απαιτητικοί ταξιδιώτες, το “ Pirin Park Hotel” συγκαταλέγεται
στα καλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα ιαματικού νερού όχι
μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη. Φιλοσοφία του είναι
η προσωπική εξυπηρέτηση, γι’ αυτό όλο το προσωπικό αλλά και
ο διευθυντής του Ivan Terziev, γνώστης της ελληνικής γλώσσας,
είναι εκεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες των επισκεπτών.
Το “ Pirin Park Hotel” υπερέχει ξεκάθαρα λόγω του φυσικού περιβάλλοντος όπου φιλοξενείται. Η αρχιτεκτονική του χώρου με τις
προσεγμένες μεζονέτες και ο ιδανικός συνδυασμός πέτρας και
ξύλου το αξιοποιούν και το αναδεικνύουν. Η θέα προς το όρος
Πιρίν, οι πλούσιοι κήποι, τα τρεχούμενα νερά και οι ξεχωριστές
πισίνες δημιουργούν ένα ανεπανάληπτο σκηνικό αρμονίας και
χαλάρωσης.
Αυτό όμως που κάνει ιδανική την επιλογή του “ Pirin Park Hotel”
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Στα δύο εστιατόρια μπορείτε να γευτείτε τοπικές αλλά και
διεθνείς συνταγές που περικλείουν πατροπαράδοτα μυστικά γεύσεων. Μην παραλείψετε να «εξερευνήσετε» την ξεχωριστή κάβα με επιλεγμένα υπέροχα βουλγαρικά κρασιά,
παγκοσμίου φήμης.

Περιηγήσεις

είναι το ιαματικό νερό του. Ανανεώσιμο, με φυσική ροή απευθείας από την πηγή του όρους Πιρίν, πασίγνωστο για τις θεραπευτικές του ιδιότητες από τη Ρωμαϊκή ακόμα εποχή. Και οι ιθύνοντες
του “ Pirin Park Hotel” φρόντισαν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το πολύτιμο δώρο που τους χαρίζει η φύση.
Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέρει μια διαφορετική
εμπειρία αναζωογόνησης και χαλάρωσης και μάλιστα όλες τις
εποχές του χρόνου. Αξίζει να το επισκεφτείτε.

Ο «παράδεισος» των Spa
Το πολυτελές spa, ανοίγει καθημερινά τις πόρτες του από το πρωί
μέχρι αργά το βράδυ, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό
θεραπειών και προγραμμάτων για χαλάρωση και ευεξία. Είναι

Συνδυάστε τη διαμονή σας με σύντομες περιηγήσεις στη
γύρω περιοχή, όπως μία επίσκεψη στο Μέλνικ με τις περίφημες πυραμίδες ψαμμίτη, τα παραδοσιακά σπίτια και το
φημισμένο κόκκινο κρασί, στο εντυπωσιακό μοναστήρι της
Ρίλας και φυσικά στα οροπέδια του Πιρίν με τις
αμέτρητες πανέμορφες λίμνες.

Ivan Terziev, Διευθυντής
«Pirin Park Hotel”
«Προτείνω, φέτος, στους Έλληνες φίλους μας, να
μετατρέψουν τις διακοπές τους σε μια αληθινά
αξέχαστη εμπειρία για το σώμα και την ψυχή.
Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αυτό είναι το “πιστεύω” μας. Γι’ αυτό το λόγο είμαστε έτοιμοι να
προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση σε
όσους μας επισκεφθούν».

Ντουμπάι

Η ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

TRAVEL

Επιμέλεια:
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΣΙΑ

περιλαμβάνει δείπνο barbecue, ναργιλέ,
χορό της κοιλιάς, ζωγραφική σώματος με
χένα, κ.α.
Βόλτα με αερόστατο - Το Ντουμπάι γεωγραφικά και κλιματολογικά είναι ιδανικό για
μια βόλτα με αερόστατο, προσφέροντας
μια μοναδική εμπειρία, καθώς μπορείτε να
απολαύσετε την έρημο από ψηλά, όπως
λίγοι την έχουν δει, αλλά και τους ουρανοξύστες του 21ου αιώνα.
Χιονοδρομίες στην έρημο… - Χιόνι στην
έρημο; Στο Ντουμπάι όλα γίνονται! Το Ski
Dubai είναι ένα τεράστιο ski resort έκτασης
22.500 τ.μ., καλυμμένο με τεχνητό χιόνι.
Πρόκειται για το πρώτο κλειστό χιονοδρομικό
κέντρο της Μέσης Ανατολής στο οποίο μπορείτε να κάνετε σκι, παγοδρομία ή απλώς να
παίξετε με το χιόνι στη μέση της ερήμου!
Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι - Αξίζει να
κανονίσετε και μία ημερήσια εκδρομή στο
Αμπού Ντάμπι, να φωτογραφηθείτε στα
πολυτελέστατα ξενοδοχεία και να θαυμάσετε το παλάτι του Σεΐχη.

Ένας
μυθικός
τόπος…
Εξερευνήστε τον!
Π

ριν μερικά χρόνια το Ντουμπάι, ένα από τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, ήταν ουσιαστικά μια πόλη σε μια αχανή έρημο, η
οποία έπειτα στηριζόμενη σε μια εκπληκτική υποδομή, μεταμορφώθηκε σε μια μοντέρνα «πόλη της υπερβολής» γνωρίζοντας πρωτοφανή ανάπτυξη και ευμάρεια.
Σήμερα, όποιος επισκέπτεται τη «Νέα Υόρκη της Αραβίας», εντυπωσιάζεται από την ανυπέρβλητη χλιδή και πολυτέλεια, από τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο,
από τις υπέροχες ακρογιαλιές, τις ερήμους, από τα τεχνητά νησιά
που σχηματίζουν τον παγκόσμιο χάρτη (The World) ή μικρότερους
και μεγαλύτερους φοίνικες (The Palm). Οι αντιθέσεις συναρπάζουν,
δημιουργούν ένα διακριτικό μείγμα σύγχρονου και παραδοσιακού,
η Ανατολή συναντά τη Δύση, οι glamorous ουρανοξύστες συνυπάρχουν αρμονικά με τα περίπλοκα δρομάκια (souks).
Γνωρίστε τη χώρα του «μαύρου χρυσού» αλλά και τη χώρα του
απόλυτου shopping therapy. Από σαφάρι στην έρημο μέχρι και μια
βόλτα με αερόστατο, το ταξίδι θα σας μείνει αξέχαστο!

