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3 ΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖ 
 

XΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ  
  

 ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ -ΒΑΙΛΗ  
 
 

( ONEIΡΟΤΠΟΛΗ  ΓΡΑΜΑ ) 

 

 Υιονοδρομικο Φαλακρού-Βώλακας-
Οινοποιείο Γράμας -έρρες ) 

 

ΑΝΑΦΩΡΗΗ  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ  

ΕΠΙΣΡΟΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
24/12/18  

 

πγθέληξσζε ην πξσί ζην λέν ιηκάλη ώξα….θαη αλαρώξεζε γηα Ηγνπκελίηζα. Άθημε , 
επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρώξεζε. ηάζε γηα θαθέ ζηα Γρεβενά θαη ζπλερίδνληαο 
ζα θαηαιήμνπκε ζην μελνδνρείν καο, ζην θέληξν ηεο Γράμας. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα, 
θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηελ Ονειρούπολη, ηο τωριό ηοσ Αγίοσ Βαζίλη,  ζην …όλεηξν, γηα 
ηα κηθξά ,αιιά θαη γηα ηα κεγάια παηδηά….!!! Σν βξάδπ ζα έρνπκε πξναηξεηηθά  ενξηαζηηθό 
ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ  ΔΕΙΠΝΟ  κε δσληαλή κνπζηθή, ηξαγνύδη θαη ρνξό. Δηαλπθηέξεπζε. 
 
 
 

25/12/18 

 

Υρόνια πολλά!! Υαιαξό μύπλεκα, πινύζην πξσηλό θαη ζήκεξα ζα απνιαύζνπκε κηα 
εμαηξεηηθή εθδξνκή. Θα αξρίζνπκε κε επίζθεςε ζε ένα από ηα πολλά οινοποιεία ηεο 
πεξηνρήο, όπνπ θαη ζα δνθηκάζνπκε ηνπηθά εθιεθηά θξαζηά !! Καηόπηλ ζα αλαρσξήζνπκε 
γηα ην τιονοδρομικό κένηρο ηοσ Φαλακρού, όπνπ θαη ζα έρνπκε ρξόλν λα απνιαύζνπκε 
ηα ρηόληα αιιά θαη ην δεζηό ζαιέ. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαιήμνπκε ζηον Βώλακα, έλα 
παλέκνξθν γξαθηθό νξεηλό ρσξηό , όπνπ ζε ηνπηθό εζηηαηόξην ζα απνιαύνπκε ην 
Υξηζηνπγελληάηηθν γεύκα  καο, δνθηκάδνληαο πεληαλόζηηκεο, παξαδνζηαθέο γεύζεηο !!! 
Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν, ρξόλνο ειεύζεξνο θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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26/12/18  

 Πινύζην πξσηλό ζην μελνδνρείν ,ηαθηνπνίεζε απνζθεπώλ ζην ιεσθνξείν θαη αλαρώξεζε. 
Πξώηε καο ζηάζε ζα είλαη ζηελ όκνξθε πόλη ηων ερρών, όπνπ ζα έρνπκε ρξόλν λα 
πεξηεγεζνύκε θαη λα δνθηκάζνπκε παξαδνζηαθνύο αθαλέδεο !! ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα 
ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. Με ελδηάκεζεο απαξαίηεηεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηό ζα 
θηάζνπκε ην απόγεπκα ζηελ Ηγνπκελίηζα θαη από εθεί ζηελ Κέξθπξα, έρνληαο καδέςεη ηηο 
ομορθόηερες αναμνήζεις από ηα θεηινά Υριζηούγεννα.  . 
 

Σέινο ηαμηδηνύ. 

 

                                            Τιμή ανά άτομο  :   160   ευρώ 
 

 

ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΥΡΗ   ΣΔΛΟ   ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 

ΜΔ ΣΖΝ ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ  50  ΔΤΡΧ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΗΝΟΤ  50  ΔΤΡΧ ΔΠΗΠΛΔΟΝ 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΑΠΟ 3-12 ΔΣΧΝ  150  ΔΤΡΧ ( Δ ΣΡΗΚΛΗΝΟ Ζ 

ΣΔΣΡΑΚΛΗΝΟ ΓΧΜΑΣΗΟ ΜΑΕΗ ΜΔ ΓΟ ΔΝΖΛΗΚΔ) 

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΔΧ 3 ΔΣΧΝ ΣΟ ΓΧΜΑΣΗΟ ΣΧΝ ΓΟΝΗΧΝ ΣΟΤ  ΔΗΝΑΗ ΥΧΡΗ 

ΥΡΔΧΖ. 

 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ  

-εηζηηήξηα θέξξπ Ζγνπκελίηζα-Κέξθπξα  κε επηζηξνθή 

-ηαμίδη νδηθό κε  θιηκαηηδόκελν θαη άλεην ιεωθνξείν. 

-πεξηεγήζεηο, εκεξήζηεο εθδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα 

-2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην επηιεγκέλν μελνδνρείν  3*** ζην θέληξν ηεο Γξάκαο . 

- πξωηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν 

- ελεκεξωηηθά έληππα  

-ΦΠΑ 

-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 

ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ 

-είζνδνη κνπζείωλ 

-επηπιένλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαγεηά, πνηά, θηινδωξήκαηα 

-όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ωο πξναηξεηηθό 

 

 

YΠΟΦΗΝ: Καηά ηηο δηαδξνκέο νη αιιαγέο ζέζεωλ ζην πνύικαλ είλαη ππνρξεωηηθέο 

 

-  

-  

- Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο, ρωξίο βέβαηα λα παξαιεθζεί ηίπνηα 


