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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ & ΤΗΝ ΘΑΣΟ 
 

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ – ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ  
 

17 – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020    -    4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

1η Μέρα, Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 07:00 από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση σε καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ 
και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, για τον γραφικό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, με τη μοναδική 
θέα στη θάλασσα του Θερμαϊκού και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε μέσω 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για να τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
 

2η Μέρα, Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο Ferry boat και απόπλους για 
το όμορφο νησί της ΘΑΣΟΥ. Πρώτος σταθμός ο Λιμένας και συνεχίζουμε για το γύρο του νησιού, ΣΚΑΛΑ – 
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, για να φθάσουμε και να επισκεφθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Η διαδρομή μας ακολούθως από 
τη ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ μας οδηγεί στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα 
επιστροφή στο λιμάνι και επιβίβαση στο Ferry boat για ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΑΒΑΛΑ. Ξεκούραση, παρακολούθηση 
της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διαν/ση. 
 

3η Μέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγγαίου, σε μια θαυμάσια 
τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ.. Είναι ένας από τους δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που 
συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν την 
“αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου” και να ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. Παραμονή - 
προσκύνημα και επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα. Χρόνος ελεύθερος το 
απόγευμα για περιπάτους στην πόλη, διανυκτέρευση. 
 

4η Μέρα, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον διαδρομή με 
μικρή ευχάριστη παράκαμψη, στην πόλη της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ, όπου θα γευματίσουμε 
προαιρετικά. Ακολούθως με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, φθάνουμε το 
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο « ΕSPERIA » 3* στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ, Τρία πρωινά σε μπουφέ, Δείπνο με 
νηστίσιμα τη Μ.Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο, Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με μουσική κάλυψη 
από D.J., Εισιτήρια F/B για τη ΘΑΣΟ, Αρχηγός – συνοδός, Φόρος διαμονής, Φ.Π.Α. 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, τηλεφωνήματα, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και γενικά επισκεπτόμενων 
χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Δίκλινο Μονόκλινο 1ο παιδί έως 12 ετών σε 3κλινο με extra bed 

*200 €  
(early booking) 

*260 €  
(early booking) 175  € 

215 € 275 € 

*Οι τιμές Early Booking αφορούν κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι τις 15/3. 
(και για περιορισμένο αριθμό θέσεων) 


