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 כולל את ההררית הליוון טיול 
  פלופונס האי חצי

  מיתולוגיה, עתיקות וערים טבע
 והאוזו הבוזוקי לצלילי מוסר ומשלי

 נעמה וילוז'ניימי טיול עם  13
 

יתחיל באתונה, הנקראת לא בכדי 'ערש התרבות המערבית'. אתונה ליוון שלנו המקיף טיול ה
 השם יוון. פירוש בדרום, זפלופונ האי חציב תפתח את המסלול הדרומי של הטיול, שיתמקד

 השולחת יד לכף מראה האי דומה (.היוונית המיתולוגיה מן גיבור" )פלופס של האי" הוא ביוונית
פראי  טבעניחן ב חצי האי. ועמוקים מחורצים מפרציםת ויוצר הכחול הים אל דקיקות אצבעות

קניונים מרשימים, כפרים הרריים שנראה רכסי הרים מיוערים, ומגוונת,  עשירה בצמחייה מרובה
ואתרים  תבעלות טירות ימי ביניימיוערים עתיקות  ,כאילו הזמן עצר בהם מלכת, מנזרים

ניכר חלק  בעלי חשיבות עליונה להכרת ההיסטוריה של הציוויליזציה המערבית. ארכיאולוגיים
 של מהפסיפס חלק מהוויםאלו כל  – אונסק"ו כאתרי מורשת עולמיתמהאתרים הוכרזו על ידי 

 .העתיקה יוון של ביותר העתיקים שורשיה נעוציםשבו  בראשיתי ארץ חבל, יוון דרום
 
 

הנופים המדהימים והלא מוכרים של צפון תרשם מבו נ ,יכלול את צפון יווןשל הטיול חלקו השני 
בחלק זה נכיר  .יחה נהדרת(מערב יוון היבשתית )הרים מושלגים, יערות, נהרות שוצפי מים ופר

ובעיקר את  לתחלופת העמים לאורך ימי הבינייםאת יפי הטבע, את אוכלוסיות יוון השונות, נצר 
זהו מסע בעקבות התרבות היוונית הממלכה המקדונית, שהנחילה לנו את המורשת ההלניסטית. 

ות הקלאסית, מורשת אלכסנדר הגדול והתרבות ההלניסטית, נצרות יוונית אורתודוקסית ואמנ
באתרי מורשת עולמית, כמו גם במוזיאונים ובאתרי תרבות מהמובילים גם כאן ביזנטית. נבקר 

המופלאה. נכיר גם את יוון  סלוניקי'תבעולם ונספר את הסיפור המרגש והנורא של קהילת יהודי 
המודרנית, המתמודדת, מאז עצמאותה מעול הכיבוש התורכי ועד היום, עם אתגרים כלכליים 

 ם ומתיחויות פוליטיות בגבולותיה בבלקן. וחברתיי
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ~2 ~ 
 אביב-תל  3טיולי שטח"       רח' יגיע כפיים  –"אקו 

 E-MAIL: mail@eco.co.il  03 - 6879099פקס:    03 - 6879090טל: 

 פונז ויוון ההרריתולפלמסלול הטיול 
 

 סיור באתונה בעיר החדשה והעתיקה – הגעה לאתונה( 23.6.16) 1יום 
(, Athens) באתונה מתחיל ההררית ליוון שלנו הטיול
נבקר תחילה  .למדינה הכניסה ושער יוון בירת

 .2009 -הושק בש האקרופוליס החדשמוזיאון ב
במהלך הבנייה נחשפו שרידים עתיקים נוספים, אשר 

להלך כולים זכו לכיסוי בתקרת זכוכית והמבקרים י
יוצרת הנינה זו פ עליה ולצפות בגלריה שמתחת

המשכיות בין העבר העתיק של המקום ובין הבנייה 
 עשרות עם קומות שלושבמקום יש עוד  המחודשת.

לביקור נמשיך . העתיקה אתונה של מימי מוצגים
בו הידוע ביותר מתקופת יוון העתיקה,  אקרופוליסב

נותרו מבנים ושרידים ארכאולוגיים רבים מתקופת 
 לביקור נרדהזוהר של אתונה ובראשם הפרתנון. 

