
                    

                               ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ   TAXIWAY

Αξιότιμοι συνεργάτες.

Το Ραδιοταξί Taxiway με στόλο 1200 συμβατικά ταξί, 2 ειδικά διαμορφωμένα ταξί 
α.μ.ε.α και ένα 9θέσιο ιδιόκτητο πολυτελές ταξί, αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πανελλαδικά εταιρία στο χώρο μεταφορών με ταξί. Ο συνδυασμός των 25 χρόνων 
εμπειρίας, οι συνεχώς εξελισσόμενες υπηρεσίες μας καθώς και το πλήθος 
συνεργασιών, μας καθιστούν πρωτοπόρους του είδους.

Οι περιηγήσεις έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιούνται από επαγγελματίες οδηγούς 
του χώρου έτσι ώστε ο επισκέπτης να έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί και να 
ενημερωθεί ταυτόχρονα για τα σημαντικότερα σημεία και μνημεία της πόλης αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής κάλυψής μας (αρχαιολογικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος) μέσα σε λίγες ώρες, αποκομίζοντας την καλύτερη δυνατή εικόνα από
τους χώρους επίσκεψης.

Η διαδρομή και η επιλογή των σημείων επίσκεψης επιδέχονται αλλαγές σύμφωνα με 
τον διαθέσιμο χρόνο του επισκέπτη ή επιπλέον σημεία που τον ενδιαφέρουν και 
απαιτείται  ενημέρωση του Taxiway 3 ώρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση 
της περιήγησης για τη διαθεσιμότητα και το κοστολόγιό της.  

Προτείνουμε λοιπόν ανάλογα με τις ανάγκες σας, απλή μετάβαση σε προορισμούς:    

private 4p taxi ΤΑΞΙ ΓΙΑ 4 ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

premium 4p taxi ΤΑΞΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΕΠΙΒΑΤΕΣ   
minivan 8p taxi ΜΙΝΙΒΑΝ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΓΙΑ 8 ΕΠΙΒΑΤΕΣ   
disabled 1d + 
4p taxi

ΜΙΝΙΒΑΝ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΓΙΑ 1 Ή 2 ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ 4
ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΛΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d +
4p taxi

ΜΕΤΕΩΡΑ 270 € 300 € 348 € 380 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 98 € 109 € 125 € 130 €
ΔΙΟΝ 109 € 119 € 136 € 147 €
ΠΕΛΛΑ 59 € 65 € 76 € 87 €
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 59 € 65 € 76 € 87 €
ΦΙΛΛΙΠΟΙ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 196 € 218 € 250 € 272 €
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 158 € 174 € 200 € 218 €

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΩΔΙΩΝ.  



 Ή ακόμη πιο οργανωμένες περιηγήσεις με αναμονή και επιστροφή στο σημείο 
παραλαβής.

                                      ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 

   Περιήγηση 1α                              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Ξεκινώντας από τα κάστρα, σtην περιοχή της  Άνω Πόλης  που διασώθηκε από την 

πυρκαγιά του 1917 επισκεπτόμαστε τα τείχη όπου ήταν περίκλειστη η πόλη μέχρι τα τέλη 

του  19ο αιώνα, τη μονή Βλατάδων, τον πύργο του Τρυγώνιου, την Παλιά Πόλη, το 

βυζαντινό οχυρωματικό περίβολο Γεντί Κουλέ που έμελε στην συνέχεια να χρησιμοποιηθεί 

ως χώρος πολιτικών κρατουμένων   και  τα  Ανατολικά  Βυζαντινά  Τείχη.

 Την εκκλησία του Αγ. Δημήτριου προστάτη της πόλης και τις κατακόμβες των 

πρωτοχριστιανικών χρόνων.

 Την αρχαία Ρωμαϊκή  αγορά όπου κατείχε το κέντρο της ρωμαϊκής πόλης αποτελώντας τον 

οικονομικό και εμπορικό πυρήνα της.

 Τρεις από τις παλαιότερες βυζαντινές εκκλησίες της πόλης μας, την Παναγία Χαλκαίων, την 

Αχειροποίητο και την Αγία Σοφία.

 Το Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό καθώς και το Eβραϊκό μουσείο.

 Τον Λευκό Πύργο, οχυρωματικό έργο οθωμανικής κατασκευής το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

στην συνέχεια ως κατάλυμα φρουράς Γενιτσάρων και ως φυλακή θανατοποινιτών  επίσης 

το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βασιλιά  της Μακεδονίας.

 Το  πρώην  βασιλικό  θερινό ανάκτορο (Κυβερνείο).

 Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για μια βόλτα στην παραλιακή έως την περιοχή της Ν. Κρήνης 

στην ‘Μαρίνα’ της Καλαμαριάς με θέα την πόλη και τον Θερμαϊκό Κόλπο.

