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ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
XRCHA2 

8 Μέρες 

Αναχωρήσεις:  7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8 
 
Με απευθείας πτήσεις της Cobalt 
Λάρνακα – Θεσσαλονίκη  CO 724    12:55 – 15:00 
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα  CO 725    15:45 – 17:45  
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για Θεσσαλονίκη.  Άφιξη, παραλαβή και 
κατευθυνόμαστε προς την Καλαμπάκα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο που προσφέρει θέα 
στους εντυπωσιακούς Βράχους των Μετεώρων. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση. 
και θα διανυκτερεύσουμε. 
 
2η μέρα: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ  
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τα θεόρατα βράχια των Μετεώρων, που δεσπόζουν 
επιβλητικά και συνεχίζουν την μοναστική παράδοση εδώ και έξι περίπου αιώνες. Θα επισκεφτούμε 
την μονή του Αγίου Στεφάνου και Αγίου Χαραλάμπους και θα απολαύσουμε το μοναδικό τοπίο 
από την μονή του Μεγάλου Μετέωρου. Κατηφορίζοντας προς την Καλαμπάκα θα επισκεφτούμε το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών. Ένα μουσείο αλλιώτικο από τα 
άλλα, θα περιπλανηθείτε στους χώρους του όπου εκτίθενται πάνω από 350 είδη πτηνών και 
θηλαστικών. Η συλλογή των ζώων είναι εξαιρετικής ποιότητας, αφού προέρχονται από τους 
καλύτερους ταριχευτές της Ευρώπης και καλύπτει όχι μόνο την πανίδα της περιοχής.  
Στο τμήμα των μανιταριών υπάρχουν 250 διαφορετικά είδη, τα οποία είναι γλυπτά, σε απόλυτη 
ομοιότητα χρώματος και μεγέθους με τα φυσικά και έχουν κατασκευαστεί στο χέρι. Χρόνος 
ελεύθερος στην Καλαμπάκα και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε τους εντυπωσιακούς βράχους, με πρώτη στάση στα Τρίκαλα. 
Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό χωριό του Παλαιού Παντελεήμονα που έχει αναπαλαιωθεί. 
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό στην κεντρική λιθόστρωτη και γεμάτη αιωνόβιους πλατάνους 
πλατεία. Τέλος κατευθυνόμαστε προς την χερσόνησο της Κασσάνδρας, στο πρώτο πόδι της 
Χαλκιδικής όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας, εδώ θα μείνουμε τέσσερα βράδια. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.   
 
4η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΓΥΡΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον γύρο της Κασσάνδρας. Θα δούμε πανέμορφα χωριά και θα 
σταματήσουμε στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής, που είναι ένας παραλιακός οικισμός γνωστός για 
τις ιαματικές πηγές του, φημισμένες  για τις σπάνιες θεραπευτικές τους ιδιότητες. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
5η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη σε μια πανέμορφη κρουαζιέρα του Αγίου Όρους. Μετά το 
πρόγευμα αναχωρούμε για το γραφικό λιμάνι του Όρμου της Παναγιάς, θα επιβιβαστούμε στο 
καράβι για τον γύρο του Σιγγιτικού κόλπου όπου θα θαυμάσουμε από θαλάσσης και αρκετά 
κοντά στην ακτή τα πιο όμορφα μοναστήρια της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου του Αγίου 
Όρους. Αποβίβαση και στάση στην Ουρανούπολη για φαγητό ή μπάνιο. Επιβίβαση στο πλοίο με 



κατεύθυνση προς τον Όρμο Παναγιάς όπου θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο για την επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.    

 
6η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΓΥΡΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
Η μέρα ξεκινάει με τον γύρο της Χερσονήσου της Σιθωνίας με πρώτη στάση στον παραδοσιακό 
οικισμό του Παρθενώνα με τα αναπαλαιωμένα μακεδονίτικα σπίτια όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τον καφέ σας με θέα τον Μαρμαρά και το νησάκι Κέλυφος. Το οδοιπορικό μας 
συνεχίζετε με θέα τους μικρούς γραφικούς κολπίσκους με τα κρυστάλλινα νερά μέχρι την Σάρτη 
όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό και μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
7η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρόγευμα επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και αναχωρούμε για την Θεσσαλονίκη. 
Ακολουθεί περιήγηση της πόλης για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της όπως τον Λευκό 
Πύργο, τις Καμάρες, την Ροτόντα, τον Άγιο Δημήτριο και θα ανεβούμε στην Ανω Πόλη για μια 
πανοραμική θέα της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ θα 
περπατήσουμε μέχρι τα Λαδάδικα όπου θα έχουμε προαιρετικό δείπνο με ζωντανή μουσική.  
 
8η Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της Θεσσαλονίκης μέχρι το μεσημέρι. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για  Λάρνακα.  
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Λάρνακα. 
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
● Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 
● Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στην Καλαμπάκα.  
● Διαμονή για 4 βράδια στο ξενοδοχείο PALLINI BEACH 4* στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής. 
● Διαμονή για 1 βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη.  
● Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
● Δύο (2) δείπνα στο ξενοδοχείο της Καλαμπάκας.  
● Τέσσερα (4) δείπνα στο ξενοδοχείο της Χαλκιδικής.  
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
● Κρουαζιέρα του Αγίου Όρους. 
● Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού. 
● Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
● Φαγητό στο αεροπλάνο. 
● Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

7/7, 25/8 €855 €1.155 €459 

14/7, 21/7, 28/7 €895 €1.245 €479 

4/8, 11/8, 18/8 €925 €1.275 €499 

 


