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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

XAΛΚΙΔΙΚΗ – ΟΤΡΑΝΟΤΠΟΛΗ  
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤ - ΑΓΙΟ ΠΑΙΙΟ 

ΑΠΟ   7   ΕΩ   9  ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η ΜΕΑ: ΚΕΚΥΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 Συγκζντρωςθ ςτο λιμάνι και αναχϊρθςθ με το πλοίο ςτισ  …… για Ηγουμενίτςα. Άφιξθ και 
άμεςθ αναχϊρθςθ. Μζςω τθσ περίφθμθσ Εγνατίασ Οδοφ και με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ 
ςτάςεισ για καφζ και φαγθτό και περνϊντασ από Θεςςαλονίκη, Καλαμαριά, Θζρμη, 
Επανωμή και Νζα Μουδανια, κα καταλιξουμε ςτο όμορφο και πολυτελζσ ξενοδοχείο μασ 
ςτθν Καλλιθζα Χαλκιδικήσ !!!Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια, πλοφςιο δείπνο ςε μπουφζ και 
διανυκτζρευςθ. (διαν.. 1θ Χαλκιδικι) 

2η ΜΕΑ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ –ΟΥΑΝΟΥΡΟΛΗ- ΚΟΥΑΖΙΕΑ ΑΓΙΟΥ ΟΟΥΣ 
 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο μασ και μια υπζροχθ μζρα ξεκινά. Θα περάςουμε από Γερακινή, 
Ρυργαδίκια, Γομάτι και κα καταλιξουμε ςτθν Ουρανοφπολη. Στθ ςυνζχεια προαιρετικά,  
κα κάνουμε μια αξζχαςτθ κρουαηιζρα  για να καυμάςουμε τα μοναςτιρια του Αγίου 
Προυσ. Κατόπιν κα επιςτρζψουμε μζςω μιασ πολφ όμορφθσ διαδρομισ από Ιεριςςό και 
Αρναία.  Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο , ξεκοφραςθ ,δείπνο και το βράδυ ελεφκεροσ χρόνοσ 
για να απολαφςουμε τισ υπζροχεσ παροχζσ του πολυτελοφσ ξενοδοχείου μασ (διαν.. 2θ 

Χαλκιδικι) 
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3η ΜΕΑ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΑΓΙΟΣ ΡΑΙΣΙΟΣ 
 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και κατόπιν κα πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ . Ενδιάμεςα κα 
επιςκεφκοφμε τθν Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου ςτη Σουρωτή, όπου κα 
προςκυνιςουμε τον λιτό τάφο του Αγίου Ραιςίου. Χρόνοσ ελεφκεροσ και ςτθ ςυνζχεια  
αναχϊρθςθ για Ηγουμενίτςα  με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για φαγθτό και καφζ. 
Άφιξθ,  επιβίβαςθ ςτο φζρυ μπότ και επιςτροφι ςτθν Κζρκυρα με τισ καλφτερεσ 
αναμνιςεισ και εντυπϊςεισ. 

                                                     ΤΕΛΟΣ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ                                                                                                       

ΣΙΜΗ: 220 €/ΑΣΟΜΟ 

Διαφορά μονόκλινου 60 ευρώ 

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΜΕΦΡΙ   31  ΜΑΙΟΤ   ΜΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  

50 ΕΤΡΩ 

ΚΑΙ ΕΥΟΟΝ ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΘΕΕΙ !!! 

ΕΞΟΥΛΗΗ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΦΩΡΗΗ !!! 

ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 Μεηαθοπά με λεωθοπείο  για όλο ηο εκδπομικό ππόγπαμμα 

 Γιαμονή ζηο ξενοδοσείο  PALLINI BEACH HOTEL 4 **** ζηην Kαλλιθέα  Χαλκιδικήρ 
ζε δίκλινα ή ηπίκλινα δωμάηια . 

 Ππωινό καθημεπινά ζηο ξενοδοσείο ζε πλούζιο μποςθέ 

 Βπαδςνό καθημεπινα ζηο ξενοδοσείο ζε πλούζιοςρ μποςθέδερ !! ( ΗΜΙΓΙΑΤΡΟΦΗ ) 

 Απσηγό ζςνοδό ηος γπαθείος για όλο ηο εκδπομικό ππόγπαμμα. 

 Οι πεπιηγήζειρ πος αναθέπονηαι ζηο ππόγπαμμα. 

 Διζιηήπια θεπς μπόοςη Κέπκςπα –Ηγοςμενίηζα-Κέπκςπα.  

 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ 

 
ΔΕΝ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 Το ειζιηήπιο ηηρ κποςαζιέπαρ  ( 20 εςπώ ανά άηομο) 

 Γεύμαηα ,ποηά ,ειζόδοςρ ζε μοςζεία και απσαιολογικούρ σώποςρ 
          και όηι αναθέπεηαι ωρ πποαιπεηικό. 
 
 
 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΘΕΕΩΝ ΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

 

ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ – ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΛΟΓΟΤ -  Η ΑΡΧΗΓΟ ΝΑ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗΝ ΕΙΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ , ΧΩΡΙ ΒΕΒΑΙΩ ΝΑ 

ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ  ΣΙΠΟΣΑ 