Επισκεφθείτε…
Το Μουσείο του Ντουμπάι - Το κυριότερο μουσείο του Εμιράτου,
όπου «ξεδιπλώνεται» όλη η σύγχρονη ιστορία του Ντουμπάι. Παλιές φωτογραφίες αλλά και κέρινα ομοιώματα που απεικονίζουν
την παλιά πόλη, τα σπίτια, τους ανθρώπους και την καθημερινότητά
τους αντιπαρατίθενται στα μελλοντικά σχέδια περαιτέρω ανάπλασης της περιοχής και στις μακέτες των τεχνητών νησιών.
Το τζαμί Jumeirah - Το πιο μεγάλο σε μέγεθος τζαμί του Εμιράτου,
με τους δύο μιναρέδες και τα μεσαιωνικά αιγυπτιακά σχέδια. Σύμβολο της πίστης των ντόπιων, το Jumeirah αποτελεί ένα από τα πιο
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Ο «παράδεισος» του Shopping
Τα Ηνωμένα Αραβικά εμιράτα αποτελούν
έναν επίγειο παράδεισο για ψώνια. Οι
Άραβες έχουν μετατρέψει τις παλιές αγορές
των souks σε εμπορικά κέντρα. Είναι πραγματικά αμέτρητα και βρίσκονται σε κάθε
γωνιά της πόλης. Μπορεί κανείς να βρει
μπαχαρικά, αρώματα, μεταξωτά, παλιά
αντικείμενα αραβικής τέχνης, πολύτιμους
λίθους, μαργαριτάρια και χρυσάφι άριστης
ποιότητας, καθώς και γνήσια ηλεκτρονικά
είδη. Λόγω της χαμηλής φορολογίας, οι
αγορές στο Ντουμπάι είναι ίσως οι πιο συμφέρουσες στον πλανήτη.

σημαντικά αξιοθέατα στο Ντουμπάι.

Το σπίτι του σεΐχη Σαϊντ Αλ Μαχτούμπ - Η έκταση της μοναδικής
αυτής έπαυλης είναι αχανής. Περιλαμβάνει αμέτρητα οικήματα, πισίνες και κάθε λογής πολυτέλειες. Top η ιδιωτική παραλία του σεΐχη.
Το Burj Al Arab - Το κορυφαίο αξιοθέατο του Εμιράτου, τον Πύργο
της Αραβίας. Το μοναδικό επτάστερο ξενοδοχείο στον κόσμο, που
«επιπλέει» στο νερό θυμίζοντας ιστίο πλοίου. Στο εσωτερικό κυριαρχούν η φαντασμαγορική χλιδή και η πολυτέλεια.

Ζήστε μοναδικές εμπειρίες…
Κρουαζιέρα στο Creek - Ζήστε την εμπειρία του νυχτερινού Ντουμπάι με την δίωρη κρουαζιέρα στο Creek, το λεγόμενο «ποτάμι»
του Ντουμπάι. Η κρουαζιέρα γίνεται με τα ξύλινα παραδοσιακά
καραβάκια “dhow” και περιλαμβάνει μπουφέ με πλούσιες παραδοσιακές αραβικές συνταγές αλλά και διεθνείς γεύσεις. Μετά το
δείπνο, ακολουθεί εντυπωσιακό φολκλορικό σόου.
Γεύμα - Δείπνο στο Burj Al Arab - Aπολαύστε ένα πλούσιο μπουφέ,
που αποτελείται από δεκάδες πιάτα, στο πολυτελές ξενοδοχείο 7
αστέρων, το Burj Al Arab. Θαυμάστε το εσωτερικό του ξενοδοχείου
με τα ενυδρεία, τα σιντριβάνια, την πολυτέλεια που φαίνεται σε κάθε
λεπτομέρεια και τον υπέροχο χώρο υποδοχής ύψους 200 μέτρων!
Σαφάρι στην έρημο - Επιλέξτε μια απ’ τις εκδρομές που σας
βολεύει και «οργώστε» την έρημο με jeep 4x4. Αν ζεσταθείτε στο
αυτοκίνητο, βγείτε, κρατηθείτε από το σκοινί που είναι δεμένο στο
4x4 και «πάρτε τον αέρα σας» ακολουθώντας τη διαδρομή με sand
boarding (αμμοσανίδα). Στην επόμενη «στάση» αλλάξτε μεταφορικό μέσο… σας περιμένουν οι καμήλες! Συναντήστε του Βεδουίνους,
πιείτε τσάι και φωτογραφείτε μαζί τους. Το tour μπορεί ακόμη να

info

Διατροφή: Οι γεύσεις που θα συναντήσετε σε τοπικά εστιατόρια είναι πικάντικες με αρκετά μπαχαρικά, όπως τα περισσότερα φαγητά της Αραβικής
κουζίνας. Σε όλα τα ξενοδοχεία υπάρχουνε εξαιρετικά εστιατόρια με διεθνείς
γεύσεις από Ιταλία, Αμερική, Ασία, Ιαπωνία, υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και το
νερό της βρύσης είναι αρκετά ασφαλές, σας συνιστούμε να πίνετε εμφιαλωμένο.
Ντύσιμο: Στις πισίνες και στις παραλίες, σορτσάκια, μαγιό και μπικίνι είναι
αποδεκτά, ενώ στην πόλη απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην
προσβάλλονται τα ήθη και έθιμα του αραβικού πολιτισμού.
Νόμισμα: Το τοπικό νόμισμα είναι το dirham (Dhs). Η επίσημη ισοτιμία είναι
περίπου 1 € = 5,5 Dhs. Πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές στα περισσότερο
καταστήματα.
Φιλοδωρήματα: 10% είναι αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό για φιλοδώρημα.

