
 

 
Γιάπκεια: 3,4 ημέπερ  

Ανασωπήζειρ: 23, 24, 30,31/12/2021 & 06/01/2022 
 

Θεζζαλονίκη - Αμθίπολη 
 

Παλαιόρ Άγιορ Πανηελεήμοναρ- Θεζζαλονίκη- Αμθίπολη-  

Ιεπά Μονή Παναγίαρ Δικοζιθοίνιζζαρ-  

Ιεπά Μονή Τιμίος Πποδπόμος – Λοςηπά Σιδηποκάζηπος –  

Λίμνη Κεπκίνη – Βεπγίνα 
 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 
1η μέπα: Αθήνα – Παλαιόρ Άγιορ Πανηελεήμοναρ – Θεζζαλονίκη 
Αλαρώξεζε λσξίο ην πξσί θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα μεθνύξαζε θαηεπζπλόκαζηε ζε έλα 
από ηα νκνξθόηεξα κέξε ηεο Μαθεδνλίαο, ηνλ παιαηό Άγην Παληειεήκνλα. Ο 
αλαπαιαησκέλνο θαη δηαηεξεηένο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 700κ., κε 
εμαηξεηηθή ζέα πξνο ηνλ Θεξκατθό θόιπν θαη ηηο αθηέο ηεο Νόηηαο Πηεξίαο. Φαγεηό ζε 

παξαδνζηαθή ηαβέξλα θαη πνξεία πξνο ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο, ηε Θεζζαινλίθε. 
Ταθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη μεθνύξαζε. Τν βξάδπ καο ειεύζεξν & δείπλν ζην μελνδνρείν. 

 
2η μέπα: Αμθίπολη – Ιεπά Μονή Παναγίαρ Δικοζιθοίνιζζαρ – Καβάλα 
Πξσηλό ζε κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Ακθίπνιε. Δπίζθεςε ζην κνπζείν. Σηε ζπλέρεηα 
ζα επηζθεθηνύκε ηελ Παλαγία ηελ Δηθνζηθνίληζζα, κε ηελ αρεηξνπνίεην ζαπκαηνπξγό 
εηθόλα ηεο, ε νπνία απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνζθπλήκαηα ηεο Μαθεδνλίαο θαη 

είλαη ην παιαηόηεξν ελ ελεξγεία κνλαζηήξη ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε. Τειεπηαίνο 
πξννξηζκόο ηεο εκέξαο ε … Μέθθα ηνπ θαπλνύ. Φηάλνληαο ζηελ Καβάια ζα μεθηλήζνπκε 
ηελ πεξηήγεζή καο από ηελ παιηά πόιε ζαπκάδνληαο ηα παιηά αξρνληηθά κε ηε κνλαδηθή 
αξρηηεθηνληθή. Κνκβηθό ζεκείν είλαη ε πιαηεία ηνπ Μνράκελη Άιη, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 
αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα κε ην γθξέκηζκα ησλ ζπηηηώλ πνπ θαηνηθνύζαλ νη ρξηζηηαλνί θαηά ηελ 
ηνπξθνθξαηία. Σηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην ηδακί ηνπ Χνπζεΐλ Μπέε. Θα 
επηζθεθηνύκε αθόκα έλα από ηα πην ζεκαληηθά θαη αμηόινγα κλεκεία ηεο πεξηνρήο, ην 

Ικαξέη, κεγάιν ζπγθξόηεκα ηεο ηειεπηαίαο Οζσκαληθήο πεξηόδνπ. Σηε ζπλέρεηα ζα 
αλεθνξίζνπκε ζην θάζηξν ηεο πόιεο, κε ηελ Αθξόπνιε θαη ηνλ παιηό θάξν. Χξόλνο γηα 

θαθέ θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Τν βξάδπ ζα αθνινπζήζεη ην ενξηαζηηθό ξεβεγηόλ 
κε θαιό θαγεηό, ζπλνδεία κνπζηθήο. 
 
