
 

 
 

Δηάρθεηα: 3,4,5 εκέρες  
Αλατωρήζεης: 22,23,29,30/12 & 05,06/01 

 

Καζηορηά – Νσκθαίο – Λοσηρά Πόδαρ 
 

Σηάηηζηα – Πηοιεκαΐδα – Πρέζπες – Νσκθαίο – Καζηορηά  

Μοσζείο Κέρηλωλ Οκοηωκάηωλ – Δηζπειηό – Ελσδρείο – Σπειηά Δράθοσ -  

Ι.Μ. Μασρηώηηζζας – Λοσηρά Πόδαρ 

 

Πρόγρακκα εθδροκής 

 
1ε κέρα: Αζήλα – Καιακπάθα – Σηάηηζηα – Πηοιεκαΐδα 
Αλαρώξεζε από Αζήλα κε πξννξηζκό ηε Σηάηηζηα, κία πόιε δηάζεκε γηα ην εκπόξην 
γνπλαξηθώλ θαη εμίζνπ γλσζηή γηα ηα παξαδνζηαθά αξρνληηθά ηεο. Έηζη ζα επηζθεθηνύκε ην 
πην θαινδηαηεξεκέλν από ηα ηξηάληα ελαπνκείλαληα ζπίηηα ηεο Σηάηηζηαο θηίζκα ηνπ 1700. 
Σπλερίδνληαο ζα θηάζνπκε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα & 

μεθνύξαζε. Γείπλν ζε πινύζην κπνπθέ. 
 
2ε κέρα: Οιοήκερε εθδροκή ζηελ Καζηορηά (Μοσζείο Κέρηλωλ Οκοηωκάηωλ – 
Δηζπειηό – Ελσδρείο – Σπειηά Δράθοσ – Ι.Μ. Μασρηώηηζζας) 
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην κνπζείν Κέξηλσλ Οκνησκάησλ ηεο Καζηνξηάο. Έπεηηα ζα 
επηζθεθηνύκε ηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Γηζπειηνύ θαη ην Οηθνκνπζείν, έλαλ ιηκλαίν 
νηθηζκό κε ηζηνξία 7.000 εηώλ. Σηε ζπλέρεηα, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε Σπειηά ηνπ Γξάθνπ, 

έλα από ηα πην εληππσζηαθά ζπήιαηα ηεο Διιάδαο όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ κύζν ήηαλ 

ρξπζνξπρείν θαη ην θύιαγε άγξππλα έλαο δξάθνο. Έπεηηα ζα επηζθεθηνύκε ηελ Ιεξά Μνλή 
Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ Μαπξηώηηζζαο. Απηόο ν Βπδαληηλόο ζεζαπξόο είλαη ρηηζκέλνο ην 
1082, πεξηηξηγπξηζκέλνο από αησλόβηα πιαηάληα. Χξόλνο γηα θαθέ θαη πεξίπαην ζηελ πόιε 
ηεο Καζηνξηάο θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε. Γείπλν ζην μελνδνρείν ζε 
πινύζην κπνπθέ. 
 

3ε κέρα: Πρέζπες– Νσκθαίο  
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηηο Πξέζπεο, ηνπο πην δηάζεκνπο, ίζσο, πδξνβηόηνπνπο ηεο 
Διιάδαο. Θα επηζθεθζνύκε ηνλ Άγην Γεξκαλό όπνπ ζα ελεκεξσζνύκε από εθπξόζσπν ηνπ 
θέληξνπ πιεξνθόξεζεο Πξεζπώλ γηα ηελ ζπάληα παλίδα πνπ βξίζθεη θαηαθύγην ζηηο ιίκλεο. 
Δπόκελνο ζηαζκόο ην λεζάθη ηνπ Αγίνπ Αρίιιεηνπ. Αθνινπζεί επίζθεςε ζην ρσξηό ησλ 
Ψαξάδσλ. Σηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε έλα από ηνπο πην όκνξθνπο παξαδνζηαθνύο 

νηθηζκνύο ηεο ρώξαο καο, ην Νπκθαίν. Τν ρσξηό πεξηθιείεηαη από δάζνο νμηάο θαη 
δηαζρίδεηαη από ιηζόζηξσηα κνλνπάηηα θαη πεηξόθηηζηα ζπίηηα. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα 
πεξίπαην θαη παξαδνζηαθό θαγεηό. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Τν βξάδπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ην ενξηαζηηθό δείπλν – ξεβεγηόλ ζε πνιπηειή αίζνπζα κε κνπζηθή θαη 
ρνξό. 

