
 

Γηάρθεηα: 4,5 εκέρες  
Αλατωρήζεης: 22,23,29,30/12 & 05/01 

 
 

Θεζζαιολίθε – Λοσηρά Πόδαρ - αληάλζθη  
 

 

Πρόγρακκα εθδροκής 
 

 

1ε κέρα: Αζήλα – Ακπειάθηα – Θεζζαιολίθε 
Αλαρώξεζε από Αζήλα κε πξννξηζκό έλαλ παξαδνζηαθό νηθηζκό ηνπ λνκνύ Λάξηζαο ηα 
Ακπειάθηα. Είλαη ρηηζκέλα ζηηο βνξεηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ όξνπο Όζζα, ζηελ είζνδν ηεο 
θνηιάδαο ησλ Σεκπώλ θαη θεκίδνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ βαθή λεκάησλ κε θόθθηλν 
ρξώκα πνπ παξήγαγαλ από ηελ επεμεξγαζία ηνπ θπηνύ ξηδάξη. Πξόθεηηαη γηα παξαδνζηαθό 
νηθηζκό θαη θαηά ηελ πεξηήγεζή καο ζα ζαπκάζνπκε θαινδηαηεξεκέλα πεηξόθηηζηα αξρνληηθά 
θαη παξαδνζηαθέο πέηξηλεο βξύζεο πνπ θαλεξώλνπλ παιαηόηεξεο επνρέο δόμαο, πινύηνπ θαη 
αθκήο. ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ, ζην αλαζηεισκέλν αξρνληηθό ηνπ «Μνιά» ζα επηζθεθηνύκε 
ην ιανγξαθηθό θαη ηζηνξηθό κνπζείν κε εθζέκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 
Ακπειαθησηώλ. Επίζεο ζα επηζθεθηνύκε ην αξρνληηθό βάξηο ην νπνίν είλαη έλα από ηα 
ζπνπδαηόηεξα θνζκηθά θηίξηα ηνπ Ειιαδηθνύ ρώξνπ. Άξρηζε λα θηίδεηαη ην 1778 σο θαηνηθία 
ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πλεηαηξηζκνύ ησλ Ακπειαθίσλ Γεσξγίνπ Μαύξνπ βαξηο, ελώ ππήξμε 
θαη ε έδξα ηνπ πλεηαηξηζκνύ. Σν αξρνληηθό παξακέλεη αθόκε θαη ζήκεξα δείγκα 
παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο πςειήο αηζζεηηθήο ηνπ 18νπ αηώλα, κε μερσξηζηέο θαη 
εληππσζηαθέο ηνηρνγξαθίεο. Χξόλνο γηα θαγεηό, πεξίπαην θαη θαθέ  θαη ζηελ ζπλέρεηα 
αλαρώξεζε γηα ηελ Θεζζαινλίθε. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Σν βξάδπ καο 
ειεύζεξν & δηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε κέρα: Οτσρό Ρούπει – αληάλζθη 
Μεηά ην πξόγεπκα επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρώξεζε γηα ην Ορπξό Ρνύπει, ην νπνίν 
ήηαλ ην κεγαιύηεξν από ηα 21 ζπγθξνηήκαηα νρπξώλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε όιε ηε 
γξακκή Μεηαμά θαη πνπ ζηηο κέξεο καο ιεηηνπξγεί σο ηζηνξηθό κλεκείν. Μέζσ 
νπηηθναθνπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα καο γίλεη παξνπζίαζε ηεο κάρεο ησλ νρπξώλ. Επίζεο ζα 
πάκε ζην κνπζείν θαη ηέινο ζην πεξίπηεξν ησλ επηζθεπηώλ όπνπ κπνξνύκε λα αγνξάζνπκε 
αλακλεζηηθά δώξα. ηε ζπλέρεηα κέζσ Πξνκαρώλα ζα πεξάζνπκε ηα Βνπιγαξηθά ζύλνξα 
(ρξόλνο ζηα θαηαζηήκαηα αθνξνιόγεησλ εηδώλ) γηα λα θζάζνπκε ζην αληάλζθη. Εθεί 
κπνξνύκε λα ςσλίζνπκε αζιεηηθά, είδε έλδπζεο θαη άιια, ζε ρακειέο ηηκέο αιιά θαη λα 
πεξπαηήζνπκε ζηνλ εκπνξηθό πεδόδξνκν ηεο πόιεο. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ καο ειεύζεξν & δηαλπθηέξεπζε. 

 

3ε κέρα: Λοσηρά Πόδαρ – Έδεζζα 
Πξσηλό θαη εμόξκεζε 13 ρικ. από ηελ Αξηδαία ζηα Λνπηξά Πόδαξ, όπνπ ζε πςόκεηξν 369 – 
390 κέηξσλ βξίζθνληαη νη ηακαηηθέο πεγέο ινπηξνζεξαπείαο θαη πνζηζεξαπείαο. Σα Λνπηξά 
Πόδαξ είλαη γλσζηά γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο, ηόζν θαηά ηελ επνρή ηνπ Μ. 
Αιεμάλδξνπ, όζν θαη θαηά ηελ ξσκατθή θαη βπδαληηλή πεξίνδν. Έπεηηα αλαρώξεζε γηα ηελ 
Έδεζζα όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηνπο παζίγλσζηνπο θαηαξξάθηεο ηεο θαη ζα έρνπκε θαη 
ειεύζεξν ρξόλν γηα πεξίπαην θαη θαγεηό. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε. Σν 
βξάδπ ζα αθνινπζήζεη ην ενξηαζηηθό ξεβεγηόλ κε θαγεηό ζπλνδεία κνπζηθήο. 

