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ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: 22/02/2020 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΓΠΙΣΡΟΦΗ: 23/02/2020 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΚΔΡΟΜΗ 

1Η ΗΜΓΡΑ 22/02/2020 

ογθέκηνςζε ζημκ ηόπμ ακαπώνεζεξ, ηαθημπμίεζε ηςκ απμζθεοώκ μαξ ζημ πμύιμακ θαη άμεζε 

ακαπώνεζε γηα ηεκ εθδνμμή μαξ. Η πνώηε μαξ ζηάζε ζημκ Ιζζμό ηεξ Κμνίκζμο γηα ημκ πνςηκό 

μαξ θαθέ θαη λεθμύναζε. Ακαπςνμύμε με πνμμνηζμό ημ πςνηό Βάζηα όπμο ζα επηζθεθζμύμε ηεκ 

Αγία Θεοδώρα Βάζηα. Δεθαεθηά μεγάια δέκηνα λεπεδμύκ από ηεκ ζηέγε εκόξ μηθνμύ κασδνίμο  

εκώ από ηα ζεμέιηα ημο καμύ ακαβιύδμοκ κενά, έκα ακελήγεημ ζαύμα ηεξ θύζεξ πμο θάζε 

επηζθέπηε αθήκεη άθςκμ. Μηθνό πνόκμ παναμμκήξ μαξ γηα ημ ηενό πνμζθύκεμα μαξ, απμζακαηίζηε 

αοηήκ ηεκ οπένμπε θύζε ζηηξ θςημγναθηθέξ ζαξ μεπακέξ. Η εθδνμμή μαξ ζοκεπίδεηαη με ηεκ 

επίζθερε μαξ ζημ ζπίηη ηςκ Κμιμθμηνςκαίςκ ζημ πςνηό Λιποβίζι. Γδώ ζα επηζθεθζμύμε ηο ζπίηι 

ηοσ Κολοκοηρώμη πμο ζήμενα ιεηημονγεί ςξ έκα μηθνό μμοζείμ. Η επόμεκε επίζθερε μαξ γηα 

ζήμενα ε γναθηθή θαη επηβιεηηθή ηεμμίηζα έκα μνεηκό πςνηό ηεξ Γμνηοκίαξ πμο είκαη πηηζμέκμ 
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ζε ορόμεηνμ 1100 m. Σμ πςνηό ηεξ ηεμκίηζαξ, απμηειεί πνόηοπμ παναδμζηαθήξ Ανθαδηθήξ 

ανπηηεθημκηθήξ θαη ζα ζαξ εκηοπςζηάζεη με ηα γναθηθά θαικηενίμηα, ηεκ γεμάηε δςή πιαηεία ημο, 

ηηξ πακέμμνθεξ βοδακηηκέξ εθθιεζίεξ θαη ηα πεηνόπηηζηα ανπμκηηθά ημο. Γπηζθεθηείηε  ηεκ ζπμιή 

αργσροτρσζοτοΐας θαη ημ λαογραθικό μοσζείο. Υνόκμξ παναμμκήξ μαξ κα απμιαύζμομε ημ 

ηζηπμονάθη μαξ θαη ηα ημπηθά 

εδέζμαηα ζε μία από ηηξ 

γναθηθέξ ηαβένκεξ ημο πςνημύ. 

Ακαπςνμύμε γηα ημκ ηειηθό μαξ 

πνμμνηζμό γηα ζήμενα ηεκ 

μμκαδηθή, ηεκ ηζημνηθή θαη 

πακέμμνθε Δημηηζάμα. 

Σαθημπμίεζε ζηα δςμάηηα ημο 

λεκμδμπείμο μαξ. Τπόιμηπμξ 

πνόκμξ ειεύζενμξ κα πενπαηήζεηε θαη κα ακαθαιύρεηε ημ οπένμπμ αοηό πςνηό. Δηακοθηένεοζε. 

