
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΑΛΜΕΚ) 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκη 3-5 (ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΛΜΕΚ) ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 

(Τ.Θ. 28917, 2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ) – ΤΗΛ: 22-378480, ΦΑΞ: 22-379430 
 
 

 

 
Ο  Πρόεδρος      Ο  Γραμματέας 

Σωτήρης Παύλου      Κώστας Μάρκου 
99-521944       99-557330 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΛΜΕΚ ανακοινώνει τη διοργάνωση 2 εκδρομών: 
στην Εσθονία – Λετονία KAI στην Αθήνα – Νησιά του ΑργοΣαρωνικού 
 

ΒΑΛΤΙΚΕΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
18 Αυγούστου 2019 – 24 Αυγούστου 2019 

 
Με πτήσεις των Βαλτικών Αερογραμμών 
Λάρνακα – Ρίγα  BT 658  03:10 – 06:55 
Ρίγα – Λάρνακα  BT 657  22:50 – 02:30+1 

 
Τιμή κατά άτομο:  Δίκλινο: €960 Μονόκλινο: €1200 
Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνονται: 
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Ρίγα – Λάρνακα με απευθείας πτήσεις των Βαλτικών 

Αερογραμμών. 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
- Μία συσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
- 3 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο WELLTON RIGA HOTEL(4*) με πλούσιο μπουφέ 

πρόγευμα και δείπνο. 
- 3 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο METROPOL SPA HOTEL(4*)  με πλούσιο μπουφέ 