Πώς να πάτε
Για το ταξίδι σας στο Ντουμπάι
επιλέξτε το Caravel Travel που
ειδικεύεται και στον συγκεκριμένο
προορισμό. Με εγγύηση την πολυετή εμπειρία των συνεργατών του,
επιλέγει για εσάς τις πιο άνετες
πτήσεις, τις καλύτερες προτάσεις
διαμονής και οργανώνει όποια
δραστηριότητα επιθυμείτε. Το μόνο
που απομένει για εσάς είναι να
απολαύσετε το ταξίδι σας.

Άρθρο
Γράφει ο
Stefan Sharlopov
Πρόεδρος Βουλγαρικής Ένωσης
για τον Τουρισμό
Υδροθεραπείας και Σπα
Ιδιοκτήτης, Αλυσίδας ξενοδοχείων
“Sharlopov”

Σπα στη φύση

«Ελάτε στο Ντέβιν
για συναρπαστικές διακοπές!»

Τ

ο καλοκαίρι ήρθε και πάλι, με μια δέσμη ηλιόλουστων συναισθημάτων
και με όνειρα για αναζωογονητικές εμπειρίες. Είναι επιτέλους καιρός
για διακοπές! Και για πού να ξεκινήσουμε; Αν ψάχνετε για ένα σπάνιο
συνδυασμό που να περιλαμβάνει την απόλαυση των σπα και του νερού,
περιπέτειες σε πανέμορφα βουνά, γαστρονομικές απολαύσεις και φιλοξενία, το βουλγαρικό θέρετρο ιαματικού νερού και σπα, Ντέβιν, βρίσκεται τόσο κοντά σας, στην οροσειρά της Ροδόπης.
Το Ντέβιν (Devin) είναι μία τακτοποιημένη πόλη δίπλα σε ένα πεντακάθαρο ποτάμι,
με ένα όμορφο πάρκο και με φιλόξενους ανθρώπους. Λόγω των ειδικών μεταλλικών
νερών, το θεραπευτικό κλίμα και την παράδοση των σπα, το Ντέβιν είναι γνωστό ως το
καλύτερο θέρετρο σπα στη Βουλγαρία για τη θεραπεία και πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων. Επιπλέον, μια σειρά από κοινά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με
το νευρικό σύστημα, το γαστρεντερικό, την αρθρίτιδα, το διαβήτη και την παχυσαρκία
αντιμετωπίζονται επιτυχώς στο Ντέβιν. Παράλληλα, το “παχύ” στρώμα του όζοντος
λόγω των αιωνόβιων δασών και της μηδενικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή,
συνίσταται για τη θεραπεία και την αποκατάσταση των αναπνευστικών ασθενειών.
Αν επιθυμείτε μια πολυτελή διαμονή στο Ντέβιν, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των
πεντάστερων ξενοδοχείων σπα “Spa Hotel Persenk” και “Orpheus Spa Hotel” και του
4 αστέρων ξενοδοχείου “Devin Spa Hotel”, όπου μπορείτε να απολαύσετε μια μεγάλη
γκάμα από παγκοσμίου φήμης θεραπείες σπα με υψηλής ποιότητας καλλυντικά: μασάζ
κλασικά, θεραπευτικά, με σοκολάτα και μέλι, με ζεστές πέτρες, θεραπεία Pindasweda
(ανατολίτικη θεραπεία με πουγκιά), θεραπεία antistress, θεραπείες κυτταρίτιδας,
ανόρθωσης, αποτοξίνωσης και αρωματοθεραπείες σώματος, ακόμη θεραπείες προσώπου όπως αντιγήρανσης, καθαρισμού, λεύκανσης, κατά της ακμής, ενυδάτωσης, κολλαγόνου. Εδώ μπορείτε επιπλέον να επωφεληθείτε από υδροθεραπείες, όπως λουτρό με
μαργαριτάρια, tangentor, θερμική πισίνα, κάψουλα σπα και ντους Vichy.
Οι καλοκαιρινές διακοπές στο Ντέβιν αποτελούν μια συναρπαστική εμπειρία, καθώς
μπορείτε να επιδοθείτε σε ποικίλες δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όπως σαφάρι με
jeep στο βουνό, ιππασία στο δάσος, παρατήρηση και φωτογράφηση της άγριας πανίδας, βαρκάδα στο Φράγμα Tsankov Kamuk, αλλά και πολυάριθμες οικολογικές περιηγήσεις, ποδηλασία, ψάρεμα, αναρρίχηση. Ακολουθώντας τα πεζοπορικά μονοπάτια
θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το λουλούδι του Ορφέα (Haberlea rhodopaensis),
ένα εξαιρετικό άνθος με ευεργετικές ικανότητες. Μπορεί να επιβιώνει έως 31 μήνες ως
herbarium και έπειτα, όταν φυτευτεί, αρχίζει ένας νέος κύκλος ζωής του.
Κοντά στο Ντέβιν, μπορείτε να επισκεφθείτε πολυάριθμες ιδιαίτερες σπηλιές. Το σπήλαιο Ντιάβολσκοτο Γκάρλο (“Ο λαιμός του διαβόλου”) με τον μεγαλύτερο υπόγειο
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καταρράκτη, εκεί που σύμφωνα με την
παράδοση κατέβηκε ο Ορφέας αναζητώντας την αγαπημένη του Ευρυδίκη.
Το σπήλαιο γειτονεύει με το μεγάλο
φαράγγι Trigrad με τα κάθετα μαρμάρινα
τοιχώματα που φθάνουν τα 350 μ.. Εκεί
μπορείτε να νιώσετε την αδρεναλίνη σας
στα ύψη κάνοντας αναρρίχηση. Πολύ
κοντά με το αυτοκίνητο βρίσκεται το μεγαλύτερο σπήλαιο στην οροσειρά της Ροδόπης, το σπήλαιο Γιάγκοντινσκα, όπου
μπορείτε να δείτε πολυάριθμους όμορφους υπόγειους σχηματισμούς, όπως
κλιμακωτές λίμνες, σπάνια τοιχώματα,
δενδρίτες καθώς και τα μοναδικά μαργαριτάρια σπηλαίων. Ακόμη, η Shiroka Laka
αρχιτεκτονικό και λαογραφικό αξιοθέατο,
περίπου 20 χλμ. από την πόλη του Ντέβιν, είναι ένα παραδοσιακό χωριό όπου
συχνά φιλοξενεί φεστιβάλ φολκλόρ και
διαγωνισμούς γκάιντας.
Στο Ντέβιν μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την αυθεντική κουζίνα της Ροδόπης,
όπως τοπικό “patatnik”, κλιν Ροδόπης
(ρυζόπιτα), “kachamak”, “cheverme»
(ψητό αρνί), «katmi», «purlenka» με
τυρί, σπιτικό γιαούρτι με φρούτα του
δάσους, τοπική φασολάδα. Μία ποικιλία
ξεχωριστών γεύσεων που θα αγγίξει τις
αισθήσεις σας.

