
 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 16/07-03/09/2021 
(επαναλαμβανόμενη για 7 εβδομάδες) 

 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
 

Αναχώρηση 
από Λάρνακα 

Ώρες Πτήσεων      
(SKY EXPRESS 

AIRLINES) 

Αναχώρηση από  
Αθήνα 

Ώρες Πτήσεων            
(SKY EXPRESS 

AIRLINES) 
16/07/2021 GQ 601    09:35-11:15 23/07/2021 GQ 604    19:55-21:30 
23/07/2021 GQ 601    09:35-11:15 30/07/2021 GQ 604    19:55-21:30 
30/07/2021 GQ 601    09:35-11:15 06/08/2021 GQ 604    19:55-21:30 
06/08/2021 GQ 601    09:35-11:15 13/08/2021 GQ 604    19:55-21:30 
13/08/2021 GQ 601    09:35-11:15 20/08/2021 GQ 604    19:55-21:30 
20/08/2021 GQ 601    09:35-11:15 27/08/2021 GQ 604    19:55-21:30 
27/08/2021 GQ 601    09:35-11:15 03/09/2021 GQ 604    19:55-21:30 

 
Σε ένα ελκυστικό προορισμό, την Λίμνη Πλαστήρα, το ΤΕΥ-ΑΤΗΚ έχει εξασφαλίσει (15) 
δωμάτια/εβδομάδα στο ξενοδοχείο Naiades Hotel Resort & Conference 4* για επτά (7) 
εβδομάδες, την περίοδο 16/07-03/09/2021. Η Λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται στον Νομό Καρδίτσας, 
είναι τεχνητή λίμνη και το επίσημό της όνομα είναι λίμνη «Ταυρωπού». Γνωστή και ως «Μικρή 
Ελβετία», η Λίμνη Πλαστήρα περιβάλλεται από ένα ειδυλλιακό τοπίο ασύγκριτης φυσικής 
ομορφιάς.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ξενοδοχείο τα μέλη μπορούν να επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα www.naiades.gr  
 

 

Οι όροι/προϋποθέσεις για τη παραχώρηση επιπλέον 2ου δωματίου μετά την αποδοχή του μέλους, 
θα ισχύουν όπως και τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή θα παραχωρείται στα μέλη που θα 
ταξιδέψουν με τα ανύπαντρα παιδιά τους. Μέλη που θα ταξιδέψουν με 2 παιδιά άνω των 18 ετών 
θα πρέπει να διαμένουν σε 2 δωμάτια. 
 
H τιμή πακέτου περιλαμβάνει: 

1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα και Αθήνα-Λάρνακα.   
2. Φόρους αεροδρομίων. 
3. Διαμονή για 7 βράδια με ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο με μπουφέ). 
4. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.  
5. Εκδρομές για τρεις ημέρες με συνοδό. 
6. Διαθέσιμο λεωφορείο για τις κοντινές παραλίες τις ημέρες χωρίς εκδρομές. 
7. Φ.Π.Α. 

 
Στην τιμή πακέτου δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής €3 την ημέρα ανά δωμάτιο, ο 
οποίος θα πρέπει να πληρώνεται από το μέλος στο ξενοδοχείο.    
 

Προορισμός Τιμή με 
ημιδιατροφή 

Τιμή Παιδιών 

 
 
 
 

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
Hotel Naiades Hotel 

Resort & Conference 4* 

 
 
 
 

Μέλος - €480 
& 

Συνοδός 
1ου βαθμού €480 

 

στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες 
   μέχρι 2 ετών σε (baby cot)         €50 

 1ο παιδί   2-12 ετών                                 €120 
 2ο παιδί   2-12 ετών                                 €600 
                 άνω των 12 ετών                      €810   
 
σε ξεχωριστό δωμάτιο (αναλόγως 
διαθεσιμότητας)  
                1ο παιδί (ανεξαρτήτου ηλικίας)  €800 
                2ο παιδί (ανεξαρτήτου ηλικίας)  €800 
 

                3ο παιδί 
                2-12 ετών                                   €600 
                άνω των 12 ετών                        €810 
 

                4ο παιδί    
                2-12 ετών                                   €600 
                άνω των 12 ετών                        €810 

http://www.naiades.gr/


 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
 
1η ημέρα: Άφιξη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και παραλαβή με το λεωφορείο. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο έπειτα από 5 ώρες με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος 
χρόνος, δείπνο. 
 
2η ημέρα: Μετά το πρωινό, επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κορώνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
ελεύθερος χρόνος, δείπνο. 
 
3η ημέρα: Μετά το πρωινό, επίσκεψη στα Μετέωρα και στο Μέτσοβο (όσοι επιθυμούν για φαγητό). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, δείπνο. 
 
4η ημέρα: Ελεύθερη ημέρα. 
 
5η ημέρα: Μετά το πρωινό, επίσκεψη στο Πήλιο-Πορταριά, Μακρυνίτσα, στην συνέχεια Χάνια, 
Τσαγκαράδα, παραλία Μυλοποτάμου (όσοι επιθυμούν για μπάνιο). Αναχώρηση για Μηλιές, 
Κορώπη, Καλά Νερά και Βόλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, δείπνο.  
  
6η ημέρα: Μετά το πρωινό, επίσκεψη στην Ιερά Μονή Πελεκητής και στο Φράγμα Λίμνης. Στην 
συνέχεια μπάνιο στην πλαζ Λαμπερού ή στην πλαζ Πεζούλας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
ελεύθερος χρόνος, δείπνο. 
 
7η ημέρα: Μετά το πρωινό, επίσκεψη στην Ελάτη και στο Περτούλι (όσοι επιθυμούν για φαγητό). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, δείπνο. 
 
8η ημέρα: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλου και 
επιστροφή στην Κύπρο. 
 
 

Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής υπόκειται σε αλλαγές. 
 
 


	Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ξενοδοχείο τα μέλη μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.naiades.gr

