3ήμερη οδική εκδρομή
Θεσσαλονίκη – Ουρανούπολη - Κρουαζιέρα Άγιο Όρος – Τάφος Αγίου Παϊσίου

28-30 Οκτωβρίου 2022


1η ημέρα: Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Λουτρά Αριδαίας-Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση στο λιμάνι (πίσω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων) και αναχώρηση με το
πλοίο για την Ηγουμενίτσα. Μέσω της Εγνατία Οδού φτάνουμε στο Λουτράκι
Αριδαίας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση. Τα ιαματικά, θερμά νερά,
με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό,
όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο να απολαύσουμε τα λουτρά και έπειτα θα αναχωρήσουμε για Θεσσαλονίκη.
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και το απόγευμα ελεύθερο στη
διάθεσή σας. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Θεσσαλονίκη- Ουρανούπολη – Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε με προορισμό την Ουρανούπολη, όπου θα
κάνουμε κρουαζιέρα γύρο από το Άγιο Όρος (προαιρετικά κόστος περίπου 20ευρώ).
Αυτή η κρουαζιέρα αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, τόσο για τους άνδρες όσο και
για τις γυναίκες, επειδή είναι ο μόνος τρόπος να προσεγγίσετε και να θαυμάσετε το
Άγιον Όρος και τα μοναστήρια του Άθω από κοντινή απόσταση Κατά τη διάρκεια
αυτής της κρουαζιέρας, το πλήρωμά μας, θα σας δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες
για κάθε μοναστήρι και τη μοναστική ζωή, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό
από το εσωτερικό των μοναστηριών. Αφού τελειώσει η κρουαζιέρα θα έχουμε χρόνο
για φαγητό στα παραλιακά ταβερνάκια της Ουρανούπολης. Αναχώρηση για
Θεσσαλονίκη και προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Ελεύθερος
χρόνος στην Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Τάφος Αγίου Παϊσίου - Βέροια - Ηγουμενίτσα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αποχαιρετάμε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το τάφο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος βρίσκεται μέσα
στο Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή. Στη συνέχεια, θα
αναχωρήσουμε για τη Βέροια, όπου θα ακολουθήσει μεσημεριανό φαγητό
(προαιρετικό) και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για βόλτα ή καφέ. Μπορείτε να
επισκεφθείτε τις παραδοσιακές συνοικίες 19ου αι., τη Μπαρμπούτα, την εβραϊκή
συνοικία και την Κυριώτισσα, τη χριστιανική συνοικία. Το βήμα του Αποστόλου
Παύλου, το ιστορικό μνημείο αποτελεί σημείο αναφοράς των απανταχού
Χριστιανών. Έπειτα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής μας για την Ηγουμενίτσα
με
τις
απαιτούμενες
στάσεις
για
καφέ
και
για
ξεκούραση.

Τιμή κατά άτομο:

150€ σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
220€ για μονόκλινο
Περιλαμβάνονται:
✓ Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα
✓ Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του
γραφείου μας
✓ 2 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό Ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη (4*) με
πρωινό
✓ Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών
✓ Συνοδός
✓ Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια
Δεν Περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 Ποτά, έξοδα διασκέδασης και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο
πρόγραμμα

Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει
χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα

Καλό σας ταξίδι !!!

