
 

 
Γιάπκεια: 4 ημέπερ  

Ανασυπήζειρ: 23, 30/12/2021 & 06/01/2022 

 

Χπιζηούγεννα ζηον Μςθικό Όλςμπο 
 

Ρατάνη- Παπαλία Καηεπίνηρ- Γίον-  

Ιεπά Μονή Οζίος Δθπαίμ ηος ύπος- Δλαηοσώπι- Έδεζζα- Νάοςζα- 

Λιηόσυπο- Βόλορ 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 
1η μέπα: Αθήνα – Ρατάνη – Παπαλία Καηεπίνηρ 
Αλαρώξεζε από Αζήλα κε πξννξηζκό έλα νξεηλό – παξαδνζηαθό ρσξηό ηελ Ραςάλε, ηνλ 
ηόπν πνπ ζύκθσλα κε ηελ κπζνινγία, παξαγόηαλ ην λέθηαξ ησλ ζεώλ ηνπ Οιύκπνπ. 
Χηηζκέλε ζε πςόκεηξν εμαθνζίσλ κέηξσλ, ε «θπξά ηνπ Οιύκπνπ» όπσο ηελ απνθαινύλ νη 
ληόπηνη, επηθπιάζζεη ζηνλ επηζθέπηε καγεπηηθή ζέα πνπ θηάλεη σο ην Αηγαίν πέιαγνο. Θα 
πεξηπιαλεζνύκε ζηα πέηξηλα δξνκάθηα θαη ζα ζαπκάζνπκε ηα γξαθηθά ζπίηηα, ηα πεξίθεκα 
αξρνληηθά θαη ηελ πιαηεία κε ηα καγαδηά θαη ηα αησλόβηα πιαηάληα. ηα ηαβεξλάθηα ηνπ 

ρσξηνύ ζα γεπηνύκε ην παξαδνζηαθό ξαςαληώηηθν θξαζί, παξέα κε ηνπηθέο λνζηηκηέο. 
Αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη μεθνύξαζε. Σν 
βξάδπ πινύζην δείπλν ζε κπνπθέ & δηαλπθηέξεπζε. 
 
2η μέπα: Γίον – Ιεπά Μονή Οζίος Δθπαίμ ηος ύπος – Δλαηοσώπι 
Πινύζην πξσηλό θαη ζήκεξα ζα θηλεζνύκε ζηα ελδόηεξα ηνπ βνπλνύ ησλ Γώδεθα Θεώλ 

θαηά ηε κπζνινγία, ηνπ επηβιεηηθνύ Οιύκπνπ. Πξώηα ζα επηζθεθηνύκε ηνλ αξραηνινγηθό 
ρώξν ηνπ Γίνλ, ηελ ηεξή πόιε ησλ Μαθεδόλσλ ζε κηα πεξηνρή θαηάθπηε, πνπ θαηαθιύδεηαη 
από λεξά. Έπεηηα, ζηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ, ζα επηζθεθηνύκε ην παλέκνξθν, γπλαηθείν 
κνλαζηήξη ηνπ κεγάινπ Παηέξα ηεο Οξζνδνμίαο Οζίνπ Δθξαίκ ηνπ ύξνπ, ην κνλαδηθό 
πξνζθύλεκα ηνπ Αγίνπ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα πλεπκαηηθή ραιάξσζε 
θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ην Διαηνρώξη, έλα νξεηλό ρσξηό, από ηα πην δεκνθηιή ηεο 
πεξηνρήο. Βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 780κ. θαη ηόζν ν λένο όζν θαη ν παιηόο νηθηζκόο έρεη 

εμειηρζεί ζε έλα από ηα θαιύηεξα νξεηλά ζέξεηξα ηεο Πηεξίαο. Φαγεηό ζε παξαδνζηαθό 

εζηηαηόξην θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ ζε ενξηαζηηθή αηκόζθαηξα ζα 
αθνινπζήζεη ην ξεβεγηόλ ζπλνδεία θαινύ θαγεηνύ θαη δσληαλήο κνπζηθήο. 
 
