Μαγευτική Θεσσαλονίκη
23/12/2021
1η ημέρα 23/12: Αθήνα – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση. Θα
απολαύσουμε τη διαδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρξουν στάσεις για
ξεκούραση. Άφιξη στο γραφικό Λιτόχωρο στους πρόποδες του Ολύμπου. Χρόνος για γεύμα
εξ ιδίων στα παραδοσιακά εστιατόρια γύρω από την πλακόστρωτη πλατεία και συνέχεια της
διαδρομής μας.
Άφιξη στη συμπρωτεύουσα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και
ξεκούραση. Πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα 24/12: Λουτρά Πόζαρ – Έδεσσα
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για εκδρομή στο νομό Πέλλας. Θα επισκεφθούμε τα
Λουτρά Πόζαρ, τα οποία απλώνονται στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν. Τα
ιαματικά νερά, θερμά, με σταθερή θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου, αναβλύζουν εδώ και
χιλιάδες χρόνια από τα βουνά, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους.
Εν συνεχεία θα μεταβούμε στην Έδεσσα. Με τους καταρράκτες της, τη συνοικία Βαρόσι,
την παλιά της Μητρόπολη, είναι μια ξεχωριστή πόλη της Μακεδονίας. Κτισμένη πάνω σ’ ένα
βράχο 300 μέρων, με θέα στο μακεδονικό κάμπο, κερδίζει τον επισκέπτη από την πρώτη
ματιά. Είναι από τις πόλεις που έζησε έντονα την ιστορική πορεία της Μακεδονίας από την
αρχαιότητα μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Εμφύλιο. Απομεινάρια αυτής της
διαδρομής είναι τα αξιοθέατά της που είναι διάσπαρτα μέσα στην πόλη. Ελεύθερος χρόνος
για φαγητό και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.
3η ημέρα 25/12: Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας στους στολισμένους δρόμους της
μαγικής αυτής πόλης, της «νύμφης του Θερμαϊκού». Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η
πόλη δεν έπαψε ποτέ να αναπτύσσεται και να αποτελεί μητροπολιτικό κέντρο και
σταυροδρόμι μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού κόσμου. Τόπος συνάντησης και
αλληλεπίδρασης διαφορετικών λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Σημεία αναφοράς η Αγία
Σοφία, η Ροτόντα, η Καμάρα, Ο Άγιος Δημήτριος και φυσικά ο Λευκός Πύργος. Ελεύθερος
χρόνος στο κέντρο της πόλης, για να χαρείτε τη γιορτινή ατμόσφαιρα.
4η ημέρα 26/12: Άνω Πόλη – Αθήνα
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού δεν θα μπορούσαμε να αποχαιρετίσουμε την πόλη, χωρίς
επίσκεψη στο «μπαλκόνι» της, την Άνω Πόλη. Ανηφορίζοντας από το κέντρο της πόλης,
αφήνουμε πίσω την πυκνή δόμηση και τις πολυκατοικίες, για να ανακαλύψουμε μια άλλη
Θεσσαλονίκη, νοσταλγική, βγαλμένη από το παρελθόν. Στη βόλτα σας θα περάσετε από
γραφικές γειτονιές με μικρές μονοκατοικίες, όμορφα αρχοντικά, αυλές γεμάτες λουλούδια,
στενά καλντερίμια αλλά και καφέ και ταβερνάκια με ντόπιους μεζέδες που θα σας
ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο. Στο τέλος της διαδρομής, σας περιμένει η εκπληκτική θέα από
ψηλά. Εν συνεχεία επιβίβαση στο λεωφορείο μας για την επιστροφή στην Αθήνα. Άφιξη
μετά από ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση.
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Περιλαμβάνονται:
•
Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο.
•
Διόδια αυτοκινητοδρόμων.
•
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, σε δίκλινο δωμάτιο.
•
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (κεντρικό).
•
Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
•
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη.
•
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
•
Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο. Άρθρο 53 Ν. 4389/2016: 1,50€ για ξενοδοχεία 3*,
3€ για ξενοδοχεία 4* και 4€ για ξενοδοχεία 5* ανά ημερήσια χρήση εκάστου
δωματίου/ σουίτας, ο οποίος έχει καθιερωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018.
•
•
•

Είσοδοι σε μουσεία και σε επισκεπτόμενους χώρους.
Επιπλέον γεύματα. Ποτά στο εορταστικό δείπνο.
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Τιμή για εορταστικό δείπνο σε τοπικό εστιατόριο 35€ το άτομο
Προφυλάξεις κατά της νόσου Covid-19.

•
•
•

Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως ορίζει ο νόμος.

Όλοι οι ενήλικες συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν:
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 6 μηνών
Τα παιδιά έως 11 ετών θα πρέπει να έχουν:
Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών
Τα παιδιά 12-17 ετών θα πρέπει να έχουν:
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 6 μηνών ή
Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών

Με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών μας, διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα group είναι
ολιγομελή (αυστηρά έως 16 άτομα).
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