Χιλιομετρικές αποστάσεις
από το Ντέβιν:
Δράμα 157 χλμ.
Ξάνθη 160 χλμ.
Καβάλα 193 χλμ.
Θεσσαλονίκη 309 χλμ.

Η

Άρθρο

Θεσσαλονίκη ως γνωστό διαθέτει πολύ σημαντικά μνημεία από όλες τις περιόδους της μακράς ιστορικής διαδρομής της (αρχαία, βυζαντινή, νεότερη), ενώ
σε μικρή απόσταση βρίσκονται περιοχές προβεβλημένης ιστορικής σημασίας
όπως η Βεργίνα, το Δίον, το Άγιον Όρος κ.α., αλλά και απαράμιλλου φυσικού
κάλλους περιοχές για χειμερινό και θερινό τουρισμό. Από δημογραφικής
πλευράς, η πόλη έχει το πλεονέκτημα ότι διαθέτει πολλούς φοιτητές-σπουδαστές, γεγονός που την κάνει ζωντανή και πρωτοπόρα στη διασκέδαση. Σε όλα αυτά πρέπει να
προσθέσει κανείς τη μεγάλη παράδοση της πόλης στην εκθεσιακή αγορά.
Δυστυχώς η πόλη μας επί πολλά χρόνια είχε υιοθετήσει μια παθητική στάση στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της. Η τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης απαιτεί
την άμεση κατάρτιση σχεδίου δράσης, που θα βάλει την πόλη στον τουριστικό χάρτη με
θετικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία.
Τους τελευταίους μήνες, η πόλη της Θεσσαλονίκης και η περιοχή που την περιβάλλει
μπαίνει σε μία νέα τροχιά τουριστικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρω την πρόσφατη
έναρξη δρομολογίων της αεροπορικής εταιρίας Ryan Air από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, την έναρξη πτήσεων από Κωνσταντινούπολη, αλλά και τις επαφές και συμφωνίες
που γίνονται με εταιρείες κρουαζιέρας.
Είναι προφανές ότι σ’ αυτήν την περίοδο της πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης, η
έντονη αυτή δραστηριότητα που παρουσιάζεται στον τουριστικό τομέα θα πρέπει να
αξιοποιηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το συντομότερο δυνατόν και κατά
τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να γίνουμε επιθετικότεροι στο marketing της πόλης αλλά
και στη διεκδίκηση των αναγκαίων υποδομών και παρεμβάσεων από το κράτος. Αυτός
είναι και ο λόγος που το ΕΒΕΘ ανέλαβε πρωτοβουλία σύσκεψης των εμπλεκόμενων
φορέων (Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου Θεσσαλονίκης, Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Ν. Θεσσαλονίκης, ΟΛΘ ΑΕ, Helexpo ΑΕ, ΔΕΘ ΑΕ,
ΒΕΘ, ΕΕΘ, ΕΣΘ, Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης και Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης).
Αναφορικά με τις κρατικές παρεμβάσεις, θα αναφέρω την ακτοπλοϊκή απομόνωση της
Θεσσαλονίκης από τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει από το 2006 μια προσπάθεια, διενεργώντας σχετική έρευνα, την οποία αποστείλαμε και στον τότε Υπουργό καθώς και σε όλους τους
μετέπειτα Υπουργούς. Δυστυχώς, πέντε χρόνια αργότερα, η Θεσσαλονίκη παραμένει
απομονωμένη παρά τις προσπάθειές μας. Είναι απαράδεκτο να θεωρεί το κράτος ως de
facto «άγονες» τις γραμμές που συνδέουν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος με
τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα σήμερα, που η Θεσσαλονίκη προσελκύει τουρισμό,
όχι μόνο από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, αλλά και από ολόκληρη την Ευρώπη,
λόγω τακτικών δρομολογίων με αρκετές πλέον αεροπορικές εταιρίες. Έχουμε τονίσει
κατ’ επανάληψη ότι πρέπει επιτέλους να ανοίξουν οι γραμμές αυτές, επιτρέποντας τη
δρομολόγηση σύγχρονων σκαφών, που θα εκτελούν τις συνδέσεις αυτές σε σύντομο
χρόνο και θα είναι ελκυστικά στους επιβάτες αλλά και τους οδηγούς που επιθυμούν να
μεταφέρουν τα οχήματά τους.
Στο τομέα των υποδομών θέλω να τονίσω την ανάγκη δημιουργίας του νέου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου Θεσσαλονίκης. Αυτό το κομμάτι του τουριστικού προϊόντος είναι πολύ σημαντικό, τόσο λόγω παράδοσης της πόλης στην εκθεσιακή αγορά
όσο και λόγω της μεγάλης προστιθέμενης αξίας των εκδηλώσεων αυτών στην τοπική
οικονομία. Το 2006 το ΕΒΕΘ κατάφερε να προσελκύσει στην πόλη τη φιλοξενία της
ετήσιας συνόδου των Ευρωεπιμελητηρίων. Η διοργάνωση αυτή όχι μόνο προέβαλε την
πόλη στα μάτια των υψηλών καλεσμένων, αλλά κατάφερε να την εντάξει στη λίστα με
τις πρώτες 100 διοργανώτριες πόλεις διεθνών γεγονότων εκείνη τη χρονιά.
Έχω πολλές φορές υπογραμμίσει ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και μεγάλες διοργανώσεις που θα την προβάλλουν διεθνώς. Δυστυχώς οι προσπάθειές μας για τη διεκδίκηση
της ΕΧΡΟ δεν ευοδώθηκαν, ενώ προσπάθειες του ΕΒΕΘ να προσελκύσει μεγάλες διοργανώσεις, όπως του grand prix ταχύπλοων σκαφών, δεν έτυχαν στήριξης – για να μην
πω τορπιλίστηκαν – από άλλους φορείς της πόλης. Αυτός δυστυχώς είναι ένας άλλος
λόγος για τον οποίο η πόλη δεν έχει αξιοποιήσει το τουριστικό της προϊόν.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει άριστη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Τα δρομολόγια της Ryan Air αναμένεται να φέρουν στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, ενώ η ένταξη της πόλης στις κρουαζιέρες της
Μεσογείου αναμένεται να τροφοδοτήσει το κέντρο με χιλιάδες τουρίστες με προφανείς συνέπειες στην τοπική οικονομία, χάρη στην αγαστή συνεργασία ΟΛΘ ΑΕ, Δήμου
Θεσσαλονίκης, ΕΒΕΘ και ΕΣΘ.
Εύχομαι να μπορέσει η πόλη να λάβει τη θέση που της αξίζει στη διεθνή τουριστική
αγορά, γιατί υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις.

