ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ CAPSIS HOTEL 4*!!!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η μέρα, Αθήνα - Βεργίνα – Θεσσαλονίκη : Αναχώρηση νωρίς το πρωί με ενδιάμεσες στάσεις για την Βεργίνα όπου θα έχουμε επίσκεψη
στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο. Η ανασκαφή του Καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου έφερε το 1977 στο φως μια από τις σημαντικότερες
αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ού αιώνα. Στη θέση της σημερινής Βεργίνας, στις υπώρειες των Πιερίων, υπήρξε η πρώτη αρχαία
πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου, οι Αιγές. Ο χώρος των Βασιλικών Τάφων με το σύγχρονο στέγαστρό του φιλοξενεί σήμερα την
κυρίως ανασκαφή, καθώς και την έκθεση των σημαντικότερων ευρημάτων από τους τάφους και αποτελεί προστατευόμενο μνημείο της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μοναδικό στοιχείο τεράστιας ακτινοβολίας. Συνεχίζουμε για την Θεσσαλονίκη και το ξενοδοχείο μας
Capsis hotel 4* στην καρδιά της πόλης. Ελεύθερο απόγευμα στην διάθεσή μας για βόλτες στην Χριστουγεννιάτικη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ
πλούσιο δείπνο σε μπουφέ. Διανυκτέρευση.
2η μέρα, Σουρωτή (Μονή Αγίου Παΐσιου) – Ονειρούπολη Δράμας : Πρωινό και αναχώρηση για τη Σουρωτή, όπου θα επισκεφθούμε τη
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, όπου βρίσκονται τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη, όπως και ο τάφος του Γέροντα Παΐσιου.
Συνεχίζοντας θα καταλήξουμε στην γιορτινή πόλη της Δράμας, όπου στον χώρο του Δημοτικού Κήπου και της Πλατείας Ελευθερίας όλα
μεταμορφώνονται σε ένα Χριστουγεννιάτικο χωριό, την μαγευτική Ονειρούπολη ,ένα πραγματικό χωριό του Άη Βασίλη, όπως το ονειρεύτηκαν
μέσα από τα παραμύθια εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο!!Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, η φάτνη,το πολύχρωμο καρουζέλ, το σπίτι και
το εργαστήριο του Αϊ Βασίλη είναι μερικά από τα υπέροχα πράγματα που θα δούμε! Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα, Λουτρά Πόζαρ – Έδεσσα : Χρόνια Πολλά!! Πρωινό και εξόρμηση στα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία, στους πρόποδες του
όρους Καϊμακτσαλάν. Στάση για καφέ και μπάνιο όσοι επιθυμούν δίπλα στις πηγές του θερμοπόταμου με τα ιαματικά νερά. Οι εγκαταστάσεις
της περιλαμβάνουν πισίνες, jacuzzi, spa, χαμάμ, τεχνητούς καταρράκτες. Η μεγάλη εξωτερική πισίνα είναι κατάλληλη για την ίαση, την άθληση
και τη ψυχαγωγία όλων των ηλικιών. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει το μπάνιο του και στους εξωτερικούς φυσικούς καταρράκτες με ιαματικό
νερό, τόσο για λόγους υγείας, όσο και για λόγους αναψυχής. Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο με τους
περίφημους καταρράκτες Κάρανο και βόλτα στην παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι. Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη όπου θα επισκεφτούμε το
Χριστουγεννιάτικο χωριό που στεγάζεται στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η Αριστοτέλους όπως αναμενόταν, θα είναι και φέτος η
καρδιά των εκδηλώσεων. To μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων θα βρίσκεται στην Πλατεία των Δικαστηρίων (πίσω από το άγαλμα του Ελ.
Βενιζέλου) και δημιουργείται εκεί μία Χριστουγεννιάτική αγορά στα πρότυπα των πόλεων της Ευρώπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
4η μέρα, Θεσσαλονίκη : Αργά μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για να γνωρίσουμε την όμορφη συμπρωτεύουσα. Πρώτη μας στάση
στον Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης ο οποίος κτίσθηκε τον 5ο αιώνα. Είναι τρίκλιτος βασιλική , τεραστίου μεγέθους. Κάτωθεν του
δαπέδου υπάρχουν κατακόμβες στις οποίες οδηγεί κλίμακα μέσα στον ναό. Ο ναός φιλοξενεί λείψανα του Αγίου και έχει επανειλημμένως
καταστραφεί , όπως π.χ κατά την πυρκαγιά του 1917. Σήμερα αποτελεί στολίδι της Θεσσαλονίκης και πανορθόδοξο προσκύνημα. Θα
συνεχίσουμε για τα κυριότερα ιστορικά μνημεία της Νύμφης του Θερμαϊκού, αφού πρώτα ανέβουμε ως την Άνω πόλη, Γεντί Κουλέ,
απολαμβάνοντας την θέα και τα βυζαντινά τείχη. Επίσης τον Λευκό Πύργο, τη Ροτόντα, Καμάρα ( Αψίδα του Γαλέριου ) και θα
καταλήξουμε στην πλατεία Αριστοτέλους . Στον ελεύθερο χρόνο, μπορείτε να επισκεφτείτε τον χώρο της Έκθεσης, με τον πύργο του ΟΤΕ,
όπου αυτές τις ημέρες έχει μετατραπεί σε ένα μικρό Χριστουγεννιάτικο χωριό ή να απολαύσετε την βόλτα σας στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης.
Κατόπιν επιστροφή με ενδιάμεσες στάσεις στην Αθήνα.
Λίγα λόγια για το ξενοδοχείο μας: Το Capsis Hotel Thessaloniki βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τα δωμάτια έχουν όμορφη
διακόσμηση με μίνι μπαρ, δωρεάν wi-fi και ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών, καθώς και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Στις
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου θα βρείτε υπηρεσίες ομορφιάς, Σπα και κέντρο ευεξίας, σάουνα και άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο.
Τιμή συμμετοχής κατ΄άτομο:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
4 ΗΜΕΡΕΣ
23 ΔΕΚ. - 26 ΔΕΚ.
220€

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 ΗΜΕΡΕΣ
03 ΙΑΝ. – 06 ΙΑΝ.
220€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
 Διαμονή στο πολυτελές CAPSIS HOTEL 4*
 Ημιδιατροφή στις 23 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει 3 πρωινά και 2 δείπνα σε μπουφέ
 Ημιδιατροφή στις 3 Ιανουαρίου περιλαμβάνει 3 πρωινά και 3 δείπνα σε μπουφέ
 Αρχηγός/συνοδός/Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :
 Το εορταστικό ρεβεγιόν σε πλούσιο μπουφέ με πακέτο ποτών, κρασί ή μπύρα, αναψυκτικά με μουσική κόστος 45€ κατ άτομο.
 Ο νέος Δημοτικός Τουριστικός φόρος από 01/01/18

