23-26/12, 30/12-2/1 4ήμερη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
1η μέρα
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν γεύμα καθ’ οδόν
επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για την όμορφη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ CAPSIS ‘’ 4**** ‘’. Το
υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μία πρώτη γνωριμία της γιορτινής πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/2017
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΣΟΥΡΩΤΗ όπου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στην Μονή
υπάρχουν τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και ο τάφος του ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ.( Ο Γέροντας ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ
κοιμήθηκε εν Κυρίω στις 12/7/1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από τον Ναό του Αγίου Αρσενίου). Επιστρέφουμε στην πόλη
της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για να δούμε τον Λευκό Πύργο , την Πλατεία Αριστοτέλους και να κάνουμε την βόλτα μας στον
παραλιακό δρόμο με θέα τον Θερμαϊκό. Ελεύθεροι για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ
θα έχουμε το Δείπνο – Ρεβεγιόν με συνοδεία Ζωντανής Μουσικής. Διανυκτέρευση.
2η μέρα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την όμορφη πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ στάση. Συνεχίζουμε για την γιορτινή ΔΡΑΜΑ παραμονή
, γεύμα. Θα έχουμε χρόνο να επισκεφτούμε την Χριστουγεννιάτικη Ονειρούπολη, ένα πραγματικό χωριό του ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ,
φτιαγμένο στο Δημοτικό Κήπο , όπως το ονειρεύονται τα παιδιά μέσα από τα παραμύθια τους με εικόνες μοναδικές για
μικρούς και μεγάλους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια τελευταία βόλτα στην
γιορτινή πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Νωρίς το μεσημέρι θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής
για ΑΘΗΝΑ με τις ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 215 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ CAPSIS ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στην πόλη
της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα μαζί με το Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική στις 24/12,
5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Φ.Π.Α.