, בבית סינטגמה בכיכרנצפה  כ"ואח" אגורה"ב
הפרלמנט, באנדרטה לזכר החיילים האלמוניים, 

, מקדש אטיקוס הרודסבספרייה הלאומית, ברחוב 
 העתיקה אתונה לחיי הקשורים אתרים ועודהמפורסם  פאנאתינאיקו אצטדיוןזאוס, ב

 אזור; פלאקה –העיר  סיור בחלקה העתיק שלל נצא. בערב הזמן שיותיר ככול, והמודרנית
 .באתונה לינה. אתונה של הבילויים

 
 , נאפפליוקורינתוס תעלת – פלופונסוס האי לחצי היבשתית מיוון (24.6.16) 2יום 

 המוזיאונים לאחד נחשבשל אתונה ההלאומי  הארכיאולוגי במוזיאון עם בוקר נבקר
 ממצאים וכולל בעולם והמפוארים הטובים

 ההיסטוריה תקופות מכל חשובים ארכיאולוגים
חצי האי לבתום הסיור נסע . ואתונה יוון של
 אזור; יוון שבדרום (Peloponnesus) פונזופל

 ארכיאולוגיים אתרים של שילוב מציעה יפהפה
 מסתוריים מנזריםו עתיקות ערים, מרשימים

 קורינתוס בתעלתתחילה נבקר  .ועוד
(Corinth canal ;) היבשתי המעבר אתהחוצה 

. זהו פלופונסוס האי חצי לבין היבשת בין הצר
 2500 מ יותר לפני כבר שתוכנןפלא הנדסי 

כאשר  שנים 130 כ לפני רק נחפר אך, שנים
 צפייה אחרי .שנים 12 כ ערכה התעלה חפירת
 במתחםניסע לביקור  המרשים ההנדסי במפעל

 אסקלפיוס הרפואה לאל החשוב הפולחני
 והשמור המפורסם "אפידאורוס תיאטרון"

כאתר מושרת עולמית מטעם  1988 -הוכרז בוש ביותר בין כל התיאטראות העתיקות של יוון
עיר הבירה הראשונה של שהיתה ל ;(Nafplion) נאפפליו עיר הנמלב ביקור. נמשיך לאונסקו

המתנשא בהדר מעל ים יפבאחד מהמבצרים הנבקר . יוון העצמאית עם עבר וונציאני עשיר
לקראת ממנה נשקף נוף מרהיב.  Palamidi fortress))המצודה הוונציאנית פלמידי ; העיר

 .ארוחת ערב בטברנה מקומית לצד צלילי הבוזוקי  .בנאפפליוערב נגיע למלוננו 
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 ביקור בערים עתיקות; מיקנה, ספרטה, מיסטראס (25.6.16) 3יום 
 לפנה"ס היתה 2 -אשר במאה ה (Mycenae) מיקנה העתיקהבעיר  נפתח את יומנו בביקור

לאחת הערים היווניות החשובות ביותר. כיום מהווה המקום אתר ארכיאולוגי מהחשובים 
ים נביותר ביוון. העיר מוזכרת בסיפורי הומרוס והציתה את דמיונם של חוקרים ורומנטיק

המפורסם, רבים, נשמע את הסיפור המעניין שטומן בחיקו המקום, נראה את שער האריות 
 המקום הוכרז 1999 בשנת( ואת קברי המלכים. הקיקלופיות)" האדירות העבות החומות את

בתום  .עולמית מורשת כאתר
הסיור נמשיך בדרך ציורית 

 עד הגיענו לעירלמרכז הפלופונז 
( אשר Sparta) ספרטה הקטנה

 ההיסטוריה בזכות התפרסמה
 נודע שמה. שלה הארוכה
 לוחמיה בזכות לתהילה

 בכל שם לה שעשו האמיצים
לביקור  נגיע. העתיקה יוון רחבי

 מיסטראסבעיר הרפאים 
(Mystras שם נערוך סיור ,)

במבצר שהתפתח בתקופה 
 על המבצר לרגליהביזנטית. 