2Η ΗΜΓΡΑ 23/02/2020 

Αθμύ απμιαύζμομε ημ πνςηκό μαξ ζημ λεκμδμπείμ, ηαθημπμίεζε ηςκ απμζθεοώκ μαξ ζημ πμύιμακ, 

ζα έπμομε πνόκμ ζηεκ Δημηηζάμα κα επηζθεθζμύμε θαη κα γκςνίζμομε ηα αλημζέαηα ηεξ. Θα 

λεθηκήζμομε από ημ μοσζείο σδροκίμηζης όπμο ζα 

δμύμε πόζε μεγάιε δύκαμε είπε ημ κενό ζηεκ 

πνμβημμεπακηθή πενίμδμ θαη πςξ δηεοθμιύκμκηακ 

ηόηε μη άκζνςπμη με ηεκ βμήζεηά ημο. 

Πενηπιακεζείηε ζηα ζηεκά δνμμάθηα θαη ηαληδέρηε 

ζηεκ ηζημνία ηεξ ζαομάδμκηαξ ημ παηνηθό ζπίηη ηοσ 

Παλαιώμ Παηρώμ Γερμαμού, ημ ζπίηη όπμο 

γεκκήζεθε ο Παηριάρτης Γρηγόριος ο Γ΄ημ μπμίμ 

είκαη δηαηενεηέμ θαη ιεηημονγεί ςξ εκκληζιαζηικό 

μοσζείο. Αθμύ γκςνίζαμε όια αοηά ζηεκ ηζημνηθή 

Δημηηζάμα ακαπςνμύμε γηα ημ πημ δςκηακό θαη ημονηζηηθά ακεπηογμέκμ θαθαιμπώνη ημο 

Μαίκαιμο ηεκ πακέμμνθε Βσηίμα πμο δίθαηα έπεη παναθηενηζηεί ςξ ημ <<ζημιίδη ημο Μαηκάιμο>>. 

Γπηζθεθηείηε ζηεκ θεκηνηθή πιαηεία ηεκ πεηνόθηηζηε  εθθιεζία ημο Αγίοσ Σρύθωμα, πμο είκαη 

θηηαγμέκε από εκηοπςζηαθό μαύνμ μάνμανμ. Υνόκμξ παναμμκήξ μαξ γηα ημ μεζεμενηακό γεύμα 

(αημμηθά έλμδα) ζε μία από ηηξ ηαβένκεξ ημο πςνημύ. Μεηά ημ γεύμα μαξ θαη αθμύ απμιαύζαμε ημκ 

οπένμπμ αοηόκ ηόπμ λεθηκμύμε γηα ημκ δνόμμ ηεξ επηζηνμθή μαξ. Γκδηάμεζεξ ζηάζεηξ θαζμδόκ, 

άθηλε ημ βνάδο ζηεκ Υαιθίδα. 
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ΣΙΜΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ Γ ΔΙΚΛΙΝΟ : 73 € 

ΓΠΙΒΑΡΤΝΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ : 30 € 

 

ΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Μεηαθμνά με πμιοηειέξ θιημαηηδόμεκμ πμύιμακ 

 Δηαμμκή (1 κύπηα) ζε λεκμδμπείμ 3* ζηεκ Δεμεηζάκα (Koustenis Village Hotel) 

 Πνςηκό ζημ λεκμδμπείμ ζε ακμηπηό μπμοθέ. 

 Γθδνμμέξ – πενηεγήζεηξ βάζεη ημο πνμγνάμμαημξ. 

 Δηόδηα αοημθηκεημδνόμςκ 

 Ανπεγόξ – ζοκμδόξ ημο γναθείμο. 

 

ΔΓΝ ΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Οη είζμδμη ζε μμοζεία θαη ανπαημιμγηθμύξ πώνμοξ 

 Σα γεύμαηα θαη ηα δείπκα. 

 Αημμηθά έλμδα (πμηά, ακαροθηηθά, ηει. θιπ) 

 Όηη νεηά ακαθένεηαη ζημ πνόγναμμα ςξ πνμαηνεηηθό ή πνμηεηκόμεκμ. 
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