
Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) 

Τηλ : 2610221947 & 274807 

Site: www.georgadastravel.gr  

 Mail: info@georgadastravel.gr 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ  

ΣΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

4ΗΜΕΡΗ 23 - 26/12/22 

ΕΔΕΣΣΑ – ΚΙΛΚΙΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 

ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 

 
Μια διαφορετική πρόταση για τα φετινά Χριστούγεννα με επισκέψεις σε πανέμορφες περιοχές 

με μεγάλη ιστορία, μοναδική φύση, σούπερ υπηρεσίες… μα πάνω απ’ όλα  την προσωπική μας 

φροντίδα, την οικογενειακή ατμόσφαιρα και την ζεστασιά. 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 3* Sup. EVRIDIKI HOTEL ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΗΜΕΡΑ 1η 23/12: ΠΑΤΡΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΚΙΛΚΙΣ 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, την οποία θα προσπεράσουμε 

κατευθυνόμενοι προς την πόλη των νερών και των καταρρακτών την γραφική Έδεσσα. Χρόνος 

για βόλτες, φαγητό. Μια καλή πρόταση είναι να περπατήσετε στην παλιά συνοικία Βαρόσι και 

το βιομηχανικό πάρκο του 19ου αιώνα του οποίου οι βιομηχανίες κινούνται με νερό. Αργά το 

μεσημέρι αναχώρηση μέσω Πέλλας για το κέντρο της πόλης του Κιλκίς όπου βρίσκεται το 

όμορφο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, ξεκούραση, διανυκτέρευση.  

http://www.georgadastravel.gr/
mailto:info@georgadastravel.gr


ΗΜΕΡΑ 2η 24/12: ΚΙΛΚΙΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρωινό και ώρα 09:00 πάμε να 

γνωρίσουμε τα ενδιαφέροντα της πόλης. Πρώτη επίσκεψη στο σπήλαιο του Αγ. Γεωργίου ένα 

από τα πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας που παρουσιάζει μεγάλο παλαιοντολογικό 

ενδιαφέρον καθώς έχουν βρεθεί σε αυτό πάνω από 300 δείγματα απολιθωμένων οστών ζώων. 

Παράλληλα διαθέτει σπάνιο διάκοσμο από κοραλλιογενές υλικό και πλήθος σταλακτιτών -

σταλαγμιτών. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη μας στο Στρατιωτικό Μουσείο που βρίσκεται στο 

λόφο όπου έγινε η φονική μάχη του Κιλκίς 19-21 Ιουνίου του 1913 μεταξύ του Ελληνικού και 

του Βουλγαρικού στρατού στη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου. Επίσκεψη και 

παρακολούθηση της εξέλιξης της μάχης με οπτικοακουστικό σύστημα. Το μεσημεράκι θα 

βρεθούμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πανοραμική περιήγηση - επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο 

και χρόνος στην Πλατεία Αριστοτέλους για βόλτες, ψώνια, φαγητό. Το απόγευμα αναχώρηση 

για επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

ΗΜΕΡΑ 3η  25/12:  ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ Χριστός Γεννάται Σήμερον: Χρόνια Πολλά.  

Προαιρετικός εκκλησιασμός. Απολαύστε το πρωινό σας και ώρα 10:00 αναχώρηση για την 

Λίμνη Κερκίνη που παρ’ όλο που προέκυψε από ανθρώπινη παρέμβαση όταν το 1932 

κατασκευάστηκε το φράγμα στον ποταμό Στρυμόνα είναι ένας τόπος με μοναδική ομορφιά και 

βιοποικιλότητα και εντάσσεται στους 10 Υδροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας της χώρας 

μας(Συνθήκη Ramsar). Θα περάσουμε από τον λιθότοπο όπου βρίσκεται το φράγμα και θα 

ακολουθήσουμε παραλίμνια διαδρομή μέχρι το χωριό Κερκίνη. Θα έχουμε στάση κάπου στην 

περιοχή για καφεδάκι, βόλτα και φωτογραφίες. Το μεσημέρι θα μας βρει στο γραφικό χωριό 

Άνω Πορόϊα στους πρόποδες του όρους Μπέλλες. Χτισμένο σε πολύ όμορφο μέρος με 

πλατάνια, τρεχούμενα νερά αγναντεύει τον κάμπο των Σερρών και την Λίμνη Κερκίνη και 

φημίζεται για τις ταβέρνες του με τα εκλεκτά πιάτα από ντόπια βουβαλίσια κρέατα και άλλες 

νοστιμιές. Χρόνος για περίπατο στα γραφικά καλντερίμια, φωτογραφίες και φαγητό. Το 

απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας ξεκούραση και για το βράδυ έχουμε το εορταστικό 

δείπνο του γραφείου μας. Διανυκτέρευση.  

ΗΜΕΡΑ 4η 26/12: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ώρα 09:00 αναχώρηση για την 

μικρή κωμόπολη Γουμένισσα χτισμένη στους πρόποδες του όρους Πάϊκου σε πανέμορφη 

περιοχή, με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και μακρά μουσική παράδοση τα περίφημα 

«Χάλκινα» όπως ονομάζονται οι μπάντες των πνευστών οργάνων. Θα επισκεφτούμε τον 

νερόμυλο Γιαπατζή, την Μονή Παναγίας Γουμενίσης, τις πλατείες, τις παλιές εγκαταστάσεις 

του εργοστασίου μεταξωτών  Χρυσαλλίς, θα δούμε τα αρχοντικά θα πιούμε καφεδάκι και θα 

γευματίσουμε στις ταβέρνες του χωριού. Αργά το μεσημέρι αναχώρηση για άλλη μια 

ενδιαφέρουσα πόλη τα Γιαννιτσά την πολυπληθέστερη του νομού Πέλλας. Είναι γνωστή από 

την περίφημη μάχη των Γιαννιτσών το 1912 και σε αυτήν αναφέρεται η Πηνελόπη Δέλτα στο 

βιβλίο της «Τα μυστικά του βαλτού». Εδώ θα έχουμε χρόνο για εξερεύνηση, φωτογραφίες 

καθώς διαθέτει πλήθος μνημείων και θα πιούμε το καφεδάκι μας πριν αναχωρήσουμε για 

επιστροφή στην πόλη μας με την απαραίτητη στάση καθ’ οδόν για ξεκούραση. Άφιξη στην 

πόλη μας το βράδυ.  



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 είναι υποχρεωτική εντός του λεωφορείου. 

 

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

άτομο σε δίκλινο δωμάτιο :  260,00€  

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

διαμορφώνεται στα :  270,00€  

Μονόκλινο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο και κατόπιν ζήτησης επιπλέον χρέωση: 65,00€  

 

Η ανωτέρω τιμή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορές, περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο 3*Superior ανακαινισμένο Evridiki Hotel στο κέντρο του 

Κιλκίς 

 Πρωινό σε μπουφέ (3 πρωινά ) 

 Χριστουγεννιάτικο Εορταστικό Δείπνο 

 Συνοδό του γραφείου - ξενάγηση 

 Φ.Π.Α. 24% 

 Ενημερωτικό εκδρομής  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τον φόρο διανυκτέρευσης του ξενοδοχείου 1,5€ ανά δωμάτιο ανά 

διαν/ση τον οποίο πληρώνετε απευθείας στο κατάλυμα, εισόδους μουσείων, χώρων, ποτά στο 

δείπνο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 

διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 
προκαταβολής ποσού 100,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. 

 

 