πρόγευμα και δείπνο. 
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή, κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 
- Τοπικοί ξεναγοί / έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός. 
- Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων (σύμφωνα με το πρόγραμμα). 
- Φ.Π.Α. 
 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΙΓΑ -  ΠΑΡΝΟΥ – ΤΑΛΛΙΝ  (308 χλμ, 4 ώρες) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρίγα την πρωτεύουσα της Λετονίας. 
Άφιξη, παραλαβή και αναχωρούμε βορειότερα προς την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλλίν 
ακολουθώντας μια θαυμάσια διαδρομή κατά μήκος των ακτών της Βαλτικής. Καθοδόν θα 
επισκεφθούμε την γραφική πόλη Πάρνου με τα χρωματιστά ξύλινα σπίτια, το δημοφιλέστερο 
παραθαλάσσιο θέρετρο της Εσθονίας ή αλλιώς την «καλοκαιρινή πρωτεύουσα» όπως την αποκαλούν 
οι ντόπιοι. Συνεχίζουμε για το Ταλλίν, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
Δείπνο από το πρακτορείο και διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Σήμερα θα ξεναγηθούμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Εσθονίας. Θα περπατήσουμε την 
περιτειχισμένη παλιά πόλη, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μουσείο μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. 
Θα δούμε το Δημαρχείο, το φρούριο Τουμπέα που κτίστηκε από τους Ιππότες της Τιμής τον 13ο 
αιώνα, την εντυπωσιακή Ρωσική εκκλησία του Αλεξάνδρου Νέφσκι, τον Καθεδρικό ναό γοτθικού 
ρυθμού με μία αξιόλογη συλλογή οικόσημων. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα (προαιρετικό) και 
συνεχίζουμε με επίσκεψη στη παραθαλάσσια περιοχή Πιρίτα, μόλις 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
πόλης, όπου θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Αγίας Μπριγκίτας. Σχεδόν απέναντι από το 
μοναστήρι βρίσκεται το Ολυμπιακό χωριό που κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 
Ολυμπιακών αγώνων του 1980. Η υπόλοιπη μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στα γραφικά 
πλακόστρωτα σοκάκια της παλιάς πόλης, να πάρετε τον καφέ σας σε ένα από τα υπαίθρια καφενεία 
και να επισκεφθείτε τα όμορφα μαγαζάκια της.  
Δείπνο από το πρακτορείο και διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ – ΚΑΤΡΙΟΡΓΚ – LAHEMMA ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  (47 χλμ, 40 λεπτά) 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το θερινό παλάτι Κατριόργκ με τους θαυμάσιους κήπους, το 
οποίο έκτισε ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας για την γυναίκα του Αικατερίνη σε ρυθμό μπαρόκ και  
σχεδίασε ο Ιταλός αρχιτέκτονας Νίκολο Μιτσέττι. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο πανέμορφο εθνικό 
πάρκο Lahemma, ένα όμορφο καταπράσινο δάσος με διάσπαρτες μικρές λίμνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.   
Δείπνο από το πρακτορείο και διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ – ΤΑΡΤΟΥ - ΡΙΓΑ   (308 χλμ, 4 ώρες) 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την αριστοκρατική πόλη της Ρίγα. Καθοδόν θα 
σταματήσουμε στο Τάρτου, την αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας που αποτελεί το πνευματικό και 
πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Το Τάρτου φιλοξενεί το εθνικό μουσείο της χώρας και αποτελεί την έδρα 
του παλαιότερου πανεπιστήμιου της Εσθονίας. Την πόλη διασχίζει ο ποταμός Εμάγιογκι, που συνδέει 
τις δύο μεγαλύτερες λίμνες της χώρας. Τα ξύλινα σπίτια του 19ου αιώνα και τα αρχοντικά δίνουν ένα 
ξεχωριστό, ρετρό αέρα στο Τάρτου και κερδίζουν τον επισκέπτη. Συνεχίζουμε για τη Ρίγα. Άφιξη  και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
Δείπνο από το πρακτορείο και διανυκτέρευση. 
5η μέρα: ΡΙΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Μετά το πρόγευμα θα περπατήσουμε σε κάθε γωνιά της παλιάς πόλης της Ρίγας που είναι μια 
αρχοντική πόλη με φινέτσα και υπέροχη αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να μπορεί να συγκριθεί με την 
Αγία Πετρούπολη. Οι περίφημες εκκλησίες του Αγίου Πέτρου και Ιακώβ, τα τείχη της πόλης, η μικρή 
και η μεγάλη εμπορική Συντεχνία, η πλατεία του Δημαρχείου και φυσικά η διάσημη συνοικία με τα 
υπέροχα Art Nouveau κτίρια, είναι μερικά από τα κυριότερα σημεία της ξενάγησης μας. Το υπόλοιπο 
της μέρας ελεύθερο.  
Δείπνο από το πρακτορείο και διανυκτέρευση. 
6η μέρα: ΡΙΓΑ – ΣΕΣΙΣ – ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ  (101 χλμ, 1 ώρα & 35 λεπτά) 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μια από τις ομορφότερες πόλεις την Λετονίας, την 
παραμυθένια Σέσις και θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό μεσαιωνικό της κάστρο. Θα συνεχίσουμε 
με τη Σιγκούλντα που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Γκαούια και ο περιβάλλον χώρος της 
προσφέρει μια μαγευτική θέα. Θα επισκεφθούμε το περίφημο περιτειχισμένο κάστρο των ιπποτών 
Τουράιντα, σπουδαίο μεσαιωνικό και αρχιτεκτονικό μνημείο, που γνώρισε στιγμές μεγάλης δόξας 
στις αρχές του 13ου αιώνα. Το κάστρο φιλοξενεί το Εθνογραφικό μουσείο και το μουσείο ιστορίας 
της περιοχής. Επιστροφή στη Ρίγα.  
Δείπνο από το πρακτορείο και διανυκτέρευση 
 7η μέρα: ΡΙΓΑ –  ΡΟΥΝΤΑΛΕ – ΛΑΡΝΑΚΑ  (81 χλμ, 1 ώρα & 20 λεπτά) 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι το μεσημέρι για να κάνετε τις βόλτες και τα τελευταία σας 
ψώνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε το περίφημο Παλάτι-μουσείο με τους 
υπέροχους κήπους Ρουντάλε που είναι το πιο σημαντικό μπαρόκ Παλάτι στη Λεττονία. Χτίστηκε το 
1730 από τον μεγάλο Ιταλό αρχιτέκτονα Μπαρτολομέο Ραστρέλλι, που σχεδίασε επίσης τα 
Χειμερινά Ανάκτορα και το Παλάτι Πέτερχοφ στην Αγία Πετρούπολη. Το Παλάτι Ρουντάλε χτίστηκε 
ως θερινή κατοικία του Δούκα Κούρλαντ. Το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ρίγας 
όπου θα πάρουμε τη πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα χαράματα της 8ης μέρας. 
 
