Σέρρες-Σαντάνσκι-Λίµνη Κερκίνης, 4 ηµέρες
Αναχωρήσεις 23 & 30/12
Αναχωρήσεις 22 & 29/12 από Ηράκλειο

ΣΕΡΡΕΣ - ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 7.30 π.µ. από
ΑΘΗΝΑ, στάσεις στην περιοχή της Λαµίας και της Λάρισας και συνεχίζουµε,
προσπερνώντας την πόλη της Θεσσαλονίκης για να καταλήξουµε στις ΣΕΡΡΕΣ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µε κατεύθυνση το ΝΕΟ 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. Κτισµένη
ανάµεσα σε δύο ποταµούς τον ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΣΤΙΤΖΑ, έχει πάρει το
όνοµά της από τον Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους στον εµπορικό πεζόδροµο της πόλης, γεύµα
προαιρετικά και επιστροφή στις ΣΕΡΡΕΣ. Το βράδυ εορταστικό δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια συναρπαστική µέρα ξεκινά µε πολλές εναλλαγές
τοπίων και σηµαντικά αξιοθέατα. Πρώτος σταθµός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ στο Ακριτοχώρι Σερρών, µε µοναδική θέα στη λίµνη της
Κερκίνης και το όρος Μπέλες. Ακολουθεί επίσκεψη στη ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ,
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 µια βόλτα
προαιρετικά µε βάρκα στη λίµνη (καιρού επιτρέποντος) θα κλείσει την ηµέρα
µας µε τις καλύτερες εντυπώσεις. Επιστροφή το απόγευµα στο ξενοδοχείο
µας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αφήνουµε την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Επόµενος και
τελευταίος σταθµός η 'νύφη του Θερµαικού' η όµορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για να
επισκεφθούµε τον πολιούχο της πόλης ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, αλλά και να
περπατήσουµε στο πάρκο του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Προαιρετικό γεύµα στην
περιοχή της Λάρισας και συνεχίζουµε για ΑΘΗΝΑ, µε την τελευταία µας στάση
σε καφέ της Εθνικής οδού στην περιοχή της Λαµίας, άφιξη το βράδυ.
Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη
νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.
Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
∆ίκλινο Παιδί* Μονόκλινο
165€
23 & 30/12
(παιδιά
5185€
260€
10 ετών
(+90€
σε
4κλ.
(+90€
σε 4κλ.
PHILIPPOS XENIA 4*
+52€ σε
22 & 29/12
καµπίνα/άτοµο) 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)
από Ηράκλειο
καµπίνα)
*έως 12 ετών σε τρίκλινο
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* στην
πόλη των ΣΕΡΡΩΝ.
3 πρωινά σε µπουφέ.
3 δείπνα. Εορταστικά τα δείπνα στις 24 & 31/12.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

