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3  ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΡΓΙΝΑ-ΒΕΡΟΙΑ - 
ΕΔΕΑ - ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΖΑΡ 

(AΓΙΟ  ΠΑΪΙΟ ) 
 

 

ΑΠΟ   2   ΕΩ  4   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 
 

 
1Θ ΘΜΕΡΑ : ΚΕΡΚΤΡΑ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΝΑΟΤΑ - ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
Συγκζντρωςθ των εκδρομζων το πρωί ϊρα….  ςτο  λιμάνι, επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ 
για Ηγουμενίτςα. Άφιξθ, τακτοποίθςθ ςτο λεωφορείο και μζςω μιασ πανοραμικισ διαδρομισ 
Ιωαννίνων-Γρεβενϊν, (Εγνατία οδόσ) με τισ απαραίτθτεσ ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, κα καταλιξουμε  
ςτθν περιοχι τθσ Βεργίνασ. Ρροαιρετικι επίςκεψθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο και κατόπιν 
αναχϊρθςθ για Βζροια όπου και κα γευματίςουμε. Στθ ςυνζχεια κα αναχωριςουμε για τθν 
Θεςςαλονίκθ. Άφιξθ, τακτοποίθςθ  ςτο όμορφο και φιλόξενο ξενοδοχείο μασ και χρόνοσ 
ελεφκεροσ για περιιγθςθ ι ξεκοφραςθ. Διανυκτζρευςθ.. 
 
2Θ ΘΜΕΡΑ: ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΗΑΡ – ΟΡΜΑ - ΕΔΕΑ 
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςτθ ςυνζχεια κα πάμε ςτα λουτρά Πόηαρ . Η υπζροχθ λουτρόπολθ 
είναι κτιςμζνθ μζςα ςε ζνα καταπράςινο δάςοσ αξεπζραςτθσ ομορφιάσ. Τθ διαςχίηει ο 
Θερμοπόταμοσ, που πθγάηει από τον Βόρα ( Καιμακτςαλάν) με κρυςτάλλινο γάργαρο νερό. 
Υπάρχουν κρουνοί για ποςικεραπεία, υδροκεραπευτιριο για κινθςιοκεραπεία και ατομικοί 
λουτιρεσ.Τα  Ιαματικά λουτρά ενδείκνυνται για ρευματοπάκειεσ, αρκροπάκειεσ, ιςχυαλγίεσ,  
 
 
 
 



 
 
βρογχίτιδεσ, και πολλζσ άλλεσ πακιςεισ όπωσ δερματολογικζσ, νευρικζσ, νεφρών, ιπατοσ, 
πεπτικοφ, κυκλοφοριακοφ κ.λπ. Ραραμονι για μπάνιο και ςτθ ςυνζχεια  κα επιςκεφκοφμε τθν 
πανζμορφθ Όρμα , μια περιοχι με πλατάνια και τρεχοφμενα νερά για το μεςθμεριανό μασ 
φαγθτό. Κατόπιν κα αναχωριςουμε για τθν Ζδεςςα και κα ζχουμε χρόνο για καφζ ι περιιγθςθ 
ςτθν περιοχι με τουσ επιβλθτικοφσ καταρράκτεσ !!!Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, ξεκοφραςθ και 
για το βράδυ προτείνουμε διαςκζδαςθ με μουςικι και χορό.  Διανυκτζρευςθ.. 
 
 3Θ ΘΜΕΡΑ: ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ - ΑΓΙΟ ΠΑΙΙΟ ( ΟΤΡΩΣΘ ) - KEΡΚΤΡΑ  
 Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςτθ ςυνζχεια κα κάνουμε μια μικρι  ξενάγθςθ ςτα κφρια αξιοκζατα 
τθσ πόλθσ ξεκινϊντασ από τον Αγ.Δθμιτριο τον Λευκό Πφργο και τα Κάςτρα.  Κατόπιν 
αναχϊρθςθ για τθν ουρωτι Θεςςαλονίκθσ ,όπου και κα προςκυνιςουμε τον λιτό τάφο του 
Αγίου Παιςίου. Στθ ςυνζχεια επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο για να πάρουμε το δρόμο τθσ 
επιςτροφισ με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτα Γρεβενά για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Άφιξθ ςτθν 
Ηγουμενίτςα, επιβίβαςθ  ςτο πλοίο και επιςτροφι  ςτθν Κζρκυρα γεμάτοι εμπειρίεσ από το 
όμορφο ταξίδι μασ.   

ΤΖΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. 
 

ΣΙΜΘ :   140€  ΣΟ  ΑΣΟΜΟ ( ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ Η ΤΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ) 
Διαφορά μονόκλινου δωματίου 40 ευρϊ επιπλζον 

Ραιδικι τιμι 90 ευρϊ ςε τρίλκινο ι τετράκλινο δωμάτιο 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50 ΕΥΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

 
τθν τιμι περιλαμβάνονται : 

-      Ταξίδι  οδικό με  κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ 
- Ειςιτιρια πλοίου Κζρκυρα -Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα 

- 2 διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνο  ξενοδοχείο ςτθ Θεςςαλονίκθ 
-  Ρρωινό κακθμερινά ςτο ξενοδοχείο 

- Αρχθγόσ, ςυνοδόσ του γραφείου 
- ΦΡΑ. φόροι, διόδια 

- Ενθμερωτικά ζντυπα, φυλλάδια. 
 

Δεν περιλαμβάνονται : 
- Είςοδοι ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία 

- Φαγθτά, ποτά 
                                                                     - Πτι αναφζρεται ωσ προαιρετικό  

θμείωςθ 
- Το πρόγραμμα  μπορεί να αλλάξει ι να διαφοροποιθκεί χρονικά, ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ του γκροφπ και αναλόγωσ με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ χωρίσ βέβαια να 
παραλθφκεί τίποτα. 

- Οι αλλαγζσ των κζςεων είναι υποχρεωτικζσ και βάςει ειδικισ καρτζλασ. 
-  

 
 

Την επιμέλεια και ηην οργάνωζη ηης εκδρομής έχει ηο  
KALAMI TRAVEL  

ΤΗΛ. 26610/81581 , 693 2930643, 697 3452991 
WWW.CORFUKALAMITRAVEL.COM 

E-MAIL Kalami.Corfu@gmail.com 
FACEBOOK : corfukalamitravel 

 

http://www.corfukalamitravel.com/
mailto:Kalami.Corfu@gmail.com