3η μέπα: Έδεζζα – Νάοςζα 
Πινύζην πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Έδεζζα γηα λα ζαπκάζνπκε ηνπο παζίγλσζηνπο 
θαηαξξάθηεο. Χξόλνο ειεύζεξνο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα έλαλ από ηνπο πην 

όκνξθνπο πξννξηζκνύο ηεο ρώξαο καο ην άιζνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ δύν ρηιηόκεηξα από 
ηελ πόιε ηεο Νάνπζαο. Δδώ έλαο πεξίπαηνο κέζα ζην άιζνο πεξλώληαο θάησ από ηεξάζηηα, 
πνιπεηή πιαηάληα θαη δίπια ζηα θξπζηάιιηλα λεξά ηνπ πνηακνύ ζα καο ραιαξώζεη κε ηνλ 
θαιύηεξν ηξόπν. Χξόλνο γηα θαγεηό ζηηο ηαβέξλεο ηεο πεξηνρήο θαη επηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ πινύζην δείπλν ζε κπνπθέ. 
 

4η μέπα: Παπαλία Καηεπίνηρ – Λιηόσυπο – Βόλορ – Αθήνα 
Πινύζην πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ θσκόπνιε ηνπ Ληηόρσξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην 
λόηην κέξνο ηνπ Ννκνύ Πηεξίαο. Σν Ληηόρσξν είλαη δεκνθηιήο πόιε γηα εθείλνπο πνπ 

επηζπκνύλ λα μεθηλήζνπλ αλαξξίρεζε ζηνλ Όιπκπν, θαζώο από εθεί μεθηλνύλ όιεο νη 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο θνξπθήο ηνπ κπζηθνύ βνπλνύ. ηε ζπλέρεηα εθ λένπ 
αλαρώξεζε γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Αζήλα κέζσ Βόινπ όπνπ ζα καο δνζεί ε επθαηξία 
λα γεπκαηίζνπκε ζε θάπνην από ηα παξαδνζηαθά ηζηπνπξάδηθα ηεο πόιεο. Άθημε ζηελ 

Αζήλα λσξίο ην βξάδπ. 



 
 

 
  Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 
 

 

 
 
 

Early Booking: 
 Για ηην ανασώπηζη ηυν Χπιζηοςγέννυν οι ηιμέρ ιζσύοςν με έγκαιπη κπάηηζη 

έυρ 10/12 και για πεπιοπιζμένο απιθμό δυμαηίυν. Έπειηα θα πποζαςξηθούν 
πεπίπος 10% 

  
 Για ηιρ ανασυπήζειρ ηηρ Ππυηοσπονιάρ και ηυν Θεοθανίυν οι ηιμέρ ιζσύοςν με 

έγκαιπη κπάηηζη έυρ 15/12 και για πεπιοπιζμένο απιθμό δυμαηίυν. Έπειηα 

θα πποζαςξηθούν πεπίπος 15% 
 
   

 
 
 

Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Mediterranean Village 5* κε εκηδηαηξνθή θαη 
κνπζηθέο βξαδηέο θαζεκεξηλά (πεξηιακβάλεηαη ην ξεβεγηόλ Χξηζηνπγέλλσλ & 
πξσηνρξνληάο κε δσληαλή κνπζηθή) 

 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν ηνπ γξαθείνπ καο 
 Γσξεάλ ρξήζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ ηεο ζάνπλαο, ηνπ ρακάκ θαη ηνπ πδξνκαζάδ γηα 

άηνκα άλσ ησλ 16 εηώλ 
 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 

 

 
Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Φηινδσξήκαηα, είζνδνη ζε κνπζεία & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 4€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 
 Φαγεηά & πνηά εθηόο ηεο εκηδηαηξνθήο 

 Όηη δελ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 

Ανασ. 
2κλινο 

 
3ο άηομο 
ενήλικαρ 

3ο άηομο παιδί 
έυρ 12 εηών 

Μονόκλινο 
 

23/12 4ημ. € 229 € 185 € 75 € 309 

30/12 4ημ. € 289 € 225 € 75 € 369 

06/01 4ημ. € 199 € 165 € 75 € 255 


