24-28/07/17
ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΊΣΙΟΥ
5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ηµέρα:Αναχώρηση 07.00 ̟µ α̟ό ΠΕΙΡΑΙΑ 07:20 α̟ό ΑΘΗΝΑ για
ΛΑΜΙΑ Εο στάση κατό̟ιν για ̟αραλία ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ µ̟άνιο και
γεύµα και µέσω όµορφης διαδροµής για την ̟αραθαλάσσια ̟εριοχή
της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ό̟ου και το ξενοδοχείο µας. Αφιξη και
τακτο̟οίηση. ∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.

2η µέρα: Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου της
ΣΙΘΩΝΙΑΣ ̟ερνώντας αρχικά α̟ό ΨΑΚΟΥ∆ΙΑ,ΟΡΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ,ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ για να κάνουµε µια σύντοµη στάση στην
όµορφη ΣΑΡΤΗ.Συνεχίζουµε για Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ (ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΑΣ),̟αραµονή για µ̟άνιο και γεύµα στο ̟αραλιακό θέρετρο
χτισµένο αµφιθεατρικά στο δυτικό τµήµα της χερσονήσου .Το
α̟όγευµα ε̟ιστροφή
στο ξενοδοχείο µε ενδιάµεση στάση στα ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ.
∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
3η µέρα: Μετα το ̟ρωινό αναχώρηση για ΙΕΡΙΣΣΟ ,ΤΡΥΠΗΤΗ και
α̟ό εκεί για ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ̟αραµονή για µ̟άνιο και γεύµα.Α̟ό
εδώ υ̟άρχει η δυνατότητα ̟ροαιρετικής κρουαζιέρας στο ΑΓ.ΟΡΟΣ
ό̟ου µ̟ορεί κανείς να δεί τα µοναστήρια α̟ο α̟όσταση 300 µ. α̟ό
την ακτή.Το α̟όγευµα ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο µας µε ενδιάµεση
στάση στην ΑΡΝΑΙΑ,̟αραδοσιακή κωµό̟ολη χτισµένη στις βόρειες
α̟ολήξεις του ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ.∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα:Πρωινό και αναχώρηση για ΣΟΥΡΩΤΗ και ̟ροσκύνηµα στη
Μονή Θεολόγου ό̟ου φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου
και ευρίσκεται και ο τάφος του Γέροντα Παϊσιου .Συνεχίζουµε για το
γύρο της χερσονήσου ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ µε ̟ρώτο σταθµό την όµορφη
̟αραλία ΠΟΣΕΙ∆Ι ό̟ου και ̟αραµονή για µ̟άνιο και γεύµα .Το
α̟όγευµα θα ̟εράσουµε α̟ό το κοσµο̟ολιτικο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ και
ύστερα θα ε̟ιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας. ∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα:Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για
ε̟ίσκεψη στον ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟ και τον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ,κατό̟ιν για
ΛΑΡΙΣΑ(ΕΟ) γεύµα και α̟ό εκει για ΛΑΜΙΑ ΕΟ στάση και στη
συνέχεια ε̟ιστροφή σε ΑΘΗΝΑ/ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Για κρατήσεις µε ̟ροκαταβολή 50% εώς 15/6 και για ̟εριορισµένο
αριθµό θέσεων:
Τιµή : 200,00 € κατ άτοµο στο δίκλινο δωµάτιο
Τιµή : 290,00 € µονόκλινο

Περιλαµβάνονται:Μετάβαση

και ε̟ιστροφή µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν, 4
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND SANTA 4*,4 ̟ρωινά µ̟ουφέ
και 4 δεί̟να , αρχηγός/συνοδός,Φ̟α.

