
 

Χριστούγεννα στο μαγευτικό τοπίο χρωμάτων της φύσης 

 &  

των παραδοσιακών οικισμών της Δυτικής Μακεδονίας 

 

ΚΟ ΖΑΝΗ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – KΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

3ΗΜΕΡΗ : 24/12 έως 26/12 
 

Το χιονισμένο μαγικό τοπίο του Καϊμακτσαλάν, ο παραδοσιακός οικισμός Παλαιός Αγ. 

Αθανάσιος, η άγνωστη πόλη της Κοζάνης με τα ενδιαφέροντα μουσεία και η αρχοντική 

Καστοριά είναι τα ατού του ταξιδιού αυτού εάν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για τα φετινά 

Χριστούγεννα!  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η 24/12: ΠΑΤΡΑ – ΚΟΖΑΝΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 07:00 

από Πλ. Ομονοίας για Ρίο – Αντίρριο -  Ιόνια Οδό – Μπιζάνι  όπου θα κάνουμε στάση για το πρωινό 

μας καφεδάκι.  . Συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας οδού όπου θα  φτάσουμε στη Κοζάνη, την 

μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσκεψη στο πολύ ενδιαφέρον μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας & Λαογραφίας. Ένα διαχρονικό μουσείο από την εποχή των μαμούθ έως σήμερα. Στη 

συνέχεια τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, ξεκούραση, δείπνο, διαν/ση. 

 

Ημέρα 2η 25/12 : ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΧΡΙΣΤΟΣ 

ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Πρωινό και ώρα 10:00 αναχώρηση για το Χιονοδρομικό κέντρο του 

Καϊμακτσαλάν όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ, φωτογραφίες και …παιχνίδια με το χιόνι. Το 

μεσημέρι βόλτα και φαγητό στον γραφικό οικισμό του Παλαιού Άγιου Αθανάσιου . Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και το βράδυ έχουμε το εορταστικό μας δείπνο – ρεβεγιόν και 

διασκέδαση. Διαν/ση.  
 

Ημέρα 3η 26/12 : ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και ώρα 09:30 αναχώρηση για την  πόλη 

της γούνας  την αρχοντική Καστοριά με τις βυζαντινές εκκλησίες και τα αρχοντικά. Επίσκεψη στη 

Μαυριώτισσα και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη πόλη για βόλτες, αγορές αναμνηστικών και 

φαγητό. Αργά το μεσημέρι αναχώρηση για την επιστροφή στη πόλη μας με ενδιάμεση στάση καθ’ 

οδόν για το απογευματινό μας καφεδάκι.  
 

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.  

 



 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ: Για Κρατήσεις έως 30/11/22  τιμή 

κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο :  205,00€  

 Από 1/12/22 η τιμή  κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

διαμορφώνεται στα :  220,00€  

Μονόκλινο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο και κατόπιν ζήτησης επιπλέον χρέωση: 45,00€  

 

 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Την μεταφορά, περιηγήσεις με το πούλμαν 

 Δύο (2) διαν/σεις στο 3* ξενοδοχείο  Tselikas στην πόλη της Κοζάνης  

 Ημιδιατροφή (2 πρωινά , 1 δείπνο & το Εορταστικό Ρεβεγιόν) 

 Συνοδό γραφείου – ξενάγηση 

 Φ.Π.Α 24% 

 Ενημερωτικό εκδρομής  

 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους σε μουσεία και  χώρους, ποτά στο δείπνο & ρεβεγιόν, ο φόρος διαν/σης στο 

ξενοδοχείο 1,5€ ανά δωμάτιο ανά διαν/ση που πληρώνεται απευθείας από τον πελάτη στο κατάλυμα,  ότι 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικά ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 

Προσοχή: Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός του λεωφορείου.   

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε 

να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 

προκαταβολής ποσού 80,οο€ κατ’ άτομο έως  30/11/22 

Προσοχή! Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 16/12/22 πριν την 

αναχώρηση της εκδρομής υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο 
φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα και 

ιδιαίτερα στο εξωτερικό  

 

 

 



 

 

 

 

 

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 με αυξημένη κίνηση. 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. ’ Για να αποφύγετε παγίδες, σας 
συνιστούμε να ζητάτε γραπτώς και αναλυτικά ποιες ακριβώς υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη τιμή ώστε η 
σύγκριση καθώς και η επιλογή για ένα ταξίδι να γίνεται όχι μόνο με βάση την τιμή αλλά και με βάση 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία  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 1 /12 έως 14/12/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 

100,οο€ 
 Για ακύρωση από 15/12/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο 
εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής 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. 

 

 

. 