 של מרשים אוסףישנו  ההר צלע
 .חומה המוקפת בעיר כנסיות

 נטיפיםה מערת אל נמשיך משם
 מלוננולולאחר מכן נסע  בסירות בשיט נערך בה שהביקור, "דירו פירגוס"מדהימה ה
 .(Kardamili) קרדמיליב
 

 העתיקים סְריֹויקּוּפא   אפולוביקור במקדש אולימפיה ומקדש  (26.6.16) 4יום 
אותו אשר ההיסטוריה מתארת  (Mani) מאני בביקור בחבל הארץ המיוחדנתחיל את הבוקר 

 מבטם, התרככו החבל אנשי, כיום בים ועם תושבים קשוחיםכמקום קשה למחייה, מוקף אוי

(; Kalamata) בקלאמטה. תחילה נבקר אדם ואוהב רך במבט והתחלף מעיניהם סר הקשה

בנסיעה לאורך החוף  נמשיךם ומש ןיוו של הזיתים תעשיית ומרכז זהפלופונ דרום בירת

 ומקושר ביוון והידועים המפורסמים האתרים אחד ;(Olympia) לאולימפיה המערבי עד

 המשחקים נערכו במקום. והרה זאוס השליטים האלים לכבוד עתיקות פולחן לפעולות

 אולימפיה" האתרים שני. נבקר בופוליטית חברתית מבחינה החשובים האולימפיים

ונלמד על המקום ועל החשיבות שלו.  "אולימפיה של הארכאולוגיה מוזיאון"ו" העתיקה

ושופע  וערמי אזור הררי,; הנמצא במרכז הפלופונז מחוז ארקאדיהנגיע אל בהמשך 

אפולו עתיק לכבוד באתר הארכיאולוגי אשר בו שוכן מקדש  נגיע לביקור. ביובלים

מהנוף  נהנהמימי הביניים, בהם ם והציוריי היפיפייםומשם נמשיך לכפרים  סְריֹויקּוּפא  

( שם גם Dimitsana) נהימיצוד( Stemnitsa) סטמניצהומהסמטאות המקסימות; אוכל מה

 בטברנה מקומית לצד צלילי הבוזוקיארוחת ערב  נלון.

 

 

 

 

 

http://wiccagreece.centerblog.net/7.html 

http://wiccagreece.centerblog.net/7.html
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 היהלום הנסתר של הפלופונז –ארקדיה מחוז  (27.6.16) 5יום 
הסמוך לכפר.  פילוסופובמנזר ולאחר מכן  נהימיצדבבבוקר נבקר במוזיאון כוח המים 

 גידול בית המשמשים אגמים כמה ויוצר נהר עובר ( שםPlanitero) בפלניטרונמשיך לביקור 
ברכבת  Vouraikos gorgeמשם נחצה את  (Spylaio) ספיליונבקר גם בכפר . טרוטה לדגי

 הדרך  פלופונז. האי חצי של הצפוני החוף במרכז נמצא( הDiakopto) לדיאקופטומיוחדת 
ובין  מפותחת צמחיה בתוך, מים למפלי מתחת, חצובות במערות, קטנים בגשרים עוברת
מכן נמשיך בנסיעה לעיר ההיסטורית העתיקה לאחר  .1885 הקו עובד מאז .מרשימים צוקים
 מתקופות אתרים יותר העילית בעיר ותחתית. עילית לעיר מחולקת אשר Patras)) פטרס

 התחתית בעיר נמצאים , מקומות הבילוי והמוזיאוניםהמרכזיים האתרים ואילויותר  קדומות
מפרץ את  בגשר חדש נחצה .אחדים קלאסיים נאו מבנים גם נשמרו בה, יותר והמודרנית
ה נעימהו יפהה לסיום נגיע לעיירה .יוון מזרח לבין זהפלופונ בין המפריד מים גוף ;קורינתוס
  שם גם נלון. (Nafpaktos) ָנפָּפְקטֹוס

http://stavento.com.gr/portfolio-items/odontotos-the-unique-world-famous-rack-train/  

 העתיקה יוון של הדתי מרכזה –דלפי  (28.6.16) 6יום 
 מרפסת על יושבתה(, Delphi) דלפי אל המרשים הפרנסוס רכס דרך נסעעם בוקר 
מרכזה ל , הייתההביופיי מדהימה טופוגרפית

והעולם במשך מאות  הדתי של יוון העתיקה
 באתר הארכיאולוגי נבקרתחילה שנים. 

