Σέρρες - Λίµνη Κερκίνης - Σαντάνσκι, 4 ηµέρες/5 νύχτες
Αναχώρηση 26/10
Αναχώρηση 25/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΣΕΡΡΕΣ - ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΒΕΡΓΙΝΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στον Πειραιά. Αναχώρηση στις 7.30 π.µ. από ΑΘΗΝΑ,
ηµίωρη στάση στην περιοχή της Λαµίας και της ΛΑΡΙΣΑΣ και συνεχίζουµε για
το γραφικό οικισµό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, προαιρετικό γεύµα και
µέσω Θεσσαλονίκης θα καταλήξουµε στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µε κατεύθυνση το Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΗ, επισκεπτόµαστε το
γνωστό για την αντίσταση των Ελλήνων στις γερµανικές µεραρχίες, ΟΧΥΡΟ
του ΡΟΥΠΕΛ. Η διαδροµή µας συνεχίζεται για το συνοριακό σταθµό του
Προµαχώνα, µε τελικό προορισµό τη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Χτισµένη
ανάµεσα σε δύο ποταµούς τον ΜΠΑΝΣΚΑ και τον ΜΠΡΣΤΙΤΖΑ και έχει πάρει
το όνοµα της από το Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Παρατηρήστε
το δέντρο στην κεντρική πλατεία 500 ετών δίπλα σε ένα αρχαίο µαρµάρινο
σιντριβάνι και συνεχίστε µε την πολύ ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης.
Επιστροφή στις ΣΕΡΡΕΣ το βράδυ, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό µία ακόµη συναρπαστική ηµέρα ξεκινά µε πολλές
εναλλαγές τοπίων και σηµαντικά αξιοθέατα. Πρώτος σταθµός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, στο ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ, χτισµένη µε πέτρα και ασβέστη,
χωρίς τη χρήση σκυροδέµατος και οπλισµού και µε παλιές ράγες του ΟΣΕ να
τη θωρακίζουν αντισεισµικά. Εγκαινιάσθηκε από τον Οικουµενικό Πατριάρχη
Βαρθολοµαίο και αποτελεί ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό κοµψοτέχνηµα,
βασισµένο στα πρότυπα της βυζαντινής αγιορείτικης ναοδοµίας. Αµέσως µετά
θα επισκεφθούµε την κωµόπολη της ΚΕΡΚΙΝΗΣ αλλά και την οµώνυµη λίµνη,
θαύµα της ελληνικής φύσης µε µοναδική χλωρίδα και πανίδα, θα γνωρίσουµε
ένα µοναδικό υγροβιότοπο στο Βόρειο τµήµα της κοιλάδας του Στρυµόνα που
προστατεύεται και από τη Σύµβαση Ραµσάρ. Γεύµα προαιρετικά και βαρκάδα
προαιρετικά (καιρού επιτρέποντος). Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στις
ΣΕΡΡΕΣ, περίπατοι γνωριµίας στην πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αφήνουµε την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Επόµενος και
τελευταίος σταθµός ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ. Η
διαδροµή µας συνεχίζεται για να φθάσουµε στην περιοχή του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ,
όπου θα έχουµε προαιρετικά γεύµα. Ακολούθως µέσω ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ µικρή στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, φθάνουµε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη
νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Ξενοδοχεία

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
165€*
(+100€ σε 4κλ.
250€
155€

Philippos Xenia 4* καµπίνα/άτοµο)

(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε (+100€ σε 4κλ.
4κλ. καµπίνα)
καµπίνα/άτοµο)

175€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILIPPOS XENIA 4*.
3 πρωινά.
3 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

