
 

 
Διάρκεια: 3 ημέρες  
Αναχώρηση: 25/02 

 

Καρναβάλι Νάουσας 

«Μπούλες και Γενίτσαροι» 
 

 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

 
1η ημέρα: Αθήνα | Ραψάνη | Λιτόχωρο | Λεπτοκαρυά  
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση κατευθυνόμαστε σε ένα ορεινό – 

παραδοσιακό χωριό την Ραψάνη, τον τόπο που σύμφωνα με την μυθολογία, παραγόταν το νέκταρ των θεών 
του Ολύμπου. Χτισμένη σε υψόμετρο εξακοσίων μέτρων, η «κυρά του Ολύμπου» όπως την αποκαλούν οι 
ντόπιοι, επιφυλάσσει στον επισκέπτη μαγευτική θέα που φτάνει ως το Αιγαίο πέλαγος. Στο χωριό θα 
περιπλανηθούμε στα πέτρινα δρομάκια και θα θαυμάσουμε τα γραφικά σπίτια, τα περίφημα αρχοντικά και την 

πλατεία με τα μαγαζιά και τα αιωνόβια πλατάνια. Στα ταβερνάκια του θα γευτούμε το παραδοσιακό 
ραψανιώτικο κρασί, παρέα με τοπικές νοστιμιές. Στη συνέχεια αναχώρηση για την γειτονιά των δώδεκα θεών 
και συγκεκριμένα το γραφικό Λιτόχωρο. Εδώ θα απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα τον χιονισμένο Όλυμπο 

και θα περπατήσουμε στις γραφικές γειτονιές με τα παραδοσιακά σπίτια. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο 
διαμονής μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
 
2η ημέρα: Βεργίνα | Νάουσα (παρακολούθηση καρναβαλιού) 
Μετά το πλούσιο πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη Βεργίνα, όπου θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, 

έναν από τους σημαντικότερους της Ελλάδας. Το πιο σημαντικό αξιοθέατο της Βεργίνας είναι οι Βασιλικοί 
Τάφοι στην αρχαία νεκρόπολη των Αιγών. Εκεί έχει διαμορφωθεί ένα μουσείο με τα ευρήματα, ακριβώς δίπλα 
από τους τάφους, σκεπασμένο με χώμα, όπως ήταν και για τόσα χρόνια οι τάφοι. Περνώντας την είσοδο του 
μουσείου, σε ένα σκοτεινό περιβάλλον, θα αισθανθούμε ότι περνάμε σε μία άλλη εποχή. Υπάρχουν πολλά 
εκθέματα στο μουσείο, αλλά από τα σημαντικότερα και τα πιο γνωστά είναι η χρυσή λάρνακα με το μακεδονικό 
αστέρι που περιείχε τα οστά του βασιλιά Φιλίππου Β´ και το χρυσό στεφάνι που φορούσε ο νεκρός. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Νάουσα όπου θα παρακολουθήσουμε το γνωστό έθιμο "Γενίτσαροι και 

Μπούλες", ένα παραδοσιακό δρώμενο την περίοδο της αποκριάς. Έπειτα, σε απόσταση αναπνοής θα μεταβούμε 
στο άλσος του Αγίου Νικολάου. Χρόνος ελεύθερος για παραδοσιακό φαγητό στις ταβέρνες της περιοχής και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και μουσική διασκέδαση όπως 
απαιτεί η τελευταία Κυριακή των Αποκριών. Διανυκτέρευση.    
 
 
3η ημέρα: Λεπτοκαρυά | Παλαιός Άγιος Παντελεήμονας | Βόλος | Αθήνα 

Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα ομορφότερα μέρη της Μακεδονίας, τον παλαιό Άγιο 
Παντελεήμονα. Πρόκειται για διατηρητέο οικισμό σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του Ολύμπου, χαρίζοντας 
απίστευτη θέα στον Θερμαϊκό και στις ακτές της Πιερίας. Η κεντρική πλατεία με τα πλατάνια, την παλιά 
εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και το παλιό σχολείο είναι το σημείο όπου συγκεντρώνεται ο περισσότερος 
κόσμος για να απολαύσει τη θέα και να γευματίσει στις πολλές παραδοσιακές ταβέρνες. Όμορφα καταστήματα 
με σουβενίρ, είδη λαϊκής τέχνης, διακοσμητικά, δώρα και κοσμήματα υπάρχουν διάσπαρτα στα καλντερίμια 

του, ενώ εγκαταλειμμένα σπίτια ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής και αρχοντικά αναπαλαιώνονται συνεχώς και 

μετατρέπονται σε κατοικίες και ξενώνες. Χρόνος να απολαύσουμε τον καφέ μας και εκ νέου αναχώρηση για 
την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Βόλο για να απολαύσουμε τα κούλουμα σε κάποιο 
από τα παραδοσιακά τσιπουράδικα της πόλης. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το βράδυ. 
 
 
 

 



 
 
 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο: 

 

 
Early Booking: 
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 02/02 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα 
προσαυξηθούν περίπου 15% 

 
 
Περιλαμβάνονται: 

 Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Poseidon Palace 4* στην Λεπτοκαρυά 
 Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ 
 Αποκριάτικος χορός 
 Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας 
 Αρχηγός εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α. 

 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φιλοδωρήματα 
 Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους 

 Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής 

 Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως 
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα 
 
 
Σημειώσεις: 
 Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν κριθεί αναγκαίο 
 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών Όρων Συμμετοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχ. 2κλινο 
3ο άτομο 
ενήλικας 

3ο άτομο 
Παιδί έως 12 

4ο άτομο 
Παιδί έως 12 

Μονόκλινο 

25/02 
3ημ. 

169€ 139€ 65€ 115€ 219€ 