 
4ε κέρα: Πηοιεκαΐδα, εκέρα ειεύζερε 

Πξόγεπκα θαη ε ζεκεξηλή, ενξηαζηηθή εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ ραιάξσζε. Μπνξνύκε 
λα μεθνπξαζηνύκε ζην μελνδνρείν απνιακβάλνληαο ηνπο δεζηνύο ηνπ ρώξνπο, παίδνληαο ην 
παξαδνζηαθό ραξηάθη κε ηνπο θίινπο καο θαη πίλνληαο έλα δεζηό ξόθεκα. Θα ππάξμεη 
ηξίσξε πξσηλή θαη δίσξε απνγεπκαηηλή βόιηα κε ην πνύικαλ γηα όζνπο ζέινπλ λα 
πεξπαηήζνπλ θαη λα ςσλίζνπλ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Γείπλν ζην μελνδνρείν ζε πινύζην 
κπνπθέ. 
 

5ε κέρα: Πηοιεκαΐδα – Λοσηρά Πόδαρ – Αζήλα 



 
Πξσηλό θαη ζήκεξα ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε επίζθεςε, 13 ρικ. από ηελ Αξηδαία ζηα Λνπηξά 
Πόδαξ, όπνπ ζε πςόκεηξν 390 κέηξσλ βξίζθνληαη νη ηακαηηθέο πεγέο ινπηξνζεξαπείαο θαη 
πνζηζεξαπείαο. Η θαηαπξάζηλε, κνλαδηθή ζε ηειεηόηεηα θύζε δηαθόπηεηαη κόλν γηα λα 
βξαρεί από ηα λεξά ησλ θαηαξξαθηώλ θαη ησλ ξπαθηώλ. Σηα Πόδαξ ιεηηνπξγνύλ νκαδηθέο 
πηζίλεο θαη 50 αθόκε αηνκηθνί ινπηήξεο. Δπίζεο ππάξρεη κηα εμσηεξηθή πηζίλα θαζώο θαη 
πνιιά θαηαζηήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ όπσο εζηηαηόξηα & αλαςπθηήξηα. 
Έπεηηα, πνξεία επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ, θαγεηό θαη 

μεθνύξαζε. Άθημε ζηελ Αζήλα ην βξάδπ. 

  

 
Τηκή 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: 
 Τξεηο ε ηέζζεξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην αλαθαηληζκέλν Pantelidis Hotel 4* ζηελ 

Πηνιεκαΐδα 

 Πξσηλό θαη δείπλν θαζεκεξηλά ζε πινύζην κπνπθέ (πεξηιακβάλνληαη ηα ενξηαζηηθά 
ξεβεγηόλ κε κνπζηθή ζηηο 24/12 & 31/12) 

 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν ηνπ γξαθείνπ καο 
 Αξρεγόο εθδξνκήο,  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 
Δελ   περηιακβάλοληαη: 

 Φηινδσξήκαηα, Δίζνδνη ζε κνπζεία & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 3€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 
 Φαγεηά & πνηά εθηόο ηεο εκηδηαηξνθήο 
 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 

 
 
Σεκείωζε: 

 Η ηεηξαήκεξε εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ 4ε εκέξα ηνπ παξαπάλσ 
πξνγξάκκαηνο 

 Η ηξηήκεξε εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ 3ε & 4ε εκέξα ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο 
 Τν 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 Σπκκεηνρήο  
 

Τφποσ Δωματίου 
Χριςτοφγεννα 
Πρωτοχρονιά 

Θεοφάνια 

4 ημέρεσ 5 ημέρεσ 3 ημέρεσ 4 ημέρεσ 

Δίκλινο 229 € 285 € 155 € 215 € 

3ο άτομο ενήλικας 165 € 205 € 115 € 150 € 

3ο άτομο παιδί ζως 6 90 € 105 € 75 € 90 € 

3ο άτομο παιδί 7 - 12 130 € 155 € 95 € 120 € 

Suite 2 χώρων (4 ατόμων) 835 € 1035 € 565 € 775 € 

Μονόκλινο 309 € 389 € 209 € 295 € 