 

4ε κέρα: Θεζζαιολίθε περηήγεζε πόιες – Νάοσζα 
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. ηε ζπλέρεηα, πξνο ην κεζεκεξάθη, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Νάνπζα θαη 



 
ζπγθεθξηκέλα ην θαηαπξάζηλν Άιζνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κε ρξόλν γηα παξαδνζηαθό θαγεηό 
ζε θάπνηα από ηηο ηαβέξλεο ηεο πεξηνρήο. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ καο 
ειεύζεξν & δηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε κέρα: Θεζζαιολίθε – Βεργίλα – Παιαηός Άγηος Παληειεήκολας – Αζήλα 
Πξόγεπκα, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρώξεζε γηα ηε Βεξγίλα, όπνπ ζα μελαγεζνύκε 
ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν, έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηεο Ειιάδαο. Έπεηηα ζα 
απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ καο 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. 
ηε ζπλέρεηα ζα πάξνπκε ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο 
γηα θαγεηό θαη μεθνύξαζε. 

 

Σηκή ζσκκεηοτής θαη’ άηοκο : 

 

 
 

 
Early Booking: 

Οη ηηκέο ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έσο 10/12 θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό δσκαηίσλ. 
Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 15% 
 

Περηιακβάλοληαη: 

 Σξεηο ή ηέζζεξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο (El Greco 3* ή Holiday 
Inn 5*) κε πξσηλό ζε κπνπθέ 

 Gala Χξηζηνπγέλλσλ κε ενξηαζηηθό κελνύ 4 πηάησλ (θαη γηα ηα 2 μελνδνρεία ζα παξαηεζεί 
ζην Holiday Inn) 

 Gala Πξσηνρξνληάο κε ενξηαζηηθό κελνύ 5 πηάησλ (θαη γηα ηα 2 μελνδνρεία ζα παξαηεζεί 
ζην Holiday Inn) 

 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν 

 Επίζεκε μελάγεζε ζηελ Βεξγίλα 

 Αξρεγόο εθδξνκήο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Φ.Π.Α. 

Τφποσ Δωματίου 

Χριςτοφγεννα 

El Greco 3* Holiday Inn 5* 

4 ημ. 5 ημ. 4 ημ. 5 ημ. 
Δίκλινο 265 € 319 € 285 € 345 € 

3
ο
 άτομο ενήλικας 189 € 219 € 205 € 240 € 

3
ο
 άτομο παιδί ζως 6 95 € 115 € 105 € 115 € 

3
ο
 άτομο παιδί 7 - 12 165 € 195 € 175 € 210 € 

Μονόκλινο 345 € 419 € 395 € 495 € 

Τφποσ Δωματίου 

Πρωτοχρονιά 

El Greco 3* Holiday Inn 5* 

4 ημ. 5 ημ. 4 ημ. 5 ημ. 
Δίκλινο 269 € 319 € 335 € 405 € 

3
ο
 άτομο ενήλικας 199 € 235 € 229 € 275 € 

3
ο
 άτομο παιδί ζως 6 95 € 110 € 95 € 110 € 

3
ο
 άτομο παιδί 7 - 12 165 € 195 € 195 € 235 € 

Μονόκλινο 349 € 419 € 465 € 585 € 

Τφποσ Δωματίου 

Θεοφάνια 

El Greco 3* Holiday Inn 5* 

4 ημ. 4 ημ. 
Δίκλινο 185 € 215 € 

3
ο
 άτομο ενήλικας 129 € 140 € 

3
ο
 άτομο παιδί ζως 6 90 € 95 € 

3
ο
 άτομο παιδί 7 - 12 129 € 140 € 

Μονόκλινο 259 € 325 € 



 
 
Γελ περηιακβάλοληαη: 

 Φηινδσξήκαηα 

 Είζνδνη ζε κνπζεία & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 

 Φαγεηά & πνηά εθηόο ησλ ξεβεγηόλ 

 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 1,5€ γηα ην El Greco & 4€ γηα ην Holiday Inn ην δσκάηην 
εκεξεζίσο 
 

Σεηραήκερο πρόγρακκα: 

Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηεηξαήκεξε αθνινπζώληαο ην παξαθάησ πξόγξακκα. 
1ε εκέξα: 23/12, 30/12 & 05/01 Αζήλα - Ακπειάθηα - Θεζζαινλίθε 
2ε εκέξα: 24/12, 31/12 & 06/01 Ορπξό Ρνύπει - αληάλζθη 
3ε εκέξα: 25/12, 01/01 & 07/01 Λνπηξά Πόδαξ - Έδεζζα 
4ε εκέξα: 26/12, 02/01 & 08/01 Πεξηήγεζε Θεζζαινλίθεο - Βεξγίλα – Παιαηόο Άγηνο 
Παληειεήκνλαο - Αζήλα 

 
εκείωζε: 

 

 Η εθδξνκή ησλ Θενθαλίσλ είλαη κόλν κε πξσηλό. 

 Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 

 Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 
αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ πκκεηνρήο 

 


