3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗ XAΛΚΙΔΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΥΔΑΝΙΑΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟ ΟΡΟΣΑΓ.ΠΑΙΣΙΟΣ
ΑΠΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
«Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει», λένε οι βορειοελλαδίτες και κάτι ξέρουν.
Ετοιμαστείτε να υποκύψετε στη γοητεία των τριών όμορφων χερσονήσων
της και κυριως στο τρίτο "πόδι", που περιλαμβάνει την παραθαλάσσια πόλη
της Ουρανούπολης και το φημισμένο μοναστικό Άγιο Όρος !!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΜΕΡΑ:

Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι, επιβίβαση στο λεωφορείο αναχώρηση για το λιμάνι και
επιβίβαση στο πλοίο για Ηγουμενίτσα. Άφιξη και άμεση αναχώρηση. Μέσω της περίφημης
Εγνατίας Οδού και με ενδιάμεση στάση για καφέ θα φτάσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη
, όπου και θα κάνουμε στάση για 2 ώρες περίπου για φαγητό, βόλτα ,ψώνια κλπ. Στη
συνέχεια και μέσω Καλαμαριάς, Θέρμης, Επανωμής και Νέα Τρίγλια, θα καταλήξουμε στο
όμορφο και φιλόξενο ξενοδοχείο μας στα Ν.Μουδανιά Χαλκιδικής. Τακτοποίηση στα
δωμάτια και διανυκτέρευση. (ΔΙΑΝΥΚΤ. 1η )
2η ΜΕΡΑ:

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και μια υπέροχη μέρα ξεκινά. Θα περάσουμε από Γερακινή,
Πυργαδίκια, Γομάτι και θα καταλήξουμε στην Ουρανούπολη. Στη συνέχεια προαιρετικά,
θα κάνουμε μια αξέχαστη κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε τα μοναστήρια του Αγίου
Όρους. Κατόπιν θα επιστρέψουμε μέσω μιας πολύ όμορφης διαδρομής από Ιερισσό και
Αρναία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο , ξεκούραση και το βράδυ θα έχουμε προαιρετική
διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο με μουσική, τραγούδι και χορό.
(ΔΙΑΝΥΚΤ. 2Η).
3η ΜΕΡΑ:

Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατόπιν θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής . Ενδιάμεσα θα
επισκεφθούμε την Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου θα
προσκυνήσουμε τον λιτό τάφο του Αγίου Παισίου. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια
αναχώρηση για Ηγουμενίτσα με ενδιάμεσες απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ.
Άφιξη, επιβίβαση στο φέρυ μπότ και επιστροφή στην Κέρκυρα με τις καλύτερες
αναμνήσεις και εντυπώσεις.

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ: 150 €/ΑΤΟΜΟ
Διαφορά μονόκλινου 50 ευρώ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ !!!
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Μεταφορά με λεωφορείο για όλο το εκδρομικό πρόγραμμα
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στην Χαλκιδική
σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια .
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ
 Αρχηγό συνοδό του γραφείου για όλο το εκδρομικό πρόγραμμα.
 Οι περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Εισιτήρια φερυ μπόουτ Κέρκυρα –Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

 Το εισιτήριο της κρουαζιέρας ( 20 ευρώ ανά άτομο)
 Φόρος διανυκτέρευσης
 Γεύματα ,ποτά ,εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.

Η σειρά του προγράμματος είναι πιθανόν να τροποποιηθεί για διάφορους λόγους,
χωρίς βέβαια να παραληφθεί τίποτα, από το πρόγραμμα

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643

