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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ !! << Απόκριες στη Νάουσα με Μπούλες και Γενίτσαρους. >>
Φύγαμε για το καλύτερο 3ήμερο στις 29/2/2020/ με 2/3/2020 !!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΝΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΓΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ !
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ : 120 ΕΥΡΩ TO ATOMO !
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 12 ετών 60 ΕΥΡΩ
-Μονόκλινο : + 20 ΕΥΡΩ ημερησίως
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 1Η Μέρα
Αναχώρηση 29/2 στις 8:00 ακριβώς, ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας
Σταδίου 65 (Oμόνοια) , με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό,
φτάνουμε στην Βεργίνα που βρίσκεται (πολύ κοντά στη Βέροια και τη
Νάουσα) έγινε διάσημη από όταν ανακαλύφτηκαν στην περιοχή οι
αρχαίες Αιγές, πρώτη πόλη των Μακεδόνων μέχρι το πρώτο μισό του 4
π.Χ. αιώνα, οπότε και μετατοπίστηκε το διοικητικό κέντρο στην Πέλλα ,
λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου.
Ελεύθερος χρόνος για επίσκεψη στο μουσείο .
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ! Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας .Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την Θεσσαλονίκη
Η πόλη κρύβει μέσα της χίλιες εικόνες, μυρωδιές, γεύσεις, ήχους αλλά
και ανθρώπους... 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 cafes, οι «κοκέτες»
Τσιμισκή, Μητροπόλεως και Προξένου Κορομηλά με τις
καλογυαλισμένες βιτρίνες, οι γοητευτικές αγορές Μοδιάνο ,
Λουλουδάδικα και Καπάνι με τα χρώματα και τις μυρωδιές να
κυριαρχούν. Στη Ναυαρίνου ο νεαρόκοσμος δίνει ραντεβού δίπλα στα
αρχαία ερείπια, ενώ η Λεωφ. Νίκης από το λιμάνι και τον Λευκό Πύργο
μέχρι το Μέγαρο Μουσικής , με τον ήλιο να βουτάει στον Θερμαϊκό, είναι
must για παραθαλάσσια βόλτα.

2Η Μέρα 01/03
Μετά το πρωινό μας , ξεκινάμε μια γεμάτη μέρα.
Πρώτη μας στάση τα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ ή όπως ονομαζόταν παλαιότερα,
"Θερμοπόταμος"! Σε μόνιμη θερμοκρασία 37°C, με αξιόλογη χημική
σύσταση, το θερμό νερό έχει ιαματική δράση και είναι πόσιμο.
Επισκέπτες από όλο τον κόσμο το χρησιμοποιούν για λουτροθεραπεία,
ποσιοθεραπεία, τόνωση και χαλάρωση. *Όποιος επιλέξει το μπάνιο
στους καταρράκτες, ή στην ανοιχτή πισίνα, μέχρι πέρυσι ήταν εντελώς
δωρεάν, αλλά από φέτος έχει μπει είσοδος 2€/άτομο για τους
καταρράκτες, και 3€/άτομο για την ανοιχτή πισίνα. Πληρώνονται
απευθείας εκεί, και φυσικά ο χρόνος παραμονής είναι απεριόριστος, αν
και "προτείνεται" από τους υπευθύνους η συνεχόμενη παραμονή μέχρι
1μιση ώρα, που αποτελεί και την ανώτερη επιτρεπτή.
Φύγαμε για το καλύτερο καρναβάλι της Νάουσα όπου κυριαρχούν το
κέφι, οι αστεϊσμοί, τα πειράγματα αλλά κυρίως οι μεταμφιέσεις. Η
Αποκριά χαρακτηρίζεται και από τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό, τη
φιλόξενη διάθεση των Ναουσαίων. Ιδιαίτερο και βασικότερο όμως
στοιχείο είναι το έθιμο «Μπούλες» ή κατ' άλλους «Γενίτσαροι και
Μπούλες». Ένα έθιμο με βαθιές ρίζες, που στο πέρασμα της μακραίωνης
ιστορίας του ενσωμάτωσε στοιχεία της τοπικής παράδοσης και των
ηρωικών αγώνων. Την μεγαλύτερη ακμή του γνώρισε στα τέλη του 19ου
και τις αρχές του 20ου αιώνα και φθάνει αναλλοίωτο μέχρι τις μέρες μας.
Το έθιμο ξεκινάει την πρώτη Κυριακή της Αποκριάς, τα μπουλούκια
επισκέπτονται τα σπίτια των μελών τους και γλεντούν, επαναλαμβάνεται
την Κυριακή της Αποκριάς (Τυρινής) στην πλατεία των Αλωνίων γίνεται
γλέντι με παραδοσιακούς μεζέδες και το φημισμένο Ναουσαίικο κρασί.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3Η Μέρα Καθαρά Δευτέρα
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την
καταπληκτική πόλη του ΒΟΛΟΥ. Ίσως η ομορφότερη και σίγουρα η πιο
δημοφιλής πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, με πλούσια ιστορία που σε πάει
πίσω στην αρχαία Ιωλκό, την πόλη των Αργοναυτών. Ο Βόλος χρωστάει
τη γοητεία του κυρίως στην υπέροχη παραλία του, την καλή ρυμοτομία,
το γειτονικό Πήλιο και φυσικά στα φημισμένα τσιπουράδικά του όπου
εκεί θα μπορέσουμε να γευματίσουμε. Στο πάρκο της παραλίας κάνουν
γιορτή για τα Κούλουμα που θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα της
παραλίας μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Αγίου Κωνσταντίνου
παράλληλα με το πάρκο, όπου θα προσφερθούν νηστίσιμα εδέσματα,
τσίπουρο και κρασί υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής .
Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα μετά από ένα γεμάτο και μοναδικό
τριήμερο με πολλές όμορφες εικόνες στο μυαλό μας..
Για κρατήσεις η περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο 2103242398 ή 2155003660 (οι κρατήσεις θα γίνουν
μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων )
Περιλαμβάνονται:
Όλες οι μετακινήσεις μας με κλιματιζόμενο πούλμαν.
2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο !
2 πρωινά
Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
ΦΠΑ
ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Λοιπά ατομικά έξοδα, και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
-Φόρος διανυκτέρευσης : 3 € το δωμάτιο. Πληρώνεται υποχρεωτικά

