ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ! ! !
23/12 - 26/12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΠΟΖΑΡ) - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΒΟΛΟΣ …!
199,00 € / άτομο σε 2κλινο δωμάτιο – 120,00 € / παιδιά έως 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο
10% έκπτωση για κρατήσεις έως 30/10

1η Μέρα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από την Αθήνα με προορισμό την όμορφη Θεσσαλονίκη. Κατά τη
διάρκεια της εκδρομής θα πραγματοποιηθούν δύο ενδιάμεσες στάσεις πάνω στην Εθνική οδό.
Παραμονή στη συμπρωτεύουσα για περίπου τρεις ώρες. Νωρίς το απόγευμα, θα πάρουμε το
δρόμο για τον Περαία Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το 4* ξενοδοχείο μας, GOLDEN STAR 4*.
Τακτοποίηση στα δωμάτια, τα οποία διαθέτουν όλα σύστημα ύπνου COCOMAT -ιδανικό για έναν
ξεκούραστο ύπνο. Το βράδυ θα μεταβούμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου να απολαύσουμε τα
εδέσματα του μπουφέ.
2η Μέρα
Αναχώρηση, μετά το πρωινό μας, για τη λίμνη Κερκίνης. Ύστερα από 125χλμ, με κατεύθυνση για
Σέρρες, θα αντικρίσουμε την τεχνητή λίμνη και το μοναδικό υδροβιότοπο με τα σπάνια πουλιά
και - εφόσον ο καιρός μας το επιτρέψει- θα απολαύσουμε μια βαρκάδα για την παρατήρηση
πτηνών και βουβαλιών. Έπειτα, θα καταλήξουμε σε μια παραλίμνια ταβέρνα για το μεσημεριανό
μας γεύμα. Νωρίς, θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής και θα καταλήξουμε αργά το βράδυ στο
ξενοδοχείο μας όπου θα υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το
Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων με ζωντανή μουσική και μπουφέ για ένα αξέχαστο γλέντι.
3η Μέρα
Μετά το πρωινό μας, εξοπλιζόμαστε με τα μαγιό μας και τις πετσέτες μας και αναχωρούμε για τα
λουτρά Πόζαρ, όπου θα απολαύσουμε τα φυσικά σπα των ιαματικών πηγών των Λουτρών
Λουτρακίου ή αλλιώς Πόζαρ. Εδώ, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο (περίπου 4 ώρες) για μπάνιο και

καφεδάκι με συντροφιά το νερό να ρέει από τους καταρράκτες. Αφού πάρουμε το μεσημεριανό
μας γεύμα στο χωριό της Αριδαίας, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Στη
συνέχεια, θα μεταβούμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας όπου θα μας περιμένει δείπνο σε
μπουφέ. Το βράδυ θα ακολουθήσει νυχτερινή βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για ένα
ωραίο κοκτέιλ με θέα το Θερμαϊκό κόλπο.
4η Μέρα
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν με τις βαλίτσες μας και προορισμό
το πανέμορφο Βόλο. Εκεί, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για τη Χριστουγεννιάτικη βόλτα μας στον
πεζόδρομο και θα απολαύσουμε τους τοπικούς ξακουστούς τσιπουρομεζέδες. Τέλος, θα
πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις επί της Εθνικής Οδού.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :
⭐2 δείπνα σε μπουφέ.
⭐Ρεβεγιόν 24/12 με ζωντανή μουσική σε μπουφέ
⭐3 πρωινά
⭐3 διανυκτερεύσεις Σύστημα ύπνου COCO-MAT® για τον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ (διπλό
κρεβάτι 160cm * 200cm ή 2 μονά 90cm * 200cm) .
⭐Συνοδός εκδρομής
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :
Φόρος διανυκτέρευσης : 3,00 € / ημέρα / δωμάτιο ( 9,00 € / δωμάτιο)
Επιβάρυνση μονοκλίνου : + 60,00 €
Ότι δεν αναφέρεται ρητώς ως περιλαμβανόμενο.