TRAVEL
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Στροφή στον
θεματικό
τουρισμό

Ο

τουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.
Ωστόσο η οικονομική κρίση που διέρχεται
η χώρα μας, η δυσφήμιση της Ελλάδας στις
διεθνείς αγορές, η ελλιπής προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η διαχρονική
μείωση της ανταγωνιστικότητας του, απαιτούν εγρήγορση
προκειμένου να μην επαναληφθούν έστω και κατ’ ελάχιστο
τα προβλήματα του παρελθόντος, απόρροια εν πολλοίς της
αρνητικής συγκυρίας.
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Πορτρέτο
Φέτος και με βάση τη μέχρι σήμερα εικόνα των προκρατήσεων, ο τουρισμός δείχνει δυναμική ανάκαμψης. Σύμφωνα με
εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου οι αφίξεις αλλά και τα
έσοδα από το εξωτερικό αναμένεται να κινηθούν με θετικό
πρόσημο ξεπερνώντας σε αφίξεις, όχι όμως και σε έσοδα, τη
χρονιά ρεκόρ του 2008. Ήδη οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων
εκτιμούν ότι η φετινή αύξηση των αφίξεων, σε σχέση με πέρυσι, θα κυμανθεί στο 10% λόγω και της αστάθειας σε προορισμούς της Βόρειας Αφρικής.
Παρά την αισιοδοξία που δημιουργείται, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι αδήριτη ανάγκη να δημιουργήσουμε
προοπτικές και για το μέλλον δίνοντας έμφαση στον «εξειδικευμένο» τουρισμό, όπως τον θρησκευτικό, τον ιαματικό, τον
αθλητικό, τον συνεδριακό και τον τουρισμό για καταδύσεις
και αναρριχήσεις.
Η Θεσσαλονίκη, για πολλούς το «σταυροδρόμι των πολιτισμών», μπορεί να πρωτοστατήσει τόσο στον θρησκευτικό
τουρισμό, λόγω του μεγάλου αριθμού των εκκλησιών που
διαθέτει όσο και στον συνεδριακό. Παράλληλα η πόλη τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε city break, τάση που θα πρέπει
να ενισχυθεί.
Επιπλέον, απαραίτητη είναι η στοχευμένη πολιτική για την
προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ανά χώρα και
σύμφωνα με συγκεκριμένες κατηγορίες τουριστών, αξιοποιώντας κυρίως το διαδίκτυο.
Αυτό που προέχει στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, είναι
η κατάρτιση από τους φορείς ενός σχεδίου δράσης που θα
βάλει την πόλη στον «τουριστικό χάρτη», με θετικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία. Προς αυτή την κατεύθυνση
κινήθηκε και η πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ), στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν επί τάπητος προτάσεις με αντικείμενο την τουριστική-εμπορική τόνωση της
περιοχής. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει μία καλή
επιλογή περιήγησης για τους διερχόμενους τουρίστες με
προορισμό τη Χαλκιδική ή την Πιερία. Για το λόγο αυτό θα
μπορούσε να διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας της αγοράς
της Θεσσαλονίκης μέσω του χαρακτηρισμού του κέντρου ως
τουριστικής περιοχής και να υπάρξει συνεργασία με τους τουριστικούς πράκτορες, ενδεχομένως και μέσω επιδότησης των
εκδρομών με προορισμό την πόλη.
Πηγή έμπνευσης για τη Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει η
πρόσφατη 40ήμερη γιορτή αγορών της Κωνσταντινούπολης,
η οποία συνάσπισε με επιτυχία τους τοπικούς φορείς για την
τουριστική της τόνωση σε συνάρτηση με την ενίσχυση της
αγοράς. Η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να αποτελέσει
μια βάση συζήτησης και στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να σημαίνει
πως θα αντιγραφεί.
Φέτος, για πρώτη ίσως φορά, οι αεροπορικές συνδέσεις
της πόλης με το εξωτερικό πληθαίνουν και η δυνατότητα
άντλησης τουριστών από σημαντικές διεθνείς δεξαμενές πολλαπλασιάζεται. Επιπλέον η ΟΛΘ ΑΕ βρίσκεται σε επαφές με
εταιρείες κρουαζιέρων, προσπαθώντας να εντάξει τη Θεσσαλονίκη στον προγραμματισμό τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι
φέτος οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων θα είναι αυξημένες
σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Τώρα είναι η περίοδος για μεγάλες τομές, αρκεί να συστρατευθούμε όλοι σε μία κοινή προσπάθεια για την αξιοποίηση
των μεγάλων ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων του ελληνικού
τουρισμού.