     (εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης 3 ώρες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΠΟΛΗ 59 € 65 € 76 € 87 €

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9


 

  Περιήγηση  1β                             ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Σε  10 Εκκλησίες  της  Θεσσαλονίκης, προ  Χριστιανικού  και  Βυζαντινού  ενδιαφέροντος 

(Άγιος  Δημήτριος, Αχειροποίητος, Αγία Σοφία, Παναγία Χαλκέων, Νέα Παναγία, Άγιος 

Παντελεήμονας, Μονή Βλατάδων, Μεταμόρφωση Σωτήρα, Υπαπαντή, Άγιος Γεώργιος).

      (εκτιμώμενος χρόνος 2 ώρες και 30’) 

  Περιήγηση 2  η                                    ΒΕΡΓΙΝΑ 

 Μουσείο Βεργίνας 

  Τάφος του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν στο χώρο 

του Τάφου του Φιλίππου, τα μοναδικής αξίας ευρήματά (χρυσή λάρνακα, υδρία, στεφάνια, 

ασπίδα κ.λ.π.), που αποτελούν στοιχεία παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Βασιλικοί τάφοι – Θησαυροί της Μακεδονίας 

 Μακεδονικά ανάκτορα Αιγών (απόσταση 2 χλμ από το μουσείο) καθώς και το Ανάκτορο, 

όπου σώζεται το μωσαϊκό δάπεδο και το Θέατρο όπου δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Β΄.

            Απόσταση από τη Θεσσαλονίκη 1 ώρα περίπου 60χλμ.

            (εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης 5 ώρες)  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΒΕΡΓΙΝΑ 140 € 158 € 174 € 196 €

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΠΟΛΗ 49 € 54 € 70 € 80 €

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d +
4p taxi

ΒΕΡΓΙΝΑ 130 € 145 € 160 € 180 €



       Περιήγηση 3  η                                        ΔΙΟΝ 

 Μουσείο Δίον όπου παρουσιάζονται πλήθος ευρημάτων από τις μεγάλες Θέρμες, το ιερό 

της Ίσιδας και το ιερό της Δήμητρας  καθώς και ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου.

 Λιτόχωρο, πρόποδες του Ολύμπου. Το  όρος των δώδεκα θεών της αρχαίας Ελλάδας.

Μοναστήρι Λιτόχωρου και το μικρό μουσείο με βυζαντινά εκθέματα μέσα στο μοναστήρι.

           Απόσταση από τη Θεσσαλονίκη το Δίον 1 ώρα και το Λιτόχωρο 30’

           (εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης 5 ώρες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΔΙΟΝ 163 € 179 € 200 € 223 €

       

   

       Περιήγηση 4  η                                       ΠΕΛΛΑ

 Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πέλλας. 

Μουσείο εκθεμάτων.

 Περιήγηση στην γραφική πόλη της Έδεσσας και στους  φημισμένους καταρράκτες της.

            Απόσταση από  τη Θεσσαλονίκη 1 ώρα

            (εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης 5 ώρες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΠΕΛΛΑ 163 € 179 € 200 € 223 €

            



       Περιήγηση 5  η                                   ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 Προϊστορικό σπήλαιο Πετραλώνων, παγκόσμια  γνωστό για το περίφημο κρανίο του 

Αρχανθρώπου. 

                  Απόσταση 40’ από Θεσσαλονίκη

 Περιήγηση στην ορεινή Χαλκιδική.

Αρναία – Χολομώντας

            Απόσταση περίπου 1 ώρα 

            (εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης 4 ώρες)

       Περιήγηση 6  η                                  ΜΕΤΕΩΡΑ

 Επίσκεψη στα φημισμένα  χριστιανικά μοναστήρια των Μετεώρων

 Περιήγηση στα Μετέωρα.

            Απόσταση από τη Θεσσαλονίκη 2,5 έως 3 ώρες 

            (εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης : εξαρτάται από το πλήθος των  

             μοναστηριών  που θα επισκεφθεί ο πελάτης, περίπου 10 ώρες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 130 € 147 € 163 € 185 €

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΜΕΤΕΩΡΑ 327 € 348 € 380 € 410 €



        Περιήγηση 7  η                             ΒΕΡΓΙΝΑ - ΔΙΟΝ     

 Μουσείο Βεργίνας 

  Τάφος του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν στο χώρο 

του Τάφου του Φιλίππου, τα μοναδικής αξίας ευρήματά (χρυσή λάρνακα, υδρία, στεφάνια, 

ασπίδα κ.λ.π.), που αποτελούν στοιχεία παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Βασιλικοί τάφοι – Θησαυροί της Μακεδονίας 

 Μακεδονικά ανάκτορα Αιγών (απόσταση 2 χλμ από το μουσείο) καθώς και το Ανάκτορο, 

όπου σώζεται το μωσαϊκό δάπεδο και το Θέατρο όπου δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Β΄.

