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ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: 23/07/2020 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΓΠΙΣΡΟΦΗ:  26/07/2020 

 

 

Ημέρα 1η Πέμπηη 23 Ιοσλίοσ 

 ΥΑΛΚΙΔΑ – ΝΓΑΠΟΛΗ - ΚΤΘΗΡΑ 

Πμιύ κςνίξ ημ πνςί ζογθέκηνςζε ζημκ επηζομεηό ηόπμ, ηαθημπμίεζε ηςκ απμζθεοώκ ζημ πμύιμακ θαη 

άμεζε ακαπώνεζε με πνμμνηζμό ηεκ Νεάπολη Λακφμίας. Σηάζε θαζμδόκ γηα θαθέ. Σοκεπίδμομε ηεκ 

δηαδνμμή μαξ μέζς πάρηης θαη κάλας, άθηλε ζπεηηθόξ πνόκμξ μέπνη ηεξ ακαπώνεζεξ ημο πιμίμο, 

απόπιμοξ γηα ημ όμμνθμ κεζί ηςκ Κσθήρφμ. Μεηά από 1 ώνα θαη 15 ιεπηά πενίπμο θζάκμομε ζημ γναθηθό 

θαη βαζηθόηενμ ιημάκη ηςκ Κοζήνςκ ημ Διακόθηι ημ μπμίμ ιεηημονγεί από ημ 1996. Επηβίβαζε ζημ πμύιμακ 

θαη άμεζε ακαπώνεζε γηα ηεκ Αγία Πελαγία όπμο θαη ημ λεκμδμπείμ μαξ. Ταθημπμίεζε ζηα δςμάηηα μαξ, 

απμιαύζηε ημ μπάκημ ζαξ ζηεκ πακέμμνθε παναιία μπνμζηά ζημ λεκμδμπείμ μαξ θαη ημ μεζεμενηακό γεύμα 

(αημμηθά έλμδα) ζε παναιηαθή ηαβένκα ηεξ Αγίαξ Πειαγίαξ. Τμ απόγεομα ζα επηζθεθζμύμε ημ 
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παναδμζηαθό πςνηό Ποηαμός κα ημ γκςνίζμομε θαη κα απμιαύζμομε ημκ θαθέ μαξ θαη ηα παναδμζηαθά 

γιοθά ζηεκ πιαηεία ημο πςνημύ. Επηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ μαξ. Δηακοθηένεοζε. 

Ημέρα 2η Παραζκεσή 24 Ιοσλίοσ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΤΡΣΙΔΙΩΣΙΑ – ΥΩΡΑ - ΚΑΦΑΛΙ 

Μεηά ημ πνςηκό μαξ ζημ λεκμδμπείμ μαξ ακαπςνμύμε γηα ηεκ δοηηθή πιεονά ημο κεζημύ ζηεκ πενημπή ηςκ 

Μσρηιδίφμ, όπμο εονίζθεηαη έκα από ηα ζεμακηηθόηενα πνμζθοκήμαηα ηςκ Κοζήνςκ, ε Ιενά Μμκή Τεξ 

Παμαγίας Μσρηιδιώηιζζας. Η εηθόκα ηεξ Πακαγίαξ Μονηηδηώηηζζαξ είκαη ημ πμιοηημόηενμ θεημήιημ ημο 

κεζημύ θαη είκαη πνμζηάηηδα απακηαπμύ ηςκ Κοζενίςκ. Πνμζθύκεμα θαη πνόκμξ ειεύζενμξ γηα κα 

γκςνίζμομε ημοξ πώνμοξ ηεξ Μμκήξ. Σοκεπίδμομε ηεκ εμένα μαξ με ηεκ πρφηεύοσζα ηοσ μηζιού, ηημ 

Υώρα, όπςξ θαη ζηα πενηζζόηενα κεζηά. Σημ κόηημ μένμξ, μαδί με ημ Καυάλι ζοκζέημοκ ηηξ πημ γναθηθέξ 

θαη εκηοπςζηαθέξ εηθόκεξ. Καηεοζοκόμαζηε ζε αοηήκ, πενκώκηαξ από ημ ιαγθάδη με ηα πςνηά ηραπόδη 

θαη Μαμιηοτώρι. Ξαθκηθά, λεπνμβάιιμοκ μπνμζηά μαξ ηα πνώηα ζπίηηα θαη ζημ βάζμξ ημ εμεηικό κάζηρο, 

πμο πηίζηεθε ημ 1503. Σηεκά ζμθάθηα με θάηαζπνα ζπηηάθηα ημ έκα δίπια ζημ άιιμ θαη ιίγμ πημ θμκηά ζημ 

θάζηνμ παιαηά ανπμκηηθά, εκεηηθά θηίνηα πμο πηίζηεθακ επί Αγγιμθναηίαξ. Πενπαηήζηε θαη ακαθαιύρηε 

ηηξ μμμνθηέξ ηεξ Χώναξ θαη ρςκίζηε ηα ακαμκεζηηθά ζαξ δώνα από ηα μαγαδάθηα. Σοκεπίδμομε ηεκ όμμνθε 

εθδνμμή μαξ γηα ηεκ επόμεκε επίζθερή μαξ ζημ Καυάλι, είκαη ημ ζεμείμ ημο κεζημύ πμο ηα έπεη όια θαη 