TRAVEL

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Τουριστικού Οργανισμού
“ZORPIDIS TRAVEL SERVICES”
Πρόεδρος Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Ο

Μιχάλης Ζορπίδης είναι γέννημα
θρέμμα Θεσσαλονικιός. Ως αυτοδημιούργητος επαγγελματίας στο
χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια
με ευθύτητα, ειλικρίνεια και εντιμότητα να δημιουργήσει το μεγαλύτερο τουριστικό γραφείο της
Ελλάδας, με πανελλήνιο δίκτυο πωλήσεων, με
την επωνυμία «ZORPIDIS TRAVEL SERVICES”.
Η διάθεση προσφοράς στον επαγγελματικό του
χώρο αλλά και στην πόλη, τον κέρδισαν από
νεαρή ηλικία. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ασχολήθηκε με τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες του
επαγγελματικού του κλάδου, με αποτέλεσμα
αρχικά να εκλεγεί γραμματέας και στη συνέχεια
πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων
Θεσσαλονίκης.
Η ενασχόληση του με τα κοινά ξεκινά από το
1994, όταν για πρώτη φορά συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του τότε υποψήφιου δημάρχου Θεσσαλονίκης, αείμνηστου Ντίνου Κοσμόπουλου.
Έκτοτε, οι δημότες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, τον τιμούν με την ψήφο τους και τον εκλέγουν δημοτικό σύμβουλο σε όλες τις εκλογικές
αναμετρήσεις μέχρι και το 2006 που συμμ ετείχε
για τελευταία φορά. Διετέλεσε αντιδήμαρχος
Μηχανολογίας, Οδοποιίας-Έργων και Οικονομικών μέχρι την παραίτηση του, τον Δεκέμβριο του
2008. Η ανιδιοτελής προσφορά του στα κοινά και
στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται από
το σύνολο των ανθρώπων που υπηρετούν την
τοπική αυτοδιοίκηση.
Τον Ιούνιο του 2006 εξελέγη πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
που αριθμεί 56.000 μέλη και ασχολείται με την
επίλυση των προβλημάτων της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας. Η άποψή του σε θέματα
επιχειρηματικότητας και κυρίως σε στρατηγικές
ανάπτυξης του τουρισμού είχε και έχει επί όλων
των κυβερνήσεων βαρύνουσα σημασία.

«Ανοίγει»
δρόμους
στον τουρισμό

βόλτα

Πορτρέτο

TRAVEL

στη Θεσσαλονίκη
Let’s get cool!
Όαση δροσιάς
με θέα την πόλη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ

Πρωινός καφές με τη Θεσσαλονίκη «στα πόδια
σου» και το βλέμμα σου να περιπλανιέται πέραδώθε και να φτάνει μέχρι τον Όλυμπο. Μοναδικά
ηλιοβασιλέματα με τον ήλιο να γέρνει σιγά-σιγά
πίσω από τις βουνοκορφές των Πιερίων. Μοναδική η θέα. Απόλαυση τα εντυπωσιακά cocktails, τα
smoothies, τα snacks… Ιδιαίτερη η φιλοξενία και
η εξυπηρέτηση σε ένα από τα πιο όμορφα καφέ
μπαρ της πόλης, μέσα στο καταπράσινο τοπίο
του Κεδρηνού Λόφου. Ξεχωριστές καλοκαιρινές
βραδιές που ζωντανεύουν με live ζωντανή μουσική από συγκροτήματα της πόλης και τα φώτα να
τρεμοσβήνουν στον ορίζοντα…

Πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών
Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης
Γενικός Διευθυντής της εταιρείας
«Caravel Travel»

Υ

35 χρόνια
υπηρετεί
τον τουρισμό
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πηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα
το δυναμικό κλάδο του τουρισμού εδώ
και τρεις τουλάχιστον δεκαετίες με έδρα
πάντα τη Θεσσαλονίκη και με δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα και στους πλέον
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του κόσμου.
Κύριο μέλημά του, η ενίσχυση της μεγάλης ελληνικής
βιομηχανίας η οποία, όπως και ο ίδιος τονίζει σε κάθε
ευκαιρία, αποτελεί το βασικό μοχλό της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας.
Ο Δημήτρης Μαντούσης είναι από τους αυτοδημιούργητους του χώρου και έχει μάθει να λέει τα πράγματα
με το όνομά τους. Συχνά, αν και χαμηλών τόνων ως χαρακτήρας, υψώνει τη φωνή του διεκδικώντας δυναμικά
το καλύτερο για τον κόσμο του τουρισμού. Αισιόδοξος
από τη φύση του, πιστεύει πως με εύστοχες πρωτοβουλίες μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει σε μόνιμη βάση
μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.
Ευφυής και οξυδερκής διέγνωσε έγκαιρα την στροφή
των Ελλήνων σε προορισμούς κυρίως του εσωτερικού,
γεγονός που φέτος επιβεβαιώθηκε με την αύξηση των
μαθητικών εκδρομών προς τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
Τολμά και καταλογίζει ευθύνες για το μαρασμό του λιμένα Θεσσαλονίκης στην πολιτεία και τις πλοιοκτήτριες
εταιρίες και πιστεύει ότι μόνο η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης μπορεί να βγάλει από
την υπανάπτυξη το λιμάνι, αυξάνοντας τα ακτοπλοϊκά
δρομολόγια και φέρνοντας μεγάλα κρουαζιερόπλοια.
Για την ακτοπλοϊκή παρακμή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης αποδίδει ευθύνες στις πλοιοκτήτριες εταιρίες για
το λόγο πως μετέτρεψαν σε άγονη γραμμή τα δρομολόγια από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να λαμβάνουν
επιδοτήσεις και τελικά εγκατέλειψαν την πιο αποδοτική
γραμμή για τις Κυκλάδες. Ο ίδιος πιστεύει ότι αν υπήρχαν δρομολόγια προς Κυκλάδες και Κρήτη η ζήτηση θα
ήταν μεγάλη, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από τουρίστες
των βαλκανικών χωρών να προωθηθούν από το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης στα δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων.