 Μουσείο Δίον όπου παρουσιάζονται πλήθος ευρημάτων από τις μεγάλες Θέρμες, το ιερό 

της Ίσιδας και το ιερό της Δήμητρας  καθώς και ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου.

 Λιτόχωρο, πρόποδες του Ολύμπου. Το  όρος των δώδεκα θεών της αρχαίας Ελλάδας.

Μοναστήρι Λιτόχωρου και το μικρό μουσείο με βυζαντινά εκθέματα μέσα στο μοναστήρι.

           (εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης 6 ώρες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΒΕΡΓΙΝΑ - 
ΔΙΟΝ 196 € 218 € 239 € 272 €



      Περιήγηση 8  η                                  ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΕΛΛΑ   

   Μουσείο Βεργίνας 

  Τάφος του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν στο χώρο 

του Τάφου του Φιλίππου, τα μοναδικής αξίας ευρήματά (χρυσή λάρνακα, υδρία, στεφάνια, 

ασπίδα κ.λ.π.), που αποτελούν στοιχεία παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Βασιλικοί τάφοι – Θησαυροί της Μακεδονίας 

 Μακεδονικά ανάκτορα Αιγών (απόσταση 2 χλμ από το μουσείο) καθώς και το Ανάκτορο, 

όπου σώζεται το μωσαϊκό δάπεδο και το Θέατρο όπου δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Β΄.

 Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πέλλας. 

Μουσείο εκθεμάτων.

 Περιήγηση στην γραφική πόλη της Έδεσσας και στους  φημισμένους καταρράκτες της.

            Απόσταση από  τη Θεσσαλονίκη 1 ώρα

            (εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης 6 ώρες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 
4p taxi

ΒΕΡΓΙΝΑ - 
ΠΕΛΛΑ 185 € 200 € 218 € 245 €



          Περιήγηση 9  η                    ΚΑΒΑΛΑ – ΑΡΧΑΙΟΙ ΦΙΛΛΙΠΟΙ   

 Καβάλα η αρχόντισσα του Βορρά μια πόλη γεμάτη ομορφιά και χάρη, με 
γραφικό λιμάνι σε απόσταση περίπου 140 χιλιόμετρα προσφέρεται για βόλτα 
και ένα καφέ στα φιλικά μαγαζιά της παραλίας.

 Από τους πιο σημαντικούς και με την λαμπρότερη ιστορία αρχαιολογικούς 
χώρους του νομού, είναι οι Φίλιπποι μια από τις σημαντικότερες πόλεις της 
Ανατολικής Μακεδονίας. Η περιοχή των Φιλίππων, κατοικήθηκε από την 
νεολιθική εποχή, γεγονός που πιστοποιεί ένας συνοικισμός που βρέθηκε δύο 
χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη των Φιλίππων, ενώ η εγκατάσταση των 
ανθρώπων συνεχίστηκε και μετά την νεολιθική εποχή. Η φήμη της πόλης 
απλώνεται παγκοσμίως το 42 π.χ. χάρη στην κοσμοϊστορική μάχη των Φιλίππων
που έγινε έξω από τα τείχη της και το αποτέλεσμά της αποτέλεσε σταθμό για 
την ιστορία των Φιλίππων, αφού Ρωμαίοι άποικοι εγκαθίστανται και την 
μετατρέπουν σε μια τελείως Ρωμαϊκή πόλη. 
(εκτιμώμενος χρόνος περιήγησης 6 ώρες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η

private 4p 
taxi

premium 4p
taxi

minivan 8p 
taxi

disabled 1d + 4p 
taxi

ΚΑΒΑΛΑ-
ΦΙΛΛΙΠΟΙ 250 € 272 € 294 € 327 €

*Στις περιηγήσεις υπάρχει δυνατότητα παροχής ξενόγλωσσων οδηγών εφόσον αυτό 
ζητηθεί και αφού υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του ραδιοταξί. Οι διαθέσιμες γλώσσες 
είναι οι εξής: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Σουηδικά, Τούρκικα, 
Σέρβικα, Βουλγάρικα  και  Ισπανικά.

Τέλος και με επιπρόσθετο κόστος η εταιρία μας μπορεί να παρέχει ειδικευμένο 
συνεργάτη  ξεναγό εφόσον αυτό ζητηθεί.  

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν φπα.

Πληροφορίες ή  κρατήσεις: 
Tηλ:2310 246104  και 2310 866866 



Fax: 2310 246113.
Email: info@   taxiway   .gr

mailto:info@taxiway.gr

