Τετραήμερη Εκδρομή Αγίου Πνεύματος στην Βόρεια Ελλάδα .
Αναχώρηση 14-17/6 ! ΚΑΒΑΛΑ-ΘΑΣΟΣ-ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ! ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ : 185 €

-Μονόκλινο: +20€ (ημερησίως)
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά 6-12 ετών με δύο ενήλικες 135€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Παρασκευή 14/6 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της
Αθήνας Σταδίου 65 (Ομόνοια) ξεκινάμε την εκδρομή μας , με τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ, φαγητό . Νωρίς το απογευματάκι
φτάνουμε στην ΚΑΒΑΛΑ στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης .Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη
της Καβάλας .
Σάββατο 15/6 Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε μια πολύ όμορφη μέρα στην
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, στο “τρίτο πόδι” της μαγευτικής Χαλκιδικής. Χρόνος
ελεύθερος για μπάνιο, φαγητό ή εναλλακτικά προαιρετική περιήγηση με
πλοιάριο (έξοδα ατομικά) στη χερσόνησο του ΑΘΩ με τις ιστορικές
Μονές του Αγίου Όρους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας ελεύθερος
χρόνος.
Κυριακή 16/6 απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αναχώρουμε για
ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο καραβάκι και άφιξη για το καταπληκτικό
νησί της ΘΑΣΟΥ. Πρώτος σταθμός ο Ποτός για κεφέ και συνεχίζουμε για
το γύρο του νησιού, ΣΚΑΛΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, για να φθάσουμε και να
επισκεφθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Εν συνεχεία θα φτάσουμε στην
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ θα
παραμείνουμε για μπάνιο, φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στο
κεντρικό λιμάνι Λιμένα χρόνος για βόλτα και έπειτα επιβίβαση στο

καράβι για Κεραμωτή και επιστροφή στην
Καβάλα.
Δευτέρα 17/6 μετά το πρωινό μας παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής
για Αθήνα με μια στάση στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ που κρύβει μέσα της χίλιες
εικόνες, μυρωδιές, γεύσεις, ήχους… Ρωμαϊκά, βυζαντινά, οθωμανικά και
σύγχρονα μνημεία-σύμβολα μαρτυρούν το DNA μιας πολυπολιτισμικής
κοινωνίας, η οποία συμπληρώνεται ιδανικά από τον φοιτητόκοσμο. Στο
κέντρο η Πλατεία Αριστοτέλους με τα πολυσύχναστα καφέ. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα . Συνεχίζουμε την διαδρομή μας και νωρίς το
βραδάκι φτάνουμε
στην Αθήνα έπειτα από μια μοναδική τετραήμερη .
✔️ Περιλαμβάνονται:
✔️Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
✔️3 διανυκτερεύσεις στο ESPERIA 3*(στο κέντρο της ΚΑΒΑΛΑ)
✔️3 πρωινά σε μπουφέ
✔️ 3 δείπνα σε μπουφέ
✔️Μονοήμερη εκδρομή στην Θάσο
✔️Αρχηγός- Συνοδός του γραφείου
✔️Φόρος διανυκτέρευσης
✔️ΦΠΑ
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα.

