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ΔΙΗΜΕΡΗ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

ΗΜΕΡΑ 1η ΑΒΒΑΣΟ 10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

Νωρίσ το πρωί 06:00 ςυγκζντρωςθ ςτον τόπο αναχϊρθςθσ, τακτοποίθςθ των αποςκευϊν μασ ςτο 

ποφλμαν και αναχϊρθςθ. Η πρϊτθ μασ ςτάςθ ςτθν Λαμία για καφζ και ξεκοφραςθ. υνεχίηουμε τθν 

διαδρομι μασ μζςω του νζου αυτοκινθτόδρομου για Λάριςα – Σζμπη και περνϊντασ περιφερειακά από 

τθν Θεςςαλονίκθ κα καταλιξουμε ςτθν Ιερά Μονή του Αγίου Παϊςίου ςτο χωριό ουρωτι. Χρόνοσ για το 

Ιερό μασ προςκφνθμα ςτον τάφο του για να πάρουμε τθν ευλογία του. Επιςτρζφουμε ςτθν πόλθ τθσ 

Θεςςαλονίκησ γεφμα (ατομικά ζξοδα) και ςτθν ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτο ξενοδοχείο μασ, τακτοποίθςθ 

ςτα δωμάτια μασ. Τπόλοιποσ χρόνοσ ελεφκεροσ χαρείτε τθν ςυμπρωτεφουςα το βράδυ κάνοντασ βόλτα 

ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ. Διανυκτζρευςθ. 

ΗΜΕΡΑ 2η ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

Αφοφ πάρουμε το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο, αναχωροφμε να γνωρίςουμε τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

Θα ξεκινιςουμε από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου για το προςκφνθμα μασ. τθν ςυνζχεια 

αναχωροφμε για τθν Άνω Πόλη και το Επταπφργιο, χρόνοσ παραμονισ μασ ςτθν Άνω πόλθ να 

απολαφςουμε τον καφζ μασ ατενίηοντασ τθν υπζροχθ κζα τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. υνεχίηουμε με 

επιςκζψεισ για να δοφμε τθν Αψίδα του Γαλζριου (καμάρα) τθν Ροτόντα και φυςικά τον Λευκό Πφργο. 

Θα καταλιξουμε ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ, όπου κα ζχουμε χρόνο για βόλτα ςτθν αγορά τθσ Πόλθσ να 

ψωνίςουμε τα μοναδικά γλυκίςματα και να γευματίςουμε (ατομικά ζξοδα) ςτα φθμιςμζνα Λαδάδικα. 

Περίπου 16:00 αναχωροφμε παίρνοντασ τον δρόμο τθσ επιςτροφισ. Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κακοδόν για 

ξεκοφραςθ. Άφιξθ ςτθν Πόλθ μασ αργά το βράδυ. 

                                                                                                                  ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 
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ΣΙΜΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ε ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΣΟ ΑΣΟΜΟ : 95 € 

Ε ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΣΟ ΑΣΟΜΟ : 87 € 

Ε ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ : 115 € 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΣΩΝ ΣΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΟΤ ΔΩΡΕΑΝ 

 

      ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν (τθρϊντασ τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ – 

υγιεινισ μετακίνθςθσ 65% πλθρότθτα). 

 Διαμονι 1 νφχτα ςε κεντρικό ξενοδοχείο (πλθςίον ςτθν Πλατεία Αριςτοτζλουσ). 

 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο 

 Οι εκδρομζσ – μετακινιςεισ βάςει του προγράμματοσ. 

 Ο νζοσ φόροσ διανυκτζρευςθσ που εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα από 01/01/2018 

 Ζμπειροσ αρχθγόσ ςυνοδόσ του γραφείου. 

 Φ.Π.Α 

 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Οι είςοδοι ςε μουςεία ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

 Σα γεφματα και τα δείπνα που δεν αναφζρονται 

 Ατομικά ζξοδα (ποτά, αναψυκτικά κλπ) 

 Ότι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 

Η είςοδοσ ςτην Ιερά Μονή δεν επιτρζπεται ςτισ γυναίκεσ που φοροφν παντελόνια, κοντζσ 

φοφςτεσ, αμάνικα και εξϊπλατα. Σο μοναςτήρι δεν δίνει φοφςτεσ, μαντήλια ή οτιδήποτε άλλο. 

Επίςησ δεν επιτρζπεται και η είςοδοσ ςτουσ άνδρεσ που φοροφν βερμοφδεσ, κοντά παντελόνια 

και αμάνικα. Σο ίδιο ιςχφει και για τα παιδιά. 

ΦΡΟΝΣΙΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΝΔΤΜΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΜΑ ΣΗΝ Ι. ΜΟΝΗ. 
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