ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΔΕΣΣΑ
Αναχώρηση: 1 Σεπτεμβρίου 2020 - Επιστροφή: 6 Σεπτεμβρίου 2020

1η Μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Βόλος
Συγκέντρωση των επιβατών στον κυκλικό κόμβο της
Ριζοελιάς στις 02:00 π.μ. και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Πάφου. Αναχώρηση του αεροπλάνου στις
06:00 π.μ. για το αεροδρόμιο Μακεδονίας. Άφιξη στη
Θεσσαλονίκη στις 08:00 π.μ., επιβίβαση σε πολυτελές
λεωφορείο και αναχώρηση, μέσω Λαμίας, για τον Βόλο.
Στη διαδρομή μας θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή
Δαμάστας. Στη συνέχεια για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση
στα δωμάτια και υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στον Βόλο.
2η Μέρα: Βόλος - Πήλιο
Πρωινό και αναχώρηση για τις Μηλιές, ένα από το αυθεντικότερα Πηλιορείτικα χωριά και πατρίδα του Άνθιμου
Γαζή. Θα επισκεφθούμε τη μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ακολουθεί το «μπαλκόνι» τou Πηλίου, η παραδοσιακή Μακρινίτσα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ.
Συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πορταριά. Τέλος θα καταλήξουμε σε εστιατόριο στο χιονοδρομικό χωριό Χάνια
για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στον Βόλο.
3η Μέρα: Βόλος - Σκίαθος - Βόλος
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο καράβι όπου
θα μεταφερθούμε στη Σκίαθο. Διαθέτει πλούσια βλάστηση και πολλές παραλίες. Φθάνοντας αρχίζουμε με περιπατητική ξενάγηση σε αξιοθέατα στα γραφικά στενά της
χώρας. Θα δούμε το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για περιήγηση στην περιοχή για επίσκεψη
στη μονή Παναγίας Ευαγγελίστριας. Εδώ υφάνθηκε η
σημαία στην οποία ορκίστηκαν διάφοροι οπλαρχηγοί.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στον Βόλο.
4η Μέρα: Βόλος - Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα - Πύλη
- Ελάτη - Περτούλι - Καλαμπάκα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη λίμνη Πλαστήρα, πανέμορφο τοπίο πνιγμένο από τα έλατα της οροσειράς
των Αγράφων. Στάση για καφέ και συνέχεια περνώντας
τα Τρίκαλα, θα θαυμάσουμε τους περίφημους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς, την ωραία κωμόπολη Πύλη και
το γραφικό θέρετρο Ελάτη που βρίσκεται στις καταπράσινες πλαγιές του βουνού Κόζιακα, τοπίο εξαιρετικής
ομορφιάς, φημίζεται για το νοστιμότατο κυνήγι που βρίσκει κανείς στις ταβέρνες του. Χρόνος για βόλτα και για
γεύμα. Ακολουθεί το Περτούλι με την αλπική βλάστηση,
κτισμένο αμφιθεατρικά στην δυτική πλαγιά του Κόζιακα,
μέσα στα Έλατα. Στάση για καφέ. Τέλος θα καταλήξουμε
στην Καλαμπάκα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Καλαμπάκα.

5η Μέρα: Καλαμπάκα - Μετέωρα - Σουμελά - Νάουσα - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα πανέμορφα μοναστήρια, του Ορθοδόξου μοναχισμού που είναι ριζωμένα
στους θεόρατους βράχους των Μετεώρων, αποτελούν
μια μοναδικότητα θαύματος, καθότι από την μια πλευρά
έχουμε το θαύμα της φύσης με τους τεράστιους απρόσιτους βράχους και από την άλλη το θαύμα του ανθρώπου
που κατάφερε να φτιάξει μοναστήρια σε τέτοια δυσπρόσιτα σημεία. Λειτουργούν 6. Θα επισκεφθούμε αυτό των
Αγίων Στεφάνου και Χαραλάμπους. Ακολούθως, μέσω
Βέρροιας, για την οροσειρά του Βερμίου, όπου θα επισκεφθούμε το πανελλήνιο προσκύνημα των Ποντίων,
την Παναγία του Σουμελά. Ακολούθως για την πανέμορφη Νάουσα, επίσκεψη στο πάρκο του Αγίου Νικολάου,
όπου θα μας εντυπωσιάσει ο ποταμός Αραπίτσα και η
λίμνες που σχηματίζονται με τα διάφορα πουλιά. Γεύμα
σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για τους περίφημους καταρράκτες της Έδεσσας. Στη συνέχεια για τη
Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.
6η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Πάφος
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια. Το απόγευμα επίσκεψη
στον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της πόλης, και στη συνέχεια για το αεροδρόμιο Μακεδονία, αφού περάσουμε
από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπου
θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του
Αγιορείτου.
*****
Τιμή συμμετοχής:
€600 κατ’ άτομο (δίκλινο)
€700 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€550 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Μεταφορά από Λάρνακα - Πάφο - Λάρνακα.
* Αεροπορικό εισιτήριο Πάφος - Θεσσαλονίκη - Πάφος.
* Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
* Διαμονή στα ξενοδοχεία 3* και 4* με πρόγευμα.
* 5 μεσημεριανά γεύματα.
* Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο
λεωφορείο.
* Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
* Εισιτήριο Καραβιού για Σκίαθο.
* Λεωφορείο στη Σκίαθο για περιήγηση.
* Βαλίτσα 10 κιλά και βαλίτσα ώμου 5 κιλά.
* Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή/και προτεινόμενο.
* Εισόδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Τουριστικά Γραφεία ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ, Τηλ. 99665498
Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

