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3 ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 
 

XΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ  
  ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ ΑΙ-ΒΑΙΛΗ  

 
 

( ONEIΡΟΤΠΟΛΗ  ΓΡΑΜΑ ) 

 

 Θεσσαλονίκη, Γρεβενά 
ΑΝΑΦΩΡΗΗ  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ  

ΕΠΙΣΡΟΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
24/12/19  

 

πγθέληξσζε ην πξσί ζην λέν ιηκάλη ώξα….θαη αλαρώξεζε γηα Ηγνπκελίηζα. Άθημε , 
επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρώξεζε. ηάζε γηα θαθέ  θαη ζπλερίδνληαο ζα πάκε ζηελ 
όκνξθε Θεσσαλονίκη. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα ζην όκνξθν μελνδνρείν καο , μεθνύξαζε 
θαη ην βξάδπ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΆ ζα έρνπκε ην ενξηαζηηθό ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ  ΔΕΙΠΝΟ  κε 
δσληαλή κνπζηθή, ηξαγνύδη θαη ρνξό. Δηαλπθηέξεπζε. 
 
 

 

25/12/19 

 

Υρόνια πολλά!! Πξναηξεηηθή παξαθνινύζεζε ην πξσί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 
ζηνλ Αγην Δεκήηξην θαη θαηόπηλ ζα πάκε ζηελ Ονειρούπολη Γράμας, στο τωριό τοσ 
Αγίοσ Βασίλη. Υξόλνο ειεύζεξνο  ζην …όλεηξν, γηα ηα κηθξά ,αιιά θαη γηα ηα κεγάια 
παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαιήμνπκε ζε ππέξνρν εζηηαηόξην όπνπ θαη ζα γεπκαηίζνπκε.   
Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο ζηε Θεζζαινλίθε, ρξόλνο ειεύζεξνο γηα μεθνύξαζε, βόιηα  
θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
26/12/19 

 

Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο.  Ελδηάκεζα ζα ζηακαηήζνπκε 
ζηελ πόιε ησλ Γρεβενών γηα πεξηήγεζε θαη γεύκα , δνθηκάδνληαο ηηο ππέξνρεο γεύζεηο ζε 
καληηάξηα , όπνπ κνλαδηθά ηα καγεηξεύνπλ, ή ζε πεληαλόζηηκα ςεηά … θαη ην απνγεπκαηάθη 
ζα θηάζνπκε  ζηελ Ηγνπκελίηζα θαη από εθεί ζηελ Κέξθπξα, έρνληαο καδέςεη ηηο 
νκνξθόηεξεο αλακλήζεηο από ηα θεηηλά Υξηζηνύγελλα.  . 

 

  
 

Σέινο ηαμηδηνύ. 

 

                                            Τιμή ανά άτομο  :   160   ευρώ 
 

 

ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΜΔΥΡΙ  18  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 

ΜΔ ΣΗΝ ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  50  ΔΤΡΧ 

ΓΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ  40 ΔΤΡΧ ΔΠΙΠΛΔΟΝ 

ΠΑΙΓΙΚΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΑΠΟ 3-12 ΔΣΧΝ  140 ΔΤΡΧ ( Δ ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΧΜΑΣΙΟ 

ΜΔ ΓΤΟ ΔΝΗΛΙΚΔ ) 

ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΔΧ 3 ΔΣΧΝ ΣΟ ΓΧΜΑΣΙΟ ΣΧΝ ΓΟΝΙΧΝ ΣΟΤ  ΔΙΝΑΙ ΥΧΡΙ 

ΥΡΔΧΗ. 

 

 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ  

-εηζηηήξηα θέξξπ Ηγνπκελίηζα-Κέξθπξα  κε επηζηξνθή 

-ηαμίδη νδηθό κε  θιηκαηηδόκελν θαη άλεην ιεσθνξείν. 

-πεξηεγήζεηο, εκεξήζηεο εθδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα 

-2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην επηιεγκέλν μελνδνρείν  4**** ΙΜPERIAL PALACE 

HOTEL ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο  

- πξσηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν 

-Πξναηξεηηθό Δνξηαζηηθό πξόγξακκα - ξεβεγηόλ - κε δσληαλή κνπζηθή, νξρήζηξα 

θαη ενξηαζηηθό κελνύ ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ κε άθζνλε θαηαλάισζε θξαζηνύ θαη 

αλαςπθηηθώλ ζηελ πεξηνρή Λαδάδηθα Θεζζαινλίθεο 

- Παξαθνινύζεζε ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο ηελ εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

 - ελεκεξσηηθά έληππα  

-ΦΠΑ 

-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

-είζνδνη κνπζείσλ 

-επηπιένλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαγεηά, πνηά, θηινδσξήκαηα 

-όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό 

 

 

YΠΟΦΙΝ: Καηά ηηο δηαδξνκέο νη αιιαγέο ζέζεσλ ζην πνύικαλ είλαη ππνρξεσηηθέο 

 

- Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο, ρσξίο βέβαηα λα παξαιεθζεί ηίπνηα 