 המפורסם בו שכן האוראקל של אפולו
, בתיאטרון, בשוק הצמוד לו המרשים ובמוזיאון

ובאומפאלוס המפורסם. נמשיך לאחר המקומי 
 ארוחובהלכפר הרועים המסורתי מכן 

(Arachova)  לוקאס אוסיוסשם נבקר במנזר 
(Ossious Lukas ,)בפסיפסים המצטיין 

לקראת ערב  .הביניים מימי מוזהבים ביזנטיים
  חזרה למלוננו.
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 ור במצובו וביואנינהביק –" באוויר התלויים המנזרים" מטאורה (29.6.16) 7יום 
 -ה במאה נבנו אשר מטאורה למנזרי נגיע(; Metéora) במטאורהאת היום נפתח בביקור 

 בשנת הוכרז המקום. הקרקע מן אדירים כעמודים המתרוממים צוקים ראשי על לספירה 11
 24 של בשורה הראשון המנזר הוקם הצוקים אחד בראש. עולמית מורשת כאתר 1988

 על לתצפיות נעצור. 16 -וה 15 -ה במאות שפרחה דתית קהילה של היסוד ואבן מנזרים
 מנזר) ביותר היפים המנזרים מן בשניים רגלי לביקור ונעלה המיוחדים הקונגלומרט צוקי

 על, ובהווה בעבר בהם החיים על, להקמתם שהביאו הסיבות על נלמד(. נשים ומנזר גברים
 כפר אל נסע. בתום הסיור, ועוד השטח של הגיאולוגי המבנה על, וחייהם פעילותם, הנזירים
 בזכות וזאת יוון צפון של והמסורתיים הקסומים הכפרים אחד(; Metsovo) מצובו האלפיני

 והצלול הנקי והאוויר היווניים המאכלים ריחות, בכפר פינה מכל ממנו הנשקף המרהיב הנוף
 אפירוס חבל בירת(, Ioannina) יואנינהלנסייר בעיר ככל שיותיר הזמן. משם נסע  -שבו

 בשלהי והמחוז העיר של הססגוני מאני'העות מושלה שהיה האלבני פאשה עלי של עירוו
 לינה ביואנינה. .ביוון התורכית התקופה

 

 "חבל הארץ מעבר להרים" –זגוריה  (30.6.16) 8יום 
כפרים  46 -בין הרי הפינדוס שוכנים כ. Zagorochoria)) זגוריהחבל לנקדיש את היום 

בתי אבן בעלי גגות צפחה כהה, שהשתמרו  –מבודדים ומרהיבים ולהם סגנון בניה ייחודי 

בסגנון  הבנויה (,Konitsa) קוניצהבעיירה . את הסיור נתחיל עד היום מלפני מאות שנים

משם נמשיך וניסע בין כפרי האבן . האאוס נהר בקניון רגלי לסיור נצא ממנהטורקי -אלבני

 מכונהה( Monodendri) מונודנדרי בזגוריה ביותרוהנודע  היפהכפר ל שבאזור עד שנגיע

 ,הויקוס נהר קניון על לתצפית ונרד הכפר של האבן בסימטאות נסייר. "הבודד העץ" כפר

 באזור ככל שיותיר הזמן.נמשיך לביקור בכפרים נוספים !  באירופה ביותר העמוק הקניון

לביקור בבית הכנסת ולסיור בשוק המקורה. לינה  יואנינהלונחזור  ההרים מן נרד ערב לעת

 ביואנינה.

  



 

 ~6 ~ 
 אביב-תל  3טיולי שטח"       רח' יגיע כפיים  –"אקו 

 E-MAIL: mail@eco.co.il  03 - 6879099פקס:    03 - 6879090טל: 

 וביקור בפלה, מקום הולדתו של אלכסנדר הגדול  אדסה מפלי (01.7.16) 9יום 
 בראש ושבתי ,פלה מחוז בירת( Edessa) אדסהנסע לעבר העיר המיוחדת באזור עם בוקר 

 באזור ממעיינות הנובעים מים. סלוניקי עד המשתרע ופורה ירוק לעמק הצופה גבוה מצוק
במפלי נצפה  .מרהיבים מים מפלי לכדי ומתלכדים העיירה לבתי מתחת בתעלות זורמים

; מקום (Pella) בפלה. לאחר מכן, נמשיך לביקור אדסה השוצפים והמפורסמים ביותר ביוון
 המציגים, החדש ובמוזיאון הארכיאולוגי באתר נבקר שםהולדתו של אלכסנדר הגדול. 

