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ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2023 

Αφεθείτε στην γοητεία της Νύμφης του 

Θερμαϊκού με υπηρεσίες 5* 

                                                       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΒΕΡΓΙΝΑ – ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΛΑ 

                              ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ  

           3ήμερη 6/1 έως 8/1 

Το ταξίδι αυτό είναι αφιερωμένο στο Μακεδονικό βασίλειο του Φιλίππου του Β’ και του Μεγ. 

Αλεξάνδρου και μας ταξιδεύει στην χαμένη αίγλη των Αιγών και την γενέτειρα του Μεγ. 

Αλεξάνδρου την Πέλλα με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και τα ψηφιδωτά. Επιπλέον 

κίνητρα η υπέροχη πόλη της Θεσσαλονίκης και η επίσκεψη στον Άγιο Παϊσιο. Το πάζλ 

ολοκληρώνεται με τις πολυτελείς υπηρεσίες του Grand Palace.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΡΟΜΗΣ 

ΗΜΕΡΑ 1η : ΠΑΤΡΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 06:45 από Πλ. Ομονοίας 

για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια – Μπιζάνι. Σύντομη στάση για καφέ και συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας Οδού. Θα 

διασχίσουμε την ραχοκοκαλιά της Πίνδου και πάντα μέσω της Εγνατίας Οδού θα φτάσουμε στην Ημαθία και 

την Βέροια , θα εγκαταλείψουμε την Εγνατία οδό για να φτάσουμε στην κοιτίδα των Μακεδόνων τις αρχαίες 

Αιγές όπου θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Θα δούμε τον 

μεγαλόπρεπο τάφο του Φιλλίπου, την χρυσή λάρνακα που φέρει τον ήλιο της Βεργίνας με τις 16 ακτίνες από 

τις οποίες οι 4 αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία τις φύσης και οι 12 τους Ολύμπιους Θεούς και είναι το 

σύμβολο της Μακεδονίας, το χρυσό στεφάνι βελανιδιάς, στρατιωτικές πανοπλίες, τον τάφο του πρίγκιπα και 

της Περσεφόνης και άλλα. Από το 1996 η UNESCO έχει εντάξει τον χώρο στον κατάλογο των Μνημείων 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην συνέχεια χρόνος για φαγητό ή καφέ πριν αναχωρήσουμε για την 

νύμφη του Θερμαϊκού την όμορφη Θεσσαλονίκη. Άφιξη, τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο μας, 

ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.  

ΗΜΕΡΑ 2η : ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Πρωινό και ώρα 09:30 αναχώρηση για την Ιερά Μονή Αγίου 

Ιωάννου του Θεολόγου στην οποία βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου και η κάρα του Αγίου Αρσενίου του 

Καπαδόκη. Επίσκεψη - προσκύνημα και επιστροφή στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

http://www.georgadastravel.gr/
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Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο, την αγορά και φαγητό. Νωρίς το απογευματάκι επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο 

και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 3η : ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΛΑ - ΕΔΕΣΣΑ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Πρωινό και ώρα 09:00 αναχώρηση για την γενέτειρα του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου την αρχαία Πέλλα με τα υπέροχα ψηφιδωτά που απεικονίζουν την «Αρπαγή της 

Ελένης», την «Μάχη των Αμαζόνων», το «Κυνήγι των ελαφιών» και πολλά ακόμη σημαντικά ευρήματα. 

Επίσκεψη - ξενάγηση.  Το μεσημέρι θα μας βρει στην πόλη των νερών και των καταρρακτών την όμορφη 

Έδεσσα. Χρόνος για βόλτες στην παλιά συνοικία Βαρόσι, στο βιομηχανικό πάρκο, στους καταρράκτες και 

φαγητό. Αργά το μεσημέρι αναχώρηση για επιστροφή στην πόλη μας με ενδιάμεση στάση για καφεδάκι και 

ξεκούραση.  

 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς παραλήψεις. Το τελικό 

πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 5ημέρες πριν την εκδρομή που θα γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες.  

 

Η χρήση μάσκας μέσα στο πούλμαν είναι υποχρεωτική. 

 

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο : 230,οο€ με διαμονή στο 5* DE LUX GRAND HOTEL PALACE 

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 75,οο€ εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

 

 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Μεταφορές, περιηγήσεις με το πούλμαν 

 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές 5* DE LUX GRAND HOTEL PALACE 

 Ημιδιατροφή (2 πρωινά και 2 δείπνα) 

 Συνοδό του γραφείου - ξενάγηση 

 Φ.Π.Α. 24%  

 Επίσημο ξεναγό στην Βεργίνα και στην Πέλλα 

 

Δεν περιλαμβάνει : Φόρο διανυκτέρευσης ξενοδοχείου 4,oo€ ανά δωμάτιο ανά διαν/ση πληρωτέο 

απευθείας στο κατάλυμα, ποτά στα δείπνα, εισόδους μουσείων και χώρων και γενικώς ότι ρητά δεν 

αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

 



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η 
επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 

100,οο€ κατ’ άτομο  έως 30/11/22  

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 28/12/2022 υποχρεωτικά  διότι 
σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να 
φαίνονται προεξοφλημένα πριν την αναχώρηση οποιαδήποτε 

εκδρομής  

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη 
αναγραφόμενη ημερομηνία διότι  μας δίδεται από τα ξεν/χεία αντίστοιχα option ημερομηνία στην 
οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων με χρήματα και 

ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. 

 Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία για να μπορεί να τροποποιεί 

τους όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να κατανοείτε και να 
συμμερίζεστε τον λόγο για τον οποίο σας αναφέρουμε συγκεκριμένη προθεσμία συμμετοχών. 
Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε τις εκδρομές με αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να 

προβείτε σε κράτηση να είναι ήδη αργά για την εξασφάλιση δωματίων σε καλά ξεν/χεία.  

Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης εκτός και 

αν διαθέτουν κανονικά τρίκλινα δωμάτια. Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι να 
διαβάζετε με προσοχή το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες αυτού διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο 

πελάτης να κατανοεί την αντιστοιχία τιμής του προγράμματος και παροχής υπηρεσιών. 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία  και ιδιαίτερα σε εορταστικές 

περιόδους προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο 
(ακόμη και υγείας) γι’αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις 

ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 12/12/22 έως 27/12/22 υπάρχει κράτηση της 

προκαταβολής 100,οο€ 
 Για ακύρωση από 28/12/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 

εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο 

γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός και αν ο 

πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος τη θέση με άλλο άτομο 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου 
μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών 

παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε αναρτημένους στην 
ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο 

μας. 
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