ς

Διαδρομέ

Ε

Προσκυνηματική – Τουριστική
διαδρομή στην προ
να ταξίδι για τις αισθήσεις αλλά και την πνευματική αναζήτηση
του Άθω Περιοχή
είναι οι προσκυνηματικές διαδρομές στην προ του Άθω περιοχή.

Πρόσφατα, μια ομάδα δημοσιογράφων και εκδοτών ταξιδιωτικών
περιοδικών με την Διευθύντρια του γραφείου ΕΟΤ Κεντρικής Μακεδονίας Δάφνη Τσιάμου, την Βασιλική Σκάγια μέλος του ΔΣ του
ΗΑΤΤΑ και έχοντας οδηγό της περιήγησης την Μαρία Πάππα, Συντονίστρια
Προγράμματος Προβολής Προορισμού πραγματοποίησαν προσκυνηματικήτουριστική διαδρομή στην προ του Άθω περιοχή.
Η εκδρομή ξεκίνησε από τη γραφική Αρναία, όπου ξεχωρίζουν ο Ναός του
Αγίου Στεφάνου με τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και το Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο Αρναίας με τα αριστοτεχνικά υφαντά. Λίγο έξω
από την Αρναία, βρίσκεται η ιερά γυναικεία κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμά
Αιτωλού, καθώς και το πανέμορφο δάσος της Αγίας Παρασκευής με την
ομώνυμη εκκλησία.
Ακολούθησε η επίσκεψη στο Ιερό προσκύνημα της Μεγάλης Παναγίας και
στα Πυργαδίκια. Έπειτα, στο δρόμο προς το Άγιο Όρος, βρίσκεται η Ιερισσός
και στη συνέχεια η Ουρανούπολη με τον Πύργο της που δώρισε στον τόπο η
Αγγλίδα η Joice Loch η οποία έζησε και αγάπησε τα μέρη αυτά.
Εκεί, στην Ουρανούπολη, αρχίζει και η περιήγηση σε απόσταση ασφαλείας
για το Άβατο των γυναικών στο Άγιο Όρος. Στα όρια των συνόρων υπάρχουν
τα ερείπια της αγιορείτικης μονής του Ζυγού, ενώ πέριξ του Ναού βρίσκονται υπολείμματα που μαρτυρούν το παλιό κάστρο με τους 11 πύργους.
Μία περιήγηση ιδιαίτερη, που τελειώνει εν πλω, οπότε και αναδεικνύεται η
μοναδική ομορφιά των Μονών από τη θάλασσα, αλλά και όλο το μεγαλείο
του Άθω, που κρατά το σκήπτρο του ως μοναδικού μνημείου της φύσης για
τη λατρεία της ορθόδοξης πίστης.
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8 ημ.

Βερολίνο,
5 & 7 ημ.

Βουδαπέστη,
4 ημ.

Ρώμη,
4, 5 & 7 ημ.

449€

Κωνσταντινούπολη
- Σμύρνη,
6 ημ.

Κων/πολη,
4 ημ. (2 & 3 ν.)

369€
119€

Κωνσταντινούπολη
- Προύσα,
5 ημ.

299€

από

Γαλλοϊσπανική Ριβιέρα 7ημ. (Aναχ.
κάθε Τρίτη από 12/7)

795€

Πράγα-Βερολίνο,
7 ημ. (Aναχ. κάθε
Κυριακή από 17/7)

595€

(Aναχ. 18, 25/7
& 1, 15/8)

από

μόνο

μόνο

μόνο
από

449
465€

Βενετία - Gardaland
(Aναχ. 23, 30/7
& 6, 13, 20/8)

379€

Κωνσταντινούπολη,
6 ημ. (Αναχ. κάθε Σάββατο
όλο το καλοκαίρι)

Προσφορά!

249€

Έφεσσος - Αϊβαλί, 6
ημ.
(Αναχ. κάθε Κυριακή)

379€

Σμύρνη - Καππαδοκία, 8 ημ.
(Αναχ. 30/7,6,13/8)

529€

Κων/πολη - Σμύρνη,

Κρακοβία, 6 ημ.
Mοναδικές
κρουαζιέρες
με τα πλοία της

Τοσκάνη, 7 ημ.
(Αναχ. κάθε Σάββατο)

μόνο

από

595€
Άμστερνταμ,
4 & 5 ημ.
539€
Βαρκελώνη
7 ημ.
499€
Γύρος Ισπανίας
7 ημ.
695€

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ, 7 ημ.
Νίκαια –Κάννες – Μονακό
(Αναχ. 10, 17, 24, 31/7
& 7, 14, 21, 28/8)
€

μόνο

από

Μπενελούξ, 7 ημ.
(Aναχ. 11, 18, 25/7
& 1, 8/15, 22/8)

μόνο

από
από

μόνο

από

από

από
από
από

από
από
από
από

από
από
από
από
από

από
από

από
από
από

από

Ë
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7 ημ.

1089€

739€

μόνο

Πράγα,
7 ημ.

Βιέννη-Πράγα
-Βουδαπέστη,

529€

ημέρες (Aναχ. 9, 16,
23/7 & 6, 13, 20/8)

(Aναχ. 18,25/7
& 1, 8,15, 22/8)

479€

μόνο

Βαρκελώνη,
7 ημ.

709€
459€
339€
499€
319€
349€

369€
449€

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών,
8 ημ.

(Aναχ. κάθε Παρασκευή)

από

7 ημ.

7 ημ.

Λονδίνο 4, 5 ημ.