Κρατήσεις:  Οι θέσεις θα κρατηθούν με αυστηρή σειρά προτεραιότητας (δηλώστε συμμετοχή 
αμέσως στο XENOS TRAVEL τηλ. 22-411130).   
Προκαταβολή €300 κατά άτομο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019. 

 
                                                                                     Λευκωσία,  27  Μαΐου  2019 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΑΛΜΕΚ) 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκη 3-5 (ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΛΜΕΚ) ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 

(Τ.Θ. 28917, 2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ) – ΤΗΛ: 22-378480, ΦΑΞ: 22-379430 
 
 

 

 
Ο  Πρόεδρος      Ο  Γραμματέας 

Σωτήρης Παύλου      Κώστας Μάρκου 
99-521944       99-557330 

 

 
   ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Πόρτο Χέλι - Ύδρα – Σπέτσες – Πόρος – Ναύπλιο – Αθήνα 
 

27 Αυγούστου 2019 – 1η Σεπτεμβρίου 2019 
 
Λάρνακα – Αθήνα ΟΒ5161   7:30 – 9:15 
Αθήνα – Λάρνακα ΟΒ5362 20:45 – 22:30      Τιμή κατά άτομο:   Δίκλινο €655, Μονόκλινο €859 
 
1η μέρα: Πτήση για Αθήνα και αναχώρηση για Πόρτο Χέλι. Στάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου και στο 
αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι..  
Δείπνο και διανυκτέρευση 
2η μέρα: Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή κρουαζιέρα στην Ύδρα και Σπέτσες. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση και περπάτημα. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή κρουαζιέρα στον Πόρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
ξεκούραση. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 
4η μέρα: Πρόγευμα και αναχώρηση για Ναύπλιο (ξενάγηση-περιήγηση), και χρόνος ελεύθερος για 
γεύμα. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
στην Αθήνα. 
5η μέρα: Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στην Αθήνα (το βράδυ προτείνουμε διασκέδαση στην Πλάκα ή 
στου Ψυρρή). 
6η μέρα:  Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι το μεσημέρι. Με τις αποσκευές στο πούλμαν  
αναχώρηση για τα βλάχικα της Βάρης για φαγητό. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αθήνας και πτήση 
για Λάρνακα. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα. 
2. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
3. Αποσκευή και χειραποσκευή. 
4. Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα (ΑΚΣ Πόρτο Χέλι – Τιτάνια).  
5. Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
6. Τρία δείπνα στο ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι (κρασί χύμα, εγχώρια μπύρα, αναψυκτικά και νερό) και 

ένα μεσημεριανό γεύμα στην Βάρη (κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό και εμφιαλωμένο νερό). 
7. Πολυτελή πούλμαν για τις μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
8. Κρουαζιέρα στην Ύδρα και Σπέτσες. 
9. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Γαλατάς – Πόρος - Γαλατάς. 
10. Αρχηγός–συνοδός σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού. 
11. Φ.Π.Α. 
 
Κρατήσεις:  Οι θέσεις θα κρατηθούν με αυστηρή σειρά προτεραιότητας (δηλώστε συμμετοχή 
αμέσως στο XENOS TRAVEL τηλ. 22-411130).   
Προκαταβολή €200 κατά άτομο μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.     

 
Λευκωσία,  27  Μαΐου  2019 

 

 
 