 מלפני היווניים הארמונות חדרי רצפות של המדהימים בפסיפסים הציור אומנות את שניהם
 בטברנה ערב ארוחת (.Thessaloniki) סלוניקי'תב למלוננו בתום הסיור נסע  .שנה 2500

 הבוזוקי צלילי לצד מקומית
 

 והזיקה ליהדות מאנית'עות, ביזנטית, הרומית בעיר סיור; סלוניקי'ת (02.7.16) 10יום 
והינה העיר השנייה בגודלה ביוון ; (Thessaloniki) סלוניקי'בתנקדיש את היום לסיור 

העיר הוקמה לכבודה של אחות אלכסנדר מוקדון . היווני מקדוניה מחוז של שמיתהר הבירה
 ביזנטית אווירהלצד  ושרידים עתיקיםהיסטוריה , ומאופיינת ברחובות צרים"הגדול" 

תחילה נסייר  (.ביוון הגדולה האוניברסיטה סלוניקי'בת) סטודנטיאלית ואווירה מאנית'ועות
 שער גלריוסוארמון שרידי ברחובות העיר ונכיר את המומנטים החשובים בעיר; נגיע ל

 White) למגדל הלבןלספירה. נמשיך  305הלוא הוא שער הניצחון שבנייתו נשלמה בשנת 
Tower ) ברוטונדה נבקר, 15-בנה עגול, שנבנה במהלך המאה המבעל (Rotunda :) בעל

 הנצרות הוכרזה בה לכנסייה הוסב, גלריוס לקיסר כמאוזוליאום שהחל, מיוחד מאד מבנה
 כנסייתבנבקר  .מאני'העות הכיבוש עם למסגד ךוהפ  הרומית האימפריה של הרשמית כדת

 באנדרטת נבקר(, Plathea Elefteria) החירות כיכר פני על נחלוף. דמטריוס האגיוס
 של המלכותיים הקברים לאתר ניסעבהמשך  ועוד ככל שיותיר הזמן. לשואה הזיכרון

 פיליפוס של בקבר נבקר". זהב של וורגינה" המכונה(, Vergina) וורגינה בכפר המוקדונים
הוכרז  בוורגינה הארכאולוגי האתר .בהם שנמצאו במוצגים ונצפה הגדול אלכסנדר של אביו

 (. Thessaloniki) סלוניקי'שבת מלוננו אל נשוב ערב לעת. עולמית מורשת כאתר 1996 -ב
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 פורטריה -חצי האי פילון  – ביקור בכפר הציורי ליטוחורו (03.7.16) 11יום 
 היהודית לקהילה המוקדש היהודי ובמוזיאון" לזיכרון יד" הכנסת בביתנבקר  עם בוקר

 עד להתקיים שממשיכה והסביבה סלוניקי'ת יהודי קהילת של המופלא סיפורה את נשזורו
 זו קהילה של האסון כמו ונוראים חשוכים ימים למרות, שנה ומאתיים אלפיים מזה היום

 ( Litohoro) ליטוחורו החיים ושוקק בדרך יפיפייה לכפר הציורי ניסע לאחר מכן .בשואה
 מטר מעל פני הים. נצא משם 300האולימפוס בגובה של  של הדרומית הכתף שלמרגלות

 פיליון האי חצי אלבתום הסיור, נסע  .( המרשיםEnipeas) אניפאס קניוןלאורך  להליכה
 השוכנת נמל עיר( Volos) לוולוס בנסיעה נמשיך משם האיגאי הים של המערבי שלחופו

(. Makrinitsa) למקריניצה ומשם פיליון האי בחצי ביותר והגדולה האגאי הים לחוף
 ביותר המפורסמים הכפרים אחד(; Portaria) פורטריה באזור למלוננו נגיע ערב לקראת

 .הבוזוקי צלילי לצד מקומית בטברנה ערב ארוחת .פיליון האי בחצי
 

 סוניוןוביקור בכף  רכס הרי סנטאורוס (04.7.16) 12יום 
שם ניפגש עם נציג  (; אחת הערים הקדומות ביווןLarissa) ללאריסהנצא בנסיעה  הבוקר

הקהילה היהודית ונשמע את סיפור הקהילה 
נשוב  וההקשר למלחת העולם השנייה. בתום הסיור,