μόνο

Ισπανία Ανδαλουσία,

Κυανή Ακτή,

Σικελία, 10 ημ.

μόνο

6 ημ.

6 ημ.

Ούμβρια - Τοσκάνη

Αγγλία - Σκωτία, 7, 9

από

Κυανή Ακτή,

Ρώμη - Αιώνια
πόλη,

Ιταλικό Πανόραμα,

7 ημ. (Aναχ. 11, 18, 25/7
& 1, 8, 15, 22, 29/8)

575€
549€

649

729€

8 ημ.
(Αναχ. κάθε Σάββατο)

459€

Σας προσφέρουμε: Μεταφορές, επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*, διατροφή σύμφωνα με την επιλογή
σας, ξεναγήσεις - περιηγήσεις στο εκδρομικό πρόγραμμα, καθώς και συνοδό, ταξιδιωτική ασφάλιση, ΦΠΑ.

ZËÙ‹ÛÙÂ Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Ì·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·!
Αθήνα: Μητροπόλεως 3, Τηλ.: 210 32 50 064
Αγία Παρασκευή: Ελπίδος 8, , Τηλ.: 210 6015950
NEO
Θεσσαλονίκη:
Εγνατία 76, Τηλ.: 2310 244 400
Mητροπόλεως 24, Τηλ.: 2310 231 167-70
Σαλαμίνος 4, Τηλ.: 2310 555 995

Διαβατά: Κ. Καραμανλή 50, Τηλ.: 2310 784 897
Μediterranean Cosmos: 11ο χλμ. Εθν. οδού
Θεσ/νίκης - Ν.Μουδανιών, Τηλ.: 2310 476 880 Εύοσμος: Αριστοτέλους 63, Τηλ.: 2310 778 681/2
Καλαμαριά: Πόντου 41, Τηλ.: 2310 459 841
NEO
Ν. Μουδανιά: Εμπορικό Κέντρο
Δελφών: Δελφών 91, Τηλ.: 2310 815 515
(Γ. Παπανδρέου), Τηλ.: 23730 65640 -1
Άνω Τούμπα: Διαγόρα 54, Τηλ.: 2310 946 111
Κέρκυρα: Λ. Αλεξάνδρας 42, Τηλ: 26610 80700 -1
Θέρμη: Καπετάν Χάψα 43, Τηλ.: 2310 461 166
Περαία: Θεσ/νίκης 50Α, Τηλ.: 23920 21 931 -3

Βόλος: Κ. Καρτάλη 95, Τηλ.: 24210 38838

www.zorpidis.gr

Κως-Πάτμος,

7 ημ.

7 ημ.

379€
479€

Κάπρι-Ρώμη-Σιένα - Πίζα Φλωρεντία-Βενετία
(Αναχ. κάθε Σάββατο)
€

μόνο

6 & 8 ημ.

239€
299€
299€
449€

Βενετία
- Gardaland,

585

1149€

Γύρος Ιταλίας, 9 ημ.

7 ημ. (Aναχ. κάθε
Δευτέρα & Σάββατο)

μόνο

Κως,

από

6 & 8 ημ.

από

Ρόδος,

από

Σαντορίνη,
4, 6 & 8 ημ.

από

AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

9 ημ.

689€
649€

449€

Kλασική Ιταλία Ρώμη-

μόνο

4, 5 & 8 ημ.

Γύρος Ιταλίας,

από

Κέρκυρα,

369€
219€

Φλωρεντία-Βερόνα-ΣιέναΠίζα 8 ημ.
(Aναχ. 10, 17, 24, 31/7
& 7, 14, 21, 28/8)
€

από

8 ημ.

Ελβετία,

(Aναχ. 16/7 ,1,15/8

Ελβετία,

Bella Italia,

379€
489€
799€
529€

(Aναχ. κάθε Τρίτη από 12/7)

Προσφορά!

10 ημ.

985€

Ρώμη, 5 & 6 ημέρες

OΔΙΚΩΣ /
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

7 ημ.

Λονδίνο,

Όλα πληρωμένα!

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ρομαντικός Δρόμος
Γερμανίας, 14 ημ.

579€

7 ημ.

Παρίσι,
5 & 7 ημ.

(Aναχ. Ιούλιο & Αύγουστο)

629€

Μοναδικό!

από

ΖάκυνθοςΚεφαλονιά,

Ρώμη Φλωρεντία,

AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
4, 5 & 8 ημ.

459€

Μονακό - Μόντε Κάρλο 6 ημ.
(Αναχ. 22,29/7 & 5,12,19/8)

από

4, 5, 7 & 8 ημ.

3, 5 ημ.

από

Σκόπελος,

Σκιάθος,

από

4, 5, 7 & 8 ημ.

Ζάκυνθος,
6, 8 ημ.

από

Σκιάθος,

Χίος,
6 & 8 ημ.

από

3, 4, 5 & 8 ημ.

6 & 8 ημ.

από

Μύκονος,

Σάμος,

από

4, 5 & 8 ημ.

6 & 8 ημ.

Μόσχα Αγ. Πετρούπολη, 8 ημ.

Κυανή Ακτή

299€
429€
299€
259€
259€
249€

από

Άνδρος,

από

5, 6 & 9 ημ.
Τήνος, 3, 4, 5, 6
& 8 ημ.

από

Σαντορίνη,

από

5, 6 & 9 ημ.

από

Νάξος,

από

5, 6 & 9 ημ.

από

Πάρος,

199€
229€
239€
219€
149€
189€
249€
149€
159€

από

Σύρος,
5, 6 & 9 ημ.

Χανιά, 6 & 8 ημ.
Μύκονος,

από

OΔΙΚΩΣ /
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

από

Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα
από Θεσσαλονίκη:

Παρίσι, 6 & 7 ημ.
(Aναχ. 25, 30/7
& 1, 6, 8, 13, 15, 22/8)

μόνο

Αναχωρήσεις
από Aθήνα:

από

δόσεις
άτοκες πιστων
η
τ
με
ς
τική σα
κάρτα

