ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 30/12-1/1/2018!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΟΛΟΣ!
ΜΟΝΟ 145 € ( Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική & Ημιδιατροφή)
-Μονόκλινο +20 ΕΥΡΩ
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 12 ετών με 65 €

Πρόγραμμα :1 ΗΜΕΡΑ
Κυριακή 30/12 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε την εορταστική εκδρομή μας, από το
κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65 (Oμόνοια) με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το μεσημεράκι με τις
απαραίτητες στάσεις για την πανέμορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη.
Η Θεσσαλονίκη 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 . Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.
Δευτέρα 31/12 μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο , ξεκινάμε μια όμορφη μέρα.
Πρώτη μας στάση ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ. Θερμοί καταρράκτες, θεόρατα πλατάνια παντού και ο
ήχος των νερών να σε ταξιδεύει. Τέρμα Ελλάδας, στα πόδια του Καϊμάκτσαλαν , δεν
χορταίνεται η εμπειρία spa στα λουτρά Πόζαρ. Το σκηνικό, με το ποτάμι να κατηφορίζει στο
κατάφυτο φαράγγι, είναι σίγουρα ειδυλλιακό, καθώς όμως τα λουτρά διαχειρίζεται η δημοτική
επιχείρηση, τα «μπάνια» είναι φτηνά και οι επισκέπτες πολλοί. βασικά, τα θεραπευτικά
λουτρά δηλαδή, τα οποία προσφέρονται σε ποικίλες εναλλακτικές εκδοχές . Δεύτερη στάση
μας παλαιό ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ΚΑΊΜΑΚΤΣΑΛΑΝ το πιο κοσμικό ορεινό χωριό της
Μακεδονίας. Με παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, εκπληκτική θέα στη λίμνη
Βεγορίτιδα και, βεβαίως, το χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80
οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό και δημιούργησαν τον Νέο Άγιο Αθανάσιο, μόλις λίγα
χιλιόμετρα πιο κάτω, στην πεδιάδα, αφού το χιόνι απέκλειε το χωριό για ολόκληρους μήνες.
Όμως στις αρχές του ’90 η δημιουργία του χιονοδρομικού κέντρου έφερε το χωριό στην
κορυφή του ορεινού τουρισμού. Ο δρόμος άνοιξε, τα πετρόχτιστα σπίτια με τις
κεραμοσκεπές επισκευάστηκαν, δημιουργήθηκαν θαυμάσιοι ξενώνες, πολυτελή ξενοδοχεία,

ταβέρνες, εστιατόρια και cafe-bars με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική, καθώς το χωριό
έχει κηρυχθεί παραδοσιακό. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό. *Πιθανόν αλλαγή
προγράμματος εφόσον λειτουργήσει το ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ !
Έπειτα αναχώρηση για το ξενοδοχείο , ξεκούραση και το βράδυ όλοι μαζί υποδεχόμαστε το
νέο έτος. Το Ρεβεγιόν μας θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, πολύ χορό, φαγητό, ποτό και
γλέντι.. !
Τρίτη 1/1/2019 Ξυπνάμε πιο αργά απολαμβάνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και
ξεκινάμε την πρώτη μέρα του 2019 αναχωρούμε για την γιορτινή 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. Κάνοντας την βόλτα μας θα συναντήσουμε το ψηλότερο δέντρο στη χώρα,
αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι ακόμη ψηλότερο, κατά τρία μέτρα απέναντι από το
Δημαρχείο του Βόλου, όπου εξακολουθεί να είναι τοποθετημένη η πινακίδα «I love
Volos».Την «ζωντανή» φάτνη θα στηθεί για μία ακόμη χρονιά στο προαύλιο του Αγίου
Νικολάου και το χωριό του Αϊ Βασίλη, θα λειτουργήσει στο Πάρκο Ρήγα Φεραίου, ενώ στην
πλατεία Πανεπιστημίου θα στηθεί Σοκολατούπολη. Πρόκειται για έναν κλειστό χώρο 500τ.μ.,
μέσα στον οποίο θα φιλοξενηθούν 1.200 λίτρα σοκολάτας! Θα υπάρχουν καταρράκτες
σοκολάτας, παρασκευαστήρια, μουσείο σοκολάτας. Το απογευματάκι αναχωρούμε για
Αθήνα μετά από ένα υπέροχο τριήμερο με πολλές όμορφες εικόνες και γεμάτες μπαταρίες
για να ξεκινήσει η χρονιά μας .!!
Περιλαμβάνονται:
-Όλες οι μετακινήσεις μας με κλιματιζόμενο πούλμαν.
-2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Athina Airport Hotel Thessaloniki 3*
με πρωινό σε μπούφε !
- Δωρεάν παροχές ξενοδοχείου Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα,
Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, Σάουνα, Υδρομασάζ, Πινγκ-πονγκ, Pool bar
2 Γήπεδα τένις ένα μοκέτα και ένα quick προδιαγραφών us open
- Ημιδιατροφή
- ΡΕΒΕΓΙΟΝ φαγητό, ποτό ,ζωντανή μουσική
-Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας καθ ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
-ΦΠΑ
ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Λοιπά ατομικά έξοδα, και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

