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Μιλήστε μας για όλες τις ανάγκες σας για ξένο συνάλλαγμα. 

Καμία χρέωση από την Delphi Bank για Διεθνή Εμβάσματα.  

Η προσφορά ισχύει και περιορίζεται στους ιδιώτες μόνο. Κάνοντας χρήση αυτής της υπηρεσίας δεσμεύεστε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Αίτηση Διεθνούς Εμβάσματος, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα της Delphi Bank ή στο 
δικτυακό μας τόπο www.delphibank.com.au. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Η προσφορά αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.  Delphi Bank - Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 
AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής Άδειας 237879.

Επεσαν οι υπογραφές. 
Η μεταφορά αερίου από 
Κύπρο σε 4-6 χρόνια

Η Τουρκία αποκλείει 
παύση του πυρός  
με τους Κούρδους 

Aκόμη να βγει «λευκός 
καπνός» για τις άδειες
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για όλη την εβδομάδα

Το πρόγραμμα 
της τηλεόρασης

ΣΕΛ.21-22 & 27-28

Λίντα Μπέρνι: Η πρώτη 
γυναίκα Αβορίγινας στο 
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο

ΣΕΛ.3

9,1 δις άφησαν στη ΝΝΟ 
τουρίστες και επισκέπτες

ΣΕΛ.3

O κατάλογος με τους  
Δήμους στους οποίους  
θα διεξαχθούν εκλογές  
την 10η Σεπτεμβρίου

ΣΕΛ.6

ΚΥΠΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ

ΕΛΛΑΔΑ

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Αυστραλίας προειδοποίησε από 
πέρυσι τα μεγάλα πολιτικά κόμματα της χώρας ότι ορισμένοι από τους χορη-
γούς τους έχουν ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς με την κινεζική κυβέρνηση. Μα-
κροπρόθεσμος στόχος της δεύτερης υπερδύναμης θεωρείται η επανεξέταση 
της συμμαχίας της Αυστραλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Ταξίδι στο μεγαλείο της φύσης

ΣΕΛ.24-25
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Σ
την κεντρική Ελλάδα η Θεσσαλία, με τη συ-
ναρπαστική φύση και πιο δίπλα οι Σπορά-
δες, τα πανέμορφα καταπράσινα νησιά της 
Σκιάθου, της Σκοπέλου και της Αλοννήσου, 

φιλοδοξούν να σας μαγέψουν. Με επιβλητικά βου-
νά (Κίσσαβος) και κοιλάδες, γεωλογικά θαύματα 
(Μετέωρα), ονομαστά ποτάμια (Πηνειός), φαράγ-
για, λίμνες και παραλίες σπάνιου κάλλους. Με-
τέωρα, Πήλιο, Λίμνη Πλαστήρα, Βόλος, Λάρισα, 
Τέμπη, Ελάτη – Περτούλι, οι εξωτικές Σποράδες 
και πλήθος ακόμα προορισμών σας καλωσορίζουν 
στον τόπο όπου το μεγαλείο της ομορφιάς βρίσκε-
ται σε πρώτο πλάνο.

Αξιοθέατα και εμπειρίες σε πολιτείες και χωριά
Μετέωρα: Στα αριστουργήματα της φύσης, οι άν-
θρωποι πρόσθεσαν τα δικά τους. Το μεγαλύτερο 
και σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος μοναστικό 
συγκρότημα στην Ελλάδα και παγκόσμιας εμβέλει-
ας μνημείο της ανθρωπότητας βρίσκεται στην καρ-
διά της Θεσσαλίας. Χτισμένα πάνω στα υποβλητικά 
μετεωρικά βράχια, τα μοναστήρια των Μετεώρων 
περιμένουν να θαυμάσετε τους θησαυρούς τους.

Βόλος: Με την εκπληκτική «εσπλανάδα», τα περί-
φημα τσιπουράδικα και τα βιομηχανικά κτίρια που 
έχουν μετατραπεί σε πολυχώρους, η ολοζώντανη 
αυτή πόλη, προσφέρει δεκάδες επιλογές φαγητού 
και διασκέδασης. Αξίζει να επισκεφθείτε τα μου-
σεία της και τους αρχαιολογικούς χώρους Διμήνι 
και Σέσκλο.

Λάρισα: Απλωμένη στις δύο όχθες του ποταμού 
Πηνειού, πάντα στο επίκεντρο, έχει ως σημαντικά 
αξιοθέατα τα αρχαία θέατρά της και την ακρόπολη 
στο λόφο του Αγ. Αχιλλείου.

Τέμπη: Τα Τέμπη με το στενό πέρασμα του Πηνει-
ού, ανάμεσα στην Όσσα και τον Όλυμπο: το ποτάμι 
ρέει μέσα σε οργιώδη βλάστηση. Λίγο πιο πέρα, τα 
ιστορικά Αμπελάκια, με τα διατηρητέα αρχοντικά 
μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει αυτό του Σβαρτς.

Πήλιο: Από τους ωραιότερους προορισμούς στην 
Ελλάδα, συνδυάζει υπέροχες θάλασσες, μαγικά 
δάση και οικισμούς με μοναδική αρχιτεκτονική. 
Χωριά, γεφύρια, παλιές κρήνες, εκκλησίες, αρχο-
ντικά και ο Μουντζούρης, το τρενάκι του Πηλίου τη 
γραμμή του οποίου υπέγραψε ο Εβαρίστο Ντε Κί-
ρικο, πατέρας του γνωστού ζωγράφου. Ξεχωρίζουν 
η Πορταριά, η Μακρινίτσα, η Ζαγορά, η Τσαγκα-

ράδα, το Μούρεσι, ο Κισσός, η Βυζίτσα, οι Μηλιές.

Λίμνη Πλαστήρα: Το φράγμα του Ταυρωπού 
δημιούργησε έναν  επίγειο παράδεισο με παρα-
δοσιακούς ξενώνες και ταβέρνες με πεντανόστιμο 
φαγητό, ιδανικό για παραλίμνιες δραστηριότητες, 
διαδρομές με αυτοκίνητο και 4Χ4.

Ελάτη και Περτούλι: Ιδανικός προορισμός όλο 
το χρόνο, στην αγκαλιά της Νότιας Πίνδου, σε ένα 
αξεπέραστης ομορφιάς τοπίο με δάση, φαράγγια 
και ορμητικά ποτάμια, που στεφανώνονται από το 
βουνό του Κόζιακα.

Σποράδες: Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος. Η 
χρυσή τριάδα. Νησιά καταπράσινα και γοητευτικά 
με ακτές-δαντέλα. Και ανάμεσά τους το περίφημο 
υποθαλάσσιο πάρκο των Βόρειων Σποράδων. Στη 
Σκιάθο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θα «βαπτι-
στείτε» στις Κουκουναριές, μια από τις ωραιότερες 
παραλίες της Ελλάδας. Στη Σκόπελο, όπου γυρί-
στηκε το Mamma Mia, θα θαυμάσετε τη μοναδι-
κή αρχιτεκτονική ταυτότητα της Χώρας της. Στην 
Αλόννησο θα χαρείτε την παρθένα φύση κάνοντας 
πεζοπορίες «ανακάλυψης».

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Μοναδικές παραλίες, σπάνια φυσική ομορφιά και πληθώρα επιλογών διασκέ-
δασης σας συστήνουν τις πιο συναρπαστικές διακοπές της ζωής σας. 
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