 תרמופילאי מעברלאתונה ונעבור דרך 
(Thermopylae ;)הקרבות אחד נערך זה במקום 

 ליד נעצור. יוון של ההיסטוריה על ביותר המשפיעים
 הגבורה סיפור את ונתאר קרב אותו לזכר האנדרטה

 .בפרסים היוונים מלחמת של והמכונן החשוב
 Cape) סוניון כף לעבר נצא הצהריים אחר בשעות

Sounion )היוונית היבשת של מזרחי הדרום בקצה .
 העתיק המקדש שרידי בשל בעיקר מפורסם המקום

 המתנשא, היוונית במיתולוגיה הים אל, לפוסידון
 360 כמעט של מרשים נוף וסביבו המצוק שפת מעל

 שבמקום, פוסידון במקדש הביקור בתום. מעלות
 ערב ארוחת .(Athens. לינה באתונה )לאתונה ניסע

הבוזוקי  צלילי לצד מקומית בטברנה חגיגית
 .ורקדניים

 
 טיסה חזרה ארצה (05.7.16) 13 יום

 .ארצה חזרה לטיסה אתונה של התעופה שדה לאחר ארוחת הבוקר, נסע אל
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 טיול ליוון ההררית
 

טיול תרבות וטבע ברחבי יוון. נטייל בחיק הטבע, באתרים היסטוריים ונשוטט  אופי הטיול:
 בכפרים מסורתיים.

 
כוכבים(,  5 -ו 4-)מקביל ל בבתי מלון מדרגה ראשונהביוון ההררית הינה לינה ה לינה:

 בחדרים לשניים עם מקלחות ושירותים צמודים. .בכפרים ובערים
 

 אוטובוס תיירים ממוזג. תחבורה:
 

ארוחות ערב נוספות בטברנה מקומית לצד צלילי  5 -ו ארוחות בוקר לאורך הטיול כלכלה:
 וערב אחרון( 11, 9, 4, 2הבוזוקי )ימים 

 
" יוביל את הטיול בעזרת צוות מקומי אקו"מדריך ישראלי מנוסה מצוות  קבוצה וצוות:

 היכן שנדרש.
 

 אל על. התעופה חברת עם טיסות על מבוססת המחיר הצעת חברת התעופה:
 

  פרטי הטיסות:
 

LY 541  23JUN  TLVATH 0700 0915  23JUN   

LY 542  05JUL  ATHTLV 1015 1210  05JUL   

   
 ההררית ביורו, לאדם בחדר זוגי:מחיר הטיול ליוון 

 420€ תוספת ליחיד בחדר:
 

 
  מחיר כולל:ה –טיול ליוון ההררית 

 תל אביב  –אתונה  –; תל אביב טיסה בינלאומית 

 לינה, כלכלה וצוות כמפורט במסלול הטיול, תחבורה 

 כניסות לכל האתרים והסיורים כמפורט במסלול הטיול 

 תשר לנותני שירותים מקומיים 

 וביטחון מיסי נמל 

 דמי טיפול ורישום 

 בקבוק מים למטייל ליום 

 מפגש קבוצה 
 

 
 

מספר 

 מטיילים

מחיר הטיול 

 כולל טיסות

נכונים מיסי נמל 

ליום הגשת הצעת 

 המחיר

סה"כ מחיר הטיול 

 ביורו

10-14 2610€ 75€ 2685€ 
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 : המחיר אינו כולל

 ביטוח אישי ומטען 

 ארוחות שאינן כלולות ושתייה 

  אישיות  הוצאות 

 טיפים למדריך הישראלי 
 

 
 : לתשומת לבכם

o   יובהר כי המחירים הנקובים לעיל נכונים ליום ההרשמה. במידה ותחול עלייה הגבוהה
 בשערי המטבע יעודכנו מחירי הטיול בהתאם ותחול התוספת על הנוסע. 3%-מ 

o  .חיסונים: לקבלת מידע על חיסונים יש לפנות ללשכת הבריאות באזור המגורים 
o  כוכבים  4מלונות דרגה ראשונה באזורי הטיול הזה אינם תואמים לסטנדרט של מלונות

 במדינה מערבית והם בעלי אופי כפרי יותר. יש לקחת זאת בחשבון כחלק מתנאי הטיול. 
o  בלתי צפוי ועקב כך, ייתכן ונידרש לבצע שינויים מזג האוויר בתקופה זו עלול להיות

