ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΓΙΚΗ-Π.ΟΥΜΔΛΑ-ΒΔΡΟΙA-ΒΟΛΟ
1η ΜΕΡΑ:02/06/17. υγκζντρωςθ ςτον επιβατικό ςτακμό ςτο λιμάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο
και αναχϊρθςθ για Πειραιά.
2η ΜΕΡΑ:03/06/17. ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ.Αφιξθ ςτο Πειραιά επιβίβαςθ
ςτο ποφλμαν και με τισ κατάλλθλεσ ςτάςεισ κα φτάςουμε ςτο Όλυμπουσ Πλάηα του Κορινοφ όπου
μποροφμε να γευματίςουμε όπωσ ο κακζνασ μασ επικυμεί. υνεχίηουμε τον δρόμο μασ για το όροσ Βζρμιο
όπου κα επιςκεφτοφμε τθν ιερά μονι Σθσ Παναγίασ ουμελάσ. Θα μάκουμε τθν ιςτορία τθσ
καυματουργισ εικόνασ, κα προςκυνιςουμε, κα πάρουμε Αγίαςμα και λάδι και κα ςυνεχίςουμε για τθν
πανζμορφθ Βζροια όπου κα πιοφμε ςτθν πλατεία τθσ Ελιάσ το απογευματινό καφεδάκι μασ και μποροφμε
να δοκιμάςουμε επίςθσ το διάςθμο Ραβανί τθσ. Αργά το απόγευμα άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο
ξενοδοχείο.Δείπνο ςε μπουφζ και διανυκτζρευςθ.
3η ΜΕΡΑ: 04/06/17.ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ- ΓΤΡΟ ΚΑΑΝΔΡΑ –ΙΘΩΝΙΑ- ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ.Μετά το πρωινό μασ
αναχωροφμε με κατεφκυνςθ τθν πανζμορφθ Χαλκιδικι. Θα περάςουμε τθν διϊρυγα τθσ Ποτίδαιασ και κα
κάνουμε τον γφρω του πρϊτου ποδιοφ, τθσ Καςςάνδρασ. Θα ςταματιςουμε να προςκυνιςουμε ςτο
εκκλθςάκι τθσ Παναγίασ τθσ Φανερωμζνθσ και κα μάκουμε τθν πολφ ςυγκινθτικι ιςτορία τθσ. υνεχίηουμε
απολαμβάνοντασ τα καταπλθκτικά τοπία και κα κάνουμε μία ςτάςθ ςτθν Καλλικζα για φωτογραφίεσ και
ζνα καφεδάκι. Αμζςωσ μετά κατευκυνόμαςτε προσ το μεςαίο πόδι τθσ Χαλκιδικισ τθν ικωνία. Περνϊντασ
από τθν Γερακινι και τθν ξακουςτι Νικιτθ κα φτάςουμε ςτο Νζο Μαρμαρά με τισ καταπλθκτικζσ
παραλίεσ και ακριβϊσ απζναντι το Πόρτο Καρράσ. Εδϊ κα ζχουμε αρκετό χρόνο για ζνα μπάνιο και
φαγθτό από ψαροταβζρνεσ, ςουβλατηίδικα, πιτςαρίεσ κλπ. Μετά από αυτι τθν καταπλθκτικι θμζρα το
βραδάκι κα είμαςτε ςτθν Θεςςαλονίκθ και μετά το δείπνο μπορεί ο κακζνασ να βγει με τθν παρζα του να
διαςκεδάςει ςτθν μοναδικι Θεςςαλονίκθ μασ. Διανυκτζρευςθ.
4η ΜΕΡΑ:05/06/17. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΟΛΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ .Αναχωροφμε νωρίσ μετά το πρωινό μασ και με μία
ενδιάμεςθ ςτάςθ κα φτάςουμε το μεςθμεράκι ςτα διάςθμα Σςιπουράδικα και ψαροταβζρνεσ του Βόλου.
Εκεί κα ζχουμε ελεφκερο φαγθτό και βόλτα ςτθν παραλία. Η παραμονι μασ κα είναι 2 ϊρεσ. Αργότερα κα
αφιςουμε τον Βόλο και με τισ κατάλλθλεσ ςτάςεισ κα φτάςουμε ςτο Πειραιά.Επιβίβαςθ ςτο πλοίο.
5η ΜΕΡΑ:06/06/17.Άφιξθ ςτο Ηράκλειο.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:


Ακτοπλοικά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο σε οικονομική θέση






Ποφλμαν τελευταίασ τεχνολογίασ για τισ κακθμερινζσ μασ εξορμιςεισ
Δφο διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο 900 μζτρα από το Λευκό Πφργο
Δφο πρωινά και δφο δείπνα ςε μπουφζ
Αρχθγόσ ςυνοδόσ του γραφείου

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Ποτά ςτα γεφματα

ΣΙΜΗ

ΑΣΟΜΟΤ 179€

Διαφορά μονόκλινου 45€.
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