ακαμθηζβήηεηα λεπςνίδεη ζηηξ θανδηέξ όιςκ. Εδώ ζα γεομαηίζμομε ζε έκα από ηα πμιιά ηαβενκάθηα ημο 

πςνημύ (αημμηθά έλμδα) ζηεκ οπένμπε παναιία θαη ημκ πεδόδνμμμ ημο. Επηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ μαξ 

ζηεκ Αγία Πειαγία, λεθμύναζε, ημ βνάδο ζαξ πνμηείκμομε προαιρεηικά ηεκ ζομμεημπή ζαξ ζε ηαβένκα με 

δςκηακή μμοζηθή θαη ιασθή βναδηά  γηα ημκ δείπκμ μαξ, γιέκηη θαη πμνό. Δηακοθηένεοζε. 

Ημέρα 3η άββαηο 25 Ιοσλίοσ 

ΑΓΙΑ ΠΓΛΑΓΙΑ - ΑΒΛΓΜΩΝΑ  

Αθμύ απμιαύζμομε ημ πνςηκό μαξ ζημ 

λεκμδμπείμ, ακαπςνμύμε, ζήμενα ηεκ 

εμένα μαξ ζα ηεκ αθηενώζμομε ζε έκα 

γναθηθό παναζαιάζζημ πςνηό ζηα 

ακαημιηθά ηςκ Κοζήνςκ, ημκ Ασλέμομα, 

είκαη από ηα μμμνθόηενα πςνηά ημο 

κεζημύ θαη αοηό ημ μθείιεη ζημοξ μηθνμύξ 

θμιπίζθμοξ με ηα θνοζηάιιηκα 

θαηαπνάζηκα κενά. Οη πενηπαηεηηθέξ 

δηαδνμμέξ με ηηξ πμιύπνςμεξ αιηάκεξ ζηα 

ζπίηηα ημο πςνημύ ζοκζέημοκ μία μαγηθή εηθόκα πμο εκηοπςζηάδεη θάζε επηζθέπηε. Απμιαύζηε ημ μπάκημ 

ζαξ ζηα θαηαγάιακα κενά ημο θμιπίζθμο θαη ζηεκ ζοκέπεηα γεομαηίζηε ζε έκα από ηα παναδμζηαθά 

ηαβενκάθηα ημο πςνημύ (αημμηθά έλμδα). Τμ απόγεομα επηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ μαξ, οπόιμηπμξ πνόκμξ 

ειεύζενμξ κα ημκ αλημπμηήζεηε όπςξ εζείξ ζέιεηε. Δηακοθηένεοζε.  
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Ημέρα 4η Κσριακή 26 Ιοσλίοσ 

ΚΤΘΗΡΑ - ΥΑΛΚΙΔΑ 

Πνςηκό ζημ λεκμδμπείμ μαξ, απμιαύζηε ημ ηειεοηαίμ ζαξ μπάκημ θαη ημκ οπένμπμ ήιημ ζηεκ όμμνθε 

παναιία μέπνη ηεκ ώνα πμο ζα ακαπςνήζμομε γηα ημ ιημάκη κα επηβηβαζημύμε ζημ πιμίμ γηα ηεκ επηζηνμθή 

μαξ ζηεκ Νεάπμιε. Πενίπμο 13:30 άθηλε ζηεκ Νεάπμιε, πνόκμξ γηα ημ μεζεμενηακό μαξ γεύμα (αημμηθά 

έλμδα). Ακαπώνεζε παίνκμκηαξ ημκ δνόμμ ηεξ επηζηνμθήξ μαξ πνμξ Χαιθίδα, γεμάημη όμμνθεξ εηθόκεξ θαη 

ακαμκήζεηξ πμο μαξ πάνηζε ημ πακέμμνθμ αοηό κεζί. Εκδηάμεζεξ ζηάζεηξ θαζμδόκ γηα λεθμύναζε, άθηλε 

ζηεκ Χαιθίδα ανγά ημ βνάδο. 

                                                                  ΣΓΛΟ ΓΚΔΡΟΜΗ 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  186 € 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ :  40 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Νεάπολθ – Κφκθρα – Νεάπολθ 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Νεάπολθ – Κφκθρα – Νεάπολθ του ποφλμαν (κα ακολουκιςει ςτο 

νθςί) 

 Διαμονι 3 νφχτεσ ςε κεντρικό ξενοδοχείο 3* ςτθν Αγία Πελαγία (HOTEL ANATOLI 3*) 

 Κακθμερινά πρωινό  ςτο ξενοδοχείο. 

 Κακθμερινά εκδρομζσ – περιθγιςεισ – ξεναγιςεισ ςτο νθςί βάςει του προγράμματοσ. 

 Έμπειροσ αρχθγόσ ςυνοδόσ του γραφείου. 

            ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χώρουσ 

 Τα γεφματα και τα δείπνα που δεν αναφζρονται 

 Ατομικά ζξοδα 

 Ότι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 

                                      

 

Η ροή του προγράμματος μπορεί και να αλλάξει πάντα προς όφελος της εκδρομής χωρίς όμως να 

παραλειφθεί τίποτα από το πρόγραμμα. 
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