במסלול הטיול המתוכנן. במידת הצורך מדריך הטיול יידע למצוא את האלטרנטיבה 
 .הראויה ביותר

o  סדר הביקורים בכל יום עשוי להשתנות וזאת בהתאם ללוח הזמנים ולשיקול דעתו של
יתכן כי מפאת קוצר זמן, או המדריך. ייתכן ויעברו סיורים מיום אחד למשנהו. כמו כן י

הרחבה של ביקורים באתרים מסוימים, נוותר על ביקור באתרים אחרים. כל זאת אך 
 ורק למען הצלחת הטיול ולרווחת המטיילים.

o מתמיד נוסע נקודות) קבוצתיים טיסה בכרטיסי הטבות מראש להבטיח ביכולתנו אין ,
 .שונים יםליעד התעופה חברות ידי על המוצעים'( וכד בונוסים

o לתביעה עילה מהווה אינו התעופה בחברות הקשור שינוי כל כי ולציין להבהיר חשוב 
 וכי זה במקרה התעופה חברות על היא כולה והאחריות" שטח תיירות אקו" חברת כנגד

 .   שכזה מחדל או/ו שינוי בגין פיצוי מכל פטורה תהיה" שטח תיירות אקו"
o היציאה לפני לנוסעים תועבר סופית מלון בתי רשימת   . 
o על התוספת תחול שינוי ויהיה במידה. הטיול פרסום ליום והדלק נכונים הנמל מסי 

 .הנוסע
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 HOTELS  

 

 
June 23-24 2016 
ATHENS  
                                                                      ATHENIAN CALLIRHOE HOTEL                 

Kallirrois 32, Αθήνα 117 43 
: 00 (+30) +30 21 0921 5353 
http://www.tac.gr/en/ 
 

 
June 24-25 2016 
NAFPLIO    

HOTEL AMALIA NAFPLIO 
Argous Street, Nafplio, 21100, Greece   
: 00 (+30) 30 2752 024400 
http://www.amaliahotelnafplio.gr/ 
 

 
 
June 25-26 2016 
KARDAMILI    

KALAMITSI HOTEL 
Kardamili 24022 Messinia, Greece 
: 00 (+30) 27210 73131 
http://www.kalamitsi-hotel.gr/en/welcome.html 

 
 
June 26-27 2016 
DIMITSANA    

NERIDA BOUTIQUE HOTEL 
Dimitsana, Dimitsana, 22007, Greece
: 00 (+30) 27950 32700-1 
http://www.nerida-hotel.gr/ 

 
 
 
June 27-29 2016 
ARACHOVA    

HOTEL ANEMOLIA  
Delfon national rd, Arachova, 32004, Greece
: 00 (+30) 2267 031640 
http://www.nafsikapalace.gr/ 

 
 
 
 
 

http://www.tac.gr/en/
http://www.amaliahotelnafplio.gr/
http://www.kalamitsi-hotel.gr/en/welcome.html
http://www.nerida-hotel.gr/
http://www.nafsikapalace.gr/
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June 29- 01 Jul 2016 
IOANINA  

HOTEL EPIRUS PALACE  
7th Km National Road Ioannina -Athens, Ioannina, 45221, Greece 
: 00 (+30) 2651 093555 
http://www.epiruspalace.gr/ 

 
 
July 01-03 2016 
THESSALONIKI    

PORTO PALACE HOTEL  
65, 26th Octovriou Str., Thessaloníki, 546 28, Greece  
: 00 (+30) 231 050 4504 
http://www.portopalace.gr/ 

 
 
 
July 03-04 2016 
PORTARIA    

XENIA PALACE 
Main road Zagora - Portaria, Portariá, 37011, Greece
: 00 (+30) 24280 99980-3 

http://www.xeniaportarias.gr/ 
 
 
 

July 03-04 2016 
ATHENS  
                                                                      ATHENIAN CALLIRHOE HOTEL                 

Kallirrois 32, Αθήνα 117 43 
: 00 (+30) +30 21 0921 5353 
http://www.tac.gr/en/ 
 

 

 

 
 

http://www.epiruspalace.gr/
http://www.portopalace.gr/
http://www.xeniaportarias.gr/
http://www.tac.gr/en/

