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15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ στην KENTRIKH ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!
(Θεσσαλονίκη- Λουτρά Πόζαρ- Έδεσσα- ΒόλοςΠαλαιός ΠαντελεήμοναςΟυρανούπολη-Κρουαζιέρα Αγ.Όρους-Τάφος Αγ.Παισίου)
4ΗΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ,ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από ΗΡΑΚΛΕΙΟ:11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1H ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 11/08:ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συγκέντρωση στον
επιβατικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών
και αναχώρηση το βράδυ στις 21.00 για Πειραιά.

2H ΗΜΕΡΑ 12/08: ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη στον Πειραιά το πρωί στις 06.30. Συγκέντρωση, επιβίβαση στο
πούλμαν και άμεση αναχώρηση, προς την Βόρεια Ελλάδα και την περιοχή της Μακεδονίας,
με διάφορες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ-γεύμα,μέσω της Νέας Εθνικής Οδού. Στάση στον
παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Παντελεήμονα. Πανέμορφος, αναπαλαιωμένος,
παραδοσιακός πετρόκτιστος οικισμός στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου, σε υψόμετρο
700μ.,με μοναδική θέα προς τον Θερμαϊκό κόλπο.
Αργότερα πορεία για την όμορφη Θεσσαλονίκη. Φτάνοντας το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη
θα κάνουμε μία ωραία ξενάγηση της πόλης με το πούλμαν, θα γνωρίσουμε όλα τα διάσημα
αξιοθέατα της. Άφιξη στο κεντρικό ξενοδοχείο μας .Τακτοποίηση στα δωμάτια,ελεύθερος
χρόνος για βόλτες.Διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ 13/08: ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΕΔΕΣΣΑ Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για
την πόλη της Έδεσσας και επίσκεψη στο πάρκο των ορμητικών καταρρακτών που
βρίσκονται στην άκρη ενός βράχου και αποτελούν τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια.Ο
μεγαλύτερος,με το όνομα «Κάρανος» ρίχνει το νερό από ύψος 70 μέτρων. Οι επισκέπτες
μπορούν να σταθούν ακόμα και κάτω από αυτόν!
Συνεχίζουμε για τον νομό Πέλλας,κοντά στο όρος Καιμακτσαλάν, και τα διάσημα Λουτρά
Πόζαρ. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου,
αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από το έδαφος, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό
τοπίο βουνού και δάσους. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο το χρησιμοποιούν για
λουτροθεραπεία, ποσιοθεραπεία, τόνωση και χαλάρωση.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος,διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ 14/08: ΤΑΦΟΣ ΑΓ.ΠΑΙΣΙΟΥ-ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΑΓ.ΟΡΟΥΣ Μετά το πρωινό,θα επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη
του Θεολόγου, στη Σουρωτή, όπου θα έχουμε χρόνο για να προσκυνήσουμε τον τάφο του
Αγίου Παΐσίου και τα λείψανα του Αγ. Αρσενίου του Καππαδόκη.
Στην συνέχεια αναχώρηση για Ουρανούπολη, πανέμορφο ψαροχώρι στο κατώφλι του Άθω.
Προτείνουμε το μεσημέρι,μια κρουαζιέρα στα μοναστήρια του Άγιου Όρους,μια μοναδική
τρίωρη εμπειρία.Θα δούμε τις Μονές Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, Παντελεήμωνος,
Ξηροποτάμου, τη Δάφνη (το λιμάνι του Αγ. Όρους), Μονές Σίμωνος, Πέτρας. Γρηγορίου,
Διονυσίου, Αγ. Παύλου και τις σκήτες, Νέα Σκήτη & Αγίας Άννας. Κατά την διάρκεια της

κρουαζιέρας θα έχετε την δυνατότητα να βγάλετε μοναδικές φωτογραφίες και να ακούσετε την
ενδιαφέρουσα ξενάγηση,παρέα με τους γλάρους που θα σας συνοδεύουν πιστά...
Επιστροφή το απόγευμα στην Ουρανούπολη και πορεία επιστροφής για την Θεσσαλονίκη.
Ελεύθερος χρόνος,διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ 15/08: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΟΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πρωινό και στη συνέχεια τακτοποίηση των βαλιτσών στο λεωφορείο μας και αναχώρηση.
Το μεσημεράκι θα είμαστε στον Βόλο όπου θα έχουμε χρόνο για μία γνωριμία με την πόλη
και γεύμα στα παραλιακά ταβερνάκια και τσιπουράδικα , που είναι έξω από το λιμάνι.Από
εκεί πορεία επιστροφής σε ΠΕΙΡΑΙΑ.
Άφιξη το βράδυ στο λιμάνι,επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, τακτοποίηση και
αναχώρηση στις 21.00,για το Ηράκλειο.

6Η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 16/08: ΗΡΑΚΛΕΙΟ Άφιξη το πρωί ,06.30,στο Ηράκλειο.

TIMH KAT΄ ATOMO ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

260,00 €

MONOΚΛΙΝΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ( 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)

+50 €
-30 €

*ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ:+20€,ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ(10€,ανά
διαδρομή). ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ:+50€, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟ(25€,ανά διαδρομή)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Ακτοπλοικά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο,σε σαλόνι,με τις Μινωικές.
 (3) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο,στην Θεσσαλονίκη,με πρωινό.
 Μεταφορές-εκδρομές-Ξεναγήσεις σε όλα τα σημεία της διαδρομής.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
 Έμπειρος Αρχηγός του γραφείου μας από Ηράκλειο, για όλη τη διάρκεια.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Η κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος (Ενήλικας 15€-παιδικό 10€). Φόρος
Διαμονής του Ν.4514/2018.

 Με την κράτηση, προκαταβολή 50€ και εξόφληση 5 ημέρες πριν την αναχώρηση.
 Η παιδική τιμή (5 έως 12 ετών) υπολογίζεται σε δωμάτιο με 2 ενήλικες.
 Για την καταβολή της προκαταβολής καθώς και την εξόφληση οι πελάτες έχουν την
δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς ,είτε με κάρτα VISA -MASTERCARD ,είτε με
κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου
 Αριθμημένες θέσεις και καθημερινές αλλαγές θέσεων κατά την διάρκεια του ταξιδιού,στο
πούλμαν.

