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ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2023 

           ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΟΧΟΥ  

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ  

            3ΗΜΕΡΗ : 25 έως 27/2/2023 

Στις φετινές Απόκριες οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης οδηγούν που αλλού; στο Σοχό. Στο πιο 

ξεχωριστό, στο πιο γνωστό καρναβάλι της Κεντρικής Μακεδονίας. Ίσως κι όλης της Βόρειας 

Ελλάδας. Το πιο παραδοσιακό σίγουρα καθώς οι τραγόμορφοι κουδουνοφόροι του Σοχού  

δεν…παίζονται κι είναι σε απευθείας σύνδεση με την αρχαιότητα , την γονιμότητα της γη και τον 

Διόνυσο. Φυσικά όλα αυτά σε συνδυασμό με την διαμονή μας στην κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη 

που αποτελεί ένα υπέροχο μείγμα από κουλτούρες, ποικίλες κουζίνες  και ονειρική ατμόσφαιρα στις 

γειτονιές και  το ιστορικό της κέντρο. Μια υπέροχη αποκριάτικη εξόρμηση που δεν πρέπει να χάσετε 

με διαμονή σε κεντρικότατο ξεν/χείο στην Θεσσαλονίκη!!! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η: Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 07:00 πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια οδό  –Μπιζάνι. Στάση 

για το πρωινό μας καφεδάκι 30 λεπτά και συνεχίζουμε για τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο την Εγνατία οδό 

. Διασχίζοντας την ραχοκοκαλιά της Πίνδου και περνώντας κατά μήκος της διαδρομής Μέτσοβο – Γρεβενά – 

Κοζάνη, θα φτάσουμε στη Βέροια  όπου θα έχουμε στάση και χρόνο ελεύθερο για βόλτα και φαγητό. Στη 

συνέχεια αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , ξεκούραση και βράδυ ελεύθερο 

για βόλτα στη συμπρωτεύουσα. Διαν/ση.  

Ημέρα 2η: Πρωινό και αναχώρηση ώρα 09:30 για το υπέροχο χωριό Σοχό με 2.100 χιλιάδες περίπου 

κατοίκους. Είναι μία ορεινή κωμόπολη της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στις πλαγιές του Βερτίσκου όρους σε 

υψόμετρο 630 μέτρων. Ο Σοχός πέρα από τα τοπικά προϊόντα (ανάμεσά τους το διάσημο κασέρι), είναι 

γνωστός για το δρώμενο των κουδουνοφόρων «Μέριου», όπως τους λένε οι Σοχινοί στην τοπική διάλεκτο, οι 

οποίοι μάλιστα συμμετείχαν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι τραγόμορφοι 

Κουδουνοφόροι του Σοχού Θεσσαλονίκης έχουν βαθιές ρίζες αφού είναι αρχέγονο κατάλοιπο από Διονυσιακές 

λατρείες και Βακχεία. Μέσα τους ενυπάρχει το “δέος” και η αρχέγονη ιερότητα του προχριστιανικού ενστίκτου 

και των συναισθημάτων. Οι Σοχινοί έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην επιτυχία του καρναβαλιού. 

Υποστηρίζουν, ότι θα πάει καλά η χρονιά μόνο αν θα γίνουν καλά καρναβάλια! Ελεύθερος χρόνος για βόλτα 

ώστε να γνωρίσουμε το χωριό και να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία του χωριού 

όπου άνθρωποι ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες και κουδουνοφορεμένοι αναπαριστούν το έθιμο του 

γάμου της Αράπκας και πολλές ακόμα χορευτικές εκδηλώσεις. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Μονή Αγ. 

Παϊσίου όπου θα έχουμε επίσκεψη – προσκύνημα . Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και στο ξενοδοχείο μας. Το 

βράδυ προαιρετική διασκέδαση στα Λαδάδικα (έξοδα εξ ιδίων)  . Διαν/ση.  

Ημέρα 3η  : Πρωινό και αναχώρηση με τις αποσκευές μας για την υπέροχη πόλη της Καστοριάς. Επίσκεψη – 

προσκύνημα στη Παναγία τη Μαυριώτισσα όπου θα κάνουμε και το καθιερωμένο πικ νικ του γραφείου μας με 

σαρακοστιανά εδέσματα και ουζάκι. Στη συνέχεια ελεύθεροι στην πόλη για βόλτα και φαγητό και έπειτα από 

καθορισμένη ώρα αναχώρηση για την επιστροφή στη πόλη μας με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν για καφέ.  

http://www.georgadastravel.gr/
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Παρατήρηση! Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος χωρίς βέβαια 

παραλήψεις. Μέσα στο πούλμαν η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 165€ 
 
Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 40,οο€  κατόπιν ζήτησης και μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

 Μεταφορές, περιηγήσεις με το πούλμαν 
 Δύο (2) διαν/σεις στο κεντρικό καλό  ξεν/χείο 3* TELIONI  στην Θεσσαλονίκη  
 Δύο (2) πρωινά σε μπουφέ 

 Συνοδό του γραφείου - ξενάγηση 

 Φ.Π.Α. 24% 

 Ενημερωτικό εκδρομής 
 ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΠΙΚ ΝΙΚ ΤΗΝ 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους σε μουσεία και  χώρους, ποτά, φόρο διαμονής στο ξεν/χείο 1,5 € 

ανά διαν/ση ανά δωμάτιο το οποίο πληρώνει απευθείας ο πελάτης στο κατάλυμα και γενικά ό, τι δεν 

αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :  Η 

επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 70,οο€ 

κατ’ άτομο έως  20/1/23. Προσοχή! Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 

18/2/23 πριν την αναχώρηση της εκδρομής υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με 

το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται 

προεξοφλημένα  

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. 

 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 /2 έως 9/2/23 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 70,οο€ 

 Για ακύρωση από 10/2/23 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. 

 