3η μέπα: Ιεπά Μονή Τιμίος Πποδπόμος – Λοςηπά Σιδηποκάζηπος – Λίμνη Κεπκίνη 

Μπνπθέ πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Ιεξά Μνλή Τηκίνπ Πξνδξόκνπ Σεξξώλ, εθάκηιιε 
κε ηηο Ιεξέο Μνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο από άπνςε ηζηνξίαο, θεηκειίσλ θαη ηνπνζεζίαο. Έπεηηα 
ζα επηζθεθηνύκε ηα ινπηξά Σηδεξνθάζηξνπ, ρηηζκέλα πάλσ ζηελ πεγή, ηα νπνία είλαη από 
ηα πνιπηειέζηεξα ηεο Διιάδαο. Η αηκόζθαηξα ζην ρακάκ είλαη κπζηεξηαθή. Έπεηηα εθ λένπ 
αλαρώξεζε γηα ηελ ππέξνρε Λίκλε Κεξθίλε, έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 
πδξνβηόηνπνπο ηεο Δπξώπεο.  
Θα πεξηεγεζνύκε ζην ρώξν έθζεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θέληξνπ θαη ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε παξαηήξεζε πνπιηώλ κε ηειεζθόπην. Διεύζεξνο ρξόλνο ζηελ πεξηνρή 
γηα παξαδνζηαθό θαγεηό θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. 
 
4η μέπα: Θεζζαλονίκη – Βεπγίνα – Αθήνα 

Πξόγεπκα & επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν γηα λα πεξηεγεζνύκε ζηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα 
ηεο πόιεο αιιά θαη γηα λα απνιαύζνπκε ηνλ πεξίπαηό καο ζηελ όκνξθε θαη πνιπζύρλαζηε 
παξαιία ηεο. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε Βεξγίλα, όπνπ ζα μελαγεζνύκε ζηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν, έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηεο Διιάδαο. Έπεηηα πνξεία 
επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα όπνπ ζα θζάζνπκε λσξίο ην βξάδπ. 



 
Σημείωζη: Σην ηεηξαήκεξν πξόγξακκα δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ηεο 3εο 
εκέξαο. 
 

Early Booking: 
 
Οι ηιμέρ ιζσύοςν με έγκαιπη κπάηηζη έωρ 10/12 και για πεπιοπιζμένο απιθμό 
δωμαηίων. 

Έπειηα θα πποζαςξηθούν πεπίπος 15% 
  
 Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 Γύν ή ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο (Rotonda 3* ή Holiday 

Inn 5*) κε εκηδηαηξνθή ζε ζεη κελνύ 3 πηάησλ 
 Γηα ηνπο δηακέλνληεο ζην Rotonda 3* Gala Χξηζηνπγέλλσλ & Πξσηνρξνληάο ζηε ζέζε 

ηεο εκηδηαηξνθήο κε ενξηαζηηθό ζεη κελνύ 4 πηάησλ & κνπζηθή 
 Γηα ηνπο δηακέλνληεο ζην Holiday Inn 5* Gala Χξηζηνπγέλλσλ & Πξσηνρξνληάο ζηε 

ζέζε ηεο εκηδηαηξνθήο κε ενξηαζηηθό ζεη κελνύ 4 ή 5 πηάησλ & κνπζηθή 
 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν 

 Δπίζεκε μελάγεζε ζηελ Βεξγίλα 
 Πξσηόθνιια Covid ‘19 
 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 
 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 Φηινδσξήκαηα 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Φαγεηά & πνηά εθηόο ηεο εκηδηαηξνθήο & όηη δελ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ 

πξόγξακκα 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 1,5€ γηα μελνδνρεία 3* & 4€ γηα μελνδνρεία 5* ην δσκάηην 

εκεξεζίσο 

Ανασ. Ξενοδοσείο 
2κλινο 

 
3ο άηομο 
ενήλικαρ 

3ο άηομο 
παιδί 

έωρ 6 εηών 

3ο  άηομο 
παιδί 

7 έωρ 12 εηών 

Μονόκλινο 
 

24/12 3ημ. 

Rotonda 3* 

 

€ 149 € 110 € 60 € 110 € 179 

23/12 4ημ. € 199 € 150 € 75 € 145 € 249 

31/12 3ημ. € 149 € 115 € 60 € 110 € 185 

30/12 4ημ. € 199 € 150 € 75 € 145 € 249 

06/01 4ημ. € 189 € 140 € 75 € 135 € 239 

Ανασ. Ξενοδοσείο 
2κλινο 

 

3ο άηομο 

ενήλικαρ 

3ο άηομο 
παιδί 

έωρ 6 εηών 

3ο  άηομο 
παιδί 

7 έωρ 12 εηών 

Μονόκλινο 

 

24/12 3ημ. 

Holiday Inn 
5* 

€ 185 € 145 € 60 € 115 € 245 

23/12 4ημ. € 239 € 185 € 75 € 165 € 329 

31/12 3ημ. € 235 € 185 € 60 € 140 € 315 

30/12 4ημ. € 309 € 235 € 75 € 190 € 425 

06/01 4ημ. € 209 € 155 € 75 € 150 € 299 


