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5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΑΣΟΣ – ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ – ΞΑΝΘΗ –  

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 
 

Αναχώρηση: Λάρνακα – Θεσσαλονίκη 26/05/2018 Πρωί  

Επιστροφή: Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 30/05/2018 Απόγευμα     

 

1
η
 Μέρα –  : Λάρνακα – Θεσσαλονίκη –Σέρρες – Δράμα -  Καβάλα 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση με πρωινή πτήση για 

Θεσσαλονίκη. Άφιξη. Παραλαβή των αποσκευών και αναχώρηση για Καβάλα. Καθοδόν προσκύνημα στην Ιερά 

Μονή της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, στις Σέρρες, με τη θαυματουργό χειροποίητη εικόνα και το θαυμαστό της 

τέμπλο, βραβευμένη από την Ευρώπη. Ακολούθως επίσκεψη στο Σπήλαιο της Αλιστράτης, όπου θα δούμε το 

θαύμα της φύσης, τη συναρπαστική ομορφιά σταλακτιτών και σταλαγμιτών (προαιρετική είσοδος). Χρόνος για 

γεύμα. Άφιξη στην Καβάλα, την κοσμοπολίτικη ανατολική πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η οποία είναι 

αμφιθεατρικά κτισμένη, με το γραφικό ψαρολίμανο, το κάστρο, τις καφετερίες, τα ουζερί και τις ψαροταβέρνες. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

2
η
 Μέρα –  : Καβάλα – Θάσος - Καβάλα 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Κεραμωτή, όπου θα πάρουμε το καράβι για τη Θάσο, το καταπράσινο 

διαμάντι του Βορείου  Αιγαίου, όπου τα πεύκα ακουμπάνε τη θάλασσα. Στο γύρο του νησιού θα δούμε την 

παραδοσιακή ομορφιά των χωριών και θα επισκεφθούμε για προσκύνημα το μοναδικό Μοναστήρι του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που μοιάζει να κρέμεται πάνω στη θάλασσα, με το θαυματουργό εικόνισμα. Στη Μονή 

βρίσκεται και ο ένας από τους τρείς ήλους με τους οποίους σταύρωσαν το Χριστό. Αργά το απόγευμα επιστροφή 

στην Καβάλα. Άφιξη στην Καβάλα. Διανυκτέρευση. 

 

3
η
 Μέρα –  : Καβάλα – Ξάνθη - Θεσσαλονίκη 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για Ξάνθη, όπου θα επισκεφθούμε το Ναό του  Αγίου Νικολάου και της Παναγίας 

Παντάνασσας στο μαγευτικό Πόρτο Λάγος, που βρίσκεται στη λίμνη Βιστωνίδα (Μετόχι της Μονής Βατοπεδίου). 

Στη συνέχεια αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη. Προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο και 

περιήγηση της  πόλης (μέσα από το λεωφορείο), όπου θα δούμε το Λευκό Πύργο, τη Ροτόντα, την Αψίδα του 

Γαλέριου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  

 

4
η
 Μέρα –  : Θεσσαλονίκη – Βέροια – Παναγία Σουμελά - Νάουσα – Έδεσσα - Θεσσαλονίκη 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για Βέροια. Επίσκεψη στο Βήμα του Αγίου Παύλου. Ακολουθεί προσκύνημα στην Παναγία 

Σουμελά στο Όρος Βέρμιο. Γεύμα. Στη συνέχεια περνώντας από το πάρκο Άγιος Νικόλαος στη Νάουσα που είναι 

πνιγμένο στη βλάστηση και από τα τρεχούμενα νερά του ποταμού της Αραπίτσας θα συνεχίσουμε για Έδεσσα για 

να δούμε τους περίφημους καταρράκτες. Στάση για καφέ. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση. 

 

5
η
 Μέρα –  : Θεσσαλονίκη – Αεροδρόμιο Μακεδονία - Λάρνακα 

Πρόγευμα. Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και βόλτες στην πόλη. Το απόγευμα αναχώρηση για το Αεροδρόμιο 

Μακεδονία. Καθοδόν επίσκεψη στη Σουρωτή για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, τα 

λείψανα του Αγίου Αρσενίου και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου.  

 

Τιμή: Σε Δίκλινο/Τρίκλινο    € 600 

 Σε Μονόκλινο     € 710 

 

 

 

 

 



Η τιμή περιλαμβάνει: 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.

� Ασφάλεια ταξιδίου. 

� Διαμονή 2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Καβάλα με πρόγευμα (

� Διαμονή 2 βράδια σε ξενοδοχείο 

� 3 γεύματα ή δείπνα. 

� Αρχηγό/συνοδό,  σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, από Κύπρο.

� Μεταφορές – εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.

� Εισιτήρια καραβιού για Θάσο. 

� Φόρο διαμονής ξενοδοχείων. 

� Φ.Π.Α. 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 

� Εισόδους σε μουσεία, σπήλαια και αρχαιολογικούς χώρους.

� Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.

� Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.

 

� Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 10

� Το πρόγραμμα επιδέχεται αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της εκδρομής χωρίς παραλείψεις.

� Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο σας ή την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα και 

προκαταβολή το αργότερο μέχρι τις 10

την αναχώρηση. 

 

Σημείωση: 

Αν επιθυμείτε να πάρετε μόνο χειραποσκευή 9 κιλών, τότε θα έχετε έκπτωση 

 

 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Λάρνακα (1 αποσκευή 20 κιλά και 1 χειραποσκευή). 

Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

Διαμονή 2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Καβάλα με πρόγευμα (ESPERIA). 

Διαμονή 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη με πρόγευμα (CAPSIS). 

Αρχηγό/συνοδό,  σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, από Κύπρο. 

εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

 

Εισόδους σε μουσεία, σπήλαια και αρχαιολογικούς χώρους. 

Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.

Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 10/01/2018 θα επιβαρύνει τους ταξιδιώτες.

Το πρόγραμμα επιδέχεται αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της εκδρομής χωρίς παραλείψεις.

Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο σας ή την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα και 

προκαταβολή το αργότερο μέχρι τις 10/03/2018. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταβληθεί 20 μέρες πριν 

Αν επιθυμείτε να πάρετε μόνο χειραποσκευή 9 κιλών, τότε θα έχετε έκπτωση €40. 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/01/2017

 

Λάρνακα (1 αποσκευή 20 κιλά και 1 χειραποσκευή).  

εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο. 

/01/2018 θα επιβαρύνει τους ταξιδιώτες. 

Το πρόγραμμα επιδέχεται αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της εκδρομής χωρίς παραλείψεις. 

Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο σας ή την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα και €200 

/03/2018. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταβληθεί 20 μέρες πριν 

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/01/2017 

ΝΑΖ 28Ν-2018 

 

 

 


