
 

 

 

 

Γιάρκεια: 3 ημέρες 

Ανατώρηζη: 25.02.2023 

 

Καρναβάλι Ξάνθης 
 

Παλαιός Πανηελεήμονας – Ξάνθη – Θεζζαλονίκη – Βόλος  
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Παλαιός Πανηελεήμονας – Θεζζαλονίκη  
Αλαρώξεζε από ηελ Αζήλα λσξίο ην πξσί. Μέζσ ηηο εζληθήο νδνύ ζα θηάζνπκε ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 
Οιύκπνπ. Δθεί βξίζθεηαη θξεκαζκέλν, ην παλέκνξθν θαη γξαθηθό ρσξηό Παιαηόο Παληειεήκνλαο. Σα πέηξηλα 

ζπίηηα κε ηηο θόθθηλεο θεξακηδνζθεπέο, ηα ιηζόρηηζηα θαιληεξίκηα, ε πιαηεία κε ηα αησλόβηα πιαηάληα θαη ε 
αλαπαιαησκέλε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα πνπ δεζπόδεη ζην θέληξν ηεο, ζπλζέηνπλ έλα 
θηλεκαηνγξαθηθό ζθεληθό. Αθνύ απνιαύζνπκε ην θαγεηό καο (έμνδα αηνκηθά) ζα θαηεπζπλζνύκε βόξεηα 

πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπκε ζηελ αγαπεκέλε καο Θεζζαινλίθε. Άθημε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο, Grand 
Hotel Palace 5*. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 
2η ημέρα: Ξάνθη   

Πινύζην πξσηλό θαη αθνινύζσο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ αξρόληηζζα ηεο Θξάθεο, ηελ όκνξθε Ξάλζε. Θα 
έρνπκε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε ηε κεγάιε θαξλαβαιηθή παξέιαζε ηεο πόιεο. Δίλαη ην δεύηεξν 
κεγαιύηεξν θαξλαβάιη ηεο ρώξαο όπνπ ρηιηάδεο θαξλαβαιηζηέο γεκίδνπλ ρξώκα θαη ξπζκό ην θέληξν ηεο 
Ξάλζεο. Χξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξηπιάλεζε θαη θαγεηό (έμνδα αηνκηθά). Σν απόγεπκα 
επηζηξνθή ζηε Θεζζαινλίθε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  
     
3η ημέρα: Βόλος – Αθήνα    

Πξσηλό θαη ζήκεξα Καζαξά Γεπηέξα ζα μεθηλήζνπκε ηελ εκέξα καο κε ηελ παλνξακηθή πεξηήγεζε ηεο 
πξσηεύνπζαο ηνπ Βνξξά, ηεο «Νύκθεο ηνπ Θεξκατθνύ», ηεο  παλέκνξθεο Θεζζαινλίθεο. Μηα πόιε δσληαλό 
κνπζείν, κηα πόιε πνπ απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο πνιηηηζκώλ θαη γεύζεσλ. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
απνιαύζνπκε ηε κνλαδηθή ζέα ησλ αμηνζέαησλ ηεο πόιεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Λεπθνύ Πύξγνπ, ηεο 

αςίδαο ηνπ Γαιέξηνπ -Κακάξα, ηεο Ρνηόληα, ηνπ Ιεξνύ Νανύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηνπ Αξραηνινγηθνύ 
Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη άιισλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, απνθηώληαο κηα γεληθή εηθόλα ηεο 

κνλαδηθήο απηήο πόιεο. Πεξηεγεζείηε ζηελ παλέκνξθε πόιε, πξνζθπλήζηε ζην Ναό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη 
κελ παξαιείςεηε λα αγνξάζεηε θεκηζκέλα ηξίγσλα Παλνξάκαηνο, αιιά θαη πεληαλόζηηκα ηζνπξέθηα. Δλ 
ζπλερεία πνξεία πξνο ηνλ ππέξνρν Βόιν. Μία πόιε γνεηεπηηθή θαη ελδηαθέξνπζα, όπνπ ην βνπλό ζπλδπάδεηαη 
κνλαδηθά κε ηε ζάιαζζα. Απνιαύζηε ην γεύκα ζαο (έμνδα αηνκηθά) θαη πξαγκαηνπνηήζηε ηε βόιηα ζαο ζην 
όκνξθν ιηκάλη θαη ηα γξαθηθά καγαδάθηα κέρξη ηελ ώξα αλαρώξεζεο γηα Αζήλα όπνπ ζα θζάζνπκε έρνληαο 
πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο ζηάζεηο.  
 

 
Τιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο : 

  

 
*ζε extra bed ζε classic δίκλινο 
 

 
 

Ανατ. 
2κλινο/3κλινο 

classic 
Δπιβάρσνζη 

1κλινοσ 
3ο άηομο παιδί 

 2 έως 12 εηών*  

3ημ. 25/02 € 225 + € 80 € 145 



 

 

 

 

 
 

Περιλαμβάνονηαι: 
 Δθδξνκέο – Μεηαθνξέο κε ηα πνιπηειή καο πνύικαλ, όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα  
 Γύν δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Grand Hotel Palace 5*  
 Πξσηλό θαη δείπλν ζην μελνδνρείν δηακνλήο 
 Αξρεγόο / πλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 
   
Γεν περιλαμβάνονηαι: 
 Οη είζνδνη ζε ρώξνπο θαη κνπζεία 

 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

 Σα πνηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δείπλσλ 

     Ο θόξνο δηακνλήο πιεξσηένο ζην μελνδνρείν θαηά ηελ άθημε (4€ αλά δσκάηην, αλά δηαλπθηέξεπζε) 

 
Σημειώζεις: 

 Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη, ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ ην απαηηνύλ θαη ην 
επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο. 

 Οη εθδξνκέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα πξσηόθνιια covid. ε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ησλ πξσηνθόιισλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19 ζα 

ελεκεξσζείηε από ηελ αξρεγό ηεο εθδξνκήο ζαο. 

 

 


