3ΗΜΕΡΟ 25Η ΜΑΡΣΙΟΤ

ΑΙΔΗΨΟ-ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΩΟ-ΟΙΟ ΔΑΥΙΒ-ΠΑΝΑΓΙΑ
ΞΕΝΙΑ-ΒΟΛΟ

ΔΕΤΣΕΡΑ 23/3: ΑΝΑΦΨΡΗΗ ΓΙΑ ΓΛΤΥΑ - ΑΙΔΗΧΟ
Αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηελ Λνπηξόπνιε ηεο Αηδεςνύ. Δλδηάκεζε ζηάζε
ζηα Σέκπε γηα θαθέ, ζπλερίδνπκε θαη θζάλνπκε ζην Πνξζκείν ηεο Γιπθάδαο.
Από εθεί παίξλνπκε ην θέξξπ-κπνη γηα ηνλ Αγηόθακπν ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο
θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαιήγνπκε ζηελ Αηδεςό. Θα αθνινπζήζεη ην θαγεηό καο,
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη μεθνύξαζε. Σν απόγεπκα ζα γλσξίζνπκε ηελ
Αηδεςό κηα πεξηνρή ηεο βόξεηαο Δύβνηαο πνπ ε θύζε πξνίθηζε απιόρεξα κε
ηακαηηθά λεξά πνιύηηκα γηα ηελ ζσκαηηθή πγεία θαη επεμία ηνπ επηζθέπηε αιιά
θαη κε ηνπία απαξάκηιιεο θπζηθήο νκνξθηάο. Σν βξάδπ ειεύζεξν,
δηαλπθηέξεπζε.

ΣΡΙΣΗ 24/3: ΟΙΟ ΔΑΤΙΔ- ΛΙΜΝΗ-ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΡΨΟ
Μεηά ην πξσηλό καο μεθηλάκε γηα ην κνλαζηήξη ηνπ Οζίνπ Γαπίδ, ηνπ γέξνληα
ηνπ Ρνβηέο. Πξόθεηηαη γηα έλα κεηαβπδαληηλό κνλαζηήξη ρηηζκέλν ζε έλα
ηδηαίηεξν επηβιεηηθό ηνπίν. Σν κνλαζηήξη ηδξύζεθε ηνλ 16ν αηώλα από ηνλ
Όζην Γαύηδ θαη αλαθαηλίζηεθε ην 1877. Αθνύ πξνζθπλήζνπκε ζα
αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Λίκλε, όπνπ ζα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν γηα θαθέ.
πλερίδνπκε γηα ην Πξνθόπη, έλα από ηα πην θεκηζκέλα θαη κεγάια ρσξηά ηεο
Δύβνηαο, ζηελ Βόξεην-θεληξηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ. Η κνλαδηθή νκνξθηά ηεο
πεξηνρήο θαη ην πξνζθύλεκα ζην ζθήλσκα ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Ρώζζνπ,
θάλνπλ ηελ επίζθεςε ζην Πξνθόπη μερσξηζηή γηα θάζε ηαμηδηώηε. Δπηζηξνθή
ζην μελνδνρείν, μεθνύξαζε. Σν βξάδπ προαιρεηικό δείπνο με διαζκέδαζη.
Γηαλπθηέξεπζε.

ΣΕΣΑΡΣΗ 25/3: ΑΙΔΗΧΟ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΟΛΟ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε, επηβίβαζε ζην θέξξπ-κπνη ηεο Πνξζκεηαθήο
γξακκήο Αγηνθάκπνπ-Γιύθαο, απνβίβαζε ζηε Γιύθα. Δπηβίβαζε ζην
πνύικαλ κε πξννξηζκό ηελ όκνξθε πόιε ηνπ Βόινπ. ηελ πόιε ηνπ Βόινπ

ζα απνιαύζνπκε ηνπ ζαιαζζηλνύο κεδέδεο.Σν απόγεπκα παίξλνπκε ην δξόκν
ηεο επηζηξνθήο κε ελδηάκεζε ζηάζε θζάλνπκε ην βξάδπ Θεζζαινλίθε.
Η εκδρομή περιλαμβάνει:









Μεηαθνξά κε ζύγρξνλν ιεσθνξείν ηνπ γξαθείνπ καο.
Δηζηηήξηα θέξξπ (Γιύθαο-Αγηνθάκπνπ) &αληίζηξνθα.
2 δηαλπθηεξεύζεηο ζε θεληξηθό μελνδνρείν, δσκάηηα δίθιηλα.
Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζηελ παξαιηαθή Λεσθόξν ηεο Λνπηξόπνιεο
Αηδεςνύ.
2 πξσηλά ζε πινύζην κπνπθέ (Ακεξηθάληθνπ ηύπνπ).
Πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα.
Έκπεηξνο Αξρεγόο-πλνδόο θαζ’όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ.
Δηδηθόο θόξνο δηακνλήο.
Η εκδρομή δεν περιλαμβάνει:

 Γσξεάλ είζνδν ζε κνπζεία.
 Ό,ηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο σο πξναηξεηηθό ή
πξνηεηλόκελν.

Τιμή ςυμμετοχήσ ςε ξενοδοχείο 3* : 110€
Τιμή ςυμμετοχήσ ςε ξενοδοχείο Thermea Sylla & Spa
Wellness Hotel 5* : 200€
Moνόκλινο: Επιβάρυνςη 60€
Παιδιά εωσ 4 ετών: Δωρεάν
Παιδιά εωσ 7 ετών: 130€

