Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη, 4 ηµέρες
Αναχώρηση 23/12
Αναχώρηση 22/12 από Ηράκλειο

ΣΟΥΡΩΤΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ∆ΟΪΡΑΝΗ - ΚΕΡΚΙΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.30 π.µ. από
ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της Λαµίας για καφέ και του Λιτοχώρου για
προαιρετικό γεύµα. Το απόγευµα καταλήγουµε στη Θεσσαλονίκη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΣΟΥΡΩΤΗ, για να επισκεφθούµε την
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Η Ιερά Μονή είναι αφιερωµένη
στον 'Αγιο Ιωάννη το Θεολόγο και στον 'Αγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. Στη
Μονή υπάρχουν τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη που
βρίσκονται στο καθολικό της, όπως και ο τάφος του Γέροντα Παϊσίου. Ο
Γέροντας Παΐσιος κοιµήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από
το ναό του Αγίου Αρσενίου. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και περιήγηση γνωριµία µε την πόλη και τα αξιοθέατα, ΚΑΜΑΡΑ - ΡΟΤΟΝΤΑ - ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και γεύµα
προαιρετικά. Εορταστικό δείπνο το βράδυ, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό µια συναρπαστική µέρα ξεκινά µε πολλές
εναλλαγές τοπίων και σηµαντικά αξιοθέατα. Με κατεύθυνση τη λίµνη της
∆ΟΪΡΑΝΗΣ, συναντάµε και κάνουµε µικρή στάση στο ΚΙΛΚΙΣ, η όµορφη
διαδροµή µας συνεχίζεται ανατολικά και βόρεια της ∆ΟΪΡΑΝΗΣ και µας οδηγεί
στην κωµόπολη της ΚΕΡΚΙΝΗΣ αλλά και την οµώνυµη λίµνη, θαύµα της
ελληνικής φύσης µε µοναδική χλωρίδα και πανίδα, ένα µοναδικό υγροβιότοπο
στο βόρειο τµήµα της κοιλάδας του Στρυµόνα που προστατεύεται και από τη
Σύµβαση Ραµσάρ. Γεύµα προαιρετικά και ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη των
ΣΕΡΡΩΝ, επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας στη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ, στη µαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρµιου. Το µοναστήρι
ιδρύθηκε από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την ιστορική εικόνα της
Παναγίας. Η διαδροµή για Αθήνα συνεχίζεται µε στάσεις στην περιοχή της
Λάρισας και της Λαµίας, άφιξη το βράδυ. Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε
τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Αναχωρήσεις

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Ξενοδοχείο
∆ίκλινο Παιδί* Μονόκλινο

23/12
22/12 από
Ηράκλειο

235€

GRAND PALACE 5*

115€

370€

(+90€ σε 4κλ. (παιδιά 5- (+90€ σε 4κλ.
10 ετών
καµπίνα/άτοµο)
καµπίνα/άτοµο)
+52€ σε
4κλ.
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 GRAND HOTEL PALACE 5*
της Θεσσαλονίκης.
3 πρωινά.
3 δείπνα, εορταστικό το δείπνο στις 24/12.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

