OPERA Travel & Tours
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία) Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865 6980280488
ΜΗΤΕ 0726Ε60000044291

3ΗΜΕΡΕΣ

Στην μαγευτική ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
19/06/2021 – 21/06/2021

ΤΙΜΗ : 147€/ άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα 19/06/2021

Βόλος – Μουδανιά - Ουρανούπολη
Συγκέντρωση στο Δημαρχείο του Βόλου στις 06:45, με προορισμό τη μαγευτική
Χαλκιδική κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις.
Πρώτη στάση μας, η Σουρωτή όπου βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου. Παραμονή για προσκύνημα στην Μονή και στον τάφο του Άγιου Παϊσιου. Οι
μοναχές της Ιεράς Μονής Σουρωτής είχαν πνευματικό καθοδηγητή τους τον μακαριστό
Γέροντα Παϊσιο, ο οποίος απεβίωσε στις 12 Ιουλίου 1994 και ετάφη δίπλα στο ναό του
Αγίου Αρσενίου.
Συνεχίζουμε για τα Μουδανιά. Είναι η 2η μεγαλύτερη πόλη της Χαλκιδικής μετά τον
Πολύγυρο. Ο μεγάλος ελαιώνας με τα πολλές χιλιάδες ελαιόδεντρα, δημιουργούν ένα
εκπληκτικό τοπίο στην περιοχή. Πολλές ταβέρνες ,εστιατόρια και καφέ στην Παραλία των
Μουδανιών προσφέρουν αναρίθμητες επιλογές καλύπτοντας όλα τα γούστα! Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό, καφέ και περιήγηση. Προτείνουμε να επισκεφτείτε τον μεγαλοπρεπή
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Το ταξίδι μας συνεχίζεται μέσα από μια ξεχωριστή διαδρομή περνώντας μέσα από το
Γομάτι, την Ιερισσό, τα Νέα Ρόδα και τα παραλιακά χωριά Τρυπητή, Μετόχι Αγίου Παύλου
και Σκάλα για να καταλήξουμε στην καταπράσινη Ουρανούπολη! Η Ουρανούπολη είναι το "
κατώφλι"του Άθω ( του Αγίου Όρους ). Είναι ο τελευταίος κοσμικός τόπος, στον οποίον
φθάνει ο επισκέπτης που σκοπεύει να επισκεφθεί την μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους.
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Η ειδυλλιακή τοποθεσία του
ξενοδοχείου, δίπλα στο Άγιο Όρος με θέα το νησί της Αμμουλιανής, χτισμένο αμφιθεατρικά
πάνω σε έναν καταπράσινο λόφο θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για την ξεκούραση
και χαλάρωσή σας.
Δείπνο και αναχώρηση για την Ουρανούπολη για προαιρετική διασκέδαση.
2η Ημέρα –20/06/2021

Ουρανούπολη - Κρουαζιέρα στα Μοναστήρια Αγ. Όρους
Μετά το πρωινό μας, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας κατευθυνόμενοι προς την
σκάλα με σκοπό να επιβιβαστούμε προαιρετικά στο καράβι που θα μας πλεύσει προς τα
μοναστήρια του Αγίου Όρους. Η Ουρανούπολη βρίσκεται λίγο πριν τα σύνορα με το Άγιο
Όρος, στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μόνο μέσω θαλάσσης. Η όλη εμπειρία της
κρουαζιέρας είναι μοναδική και διαρκεί 3 ½ ώρες. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το
θαύμα της φύσης , η οποία είναι ανέγγιχτη από ανθρώπινο χέρι. Επιστροφή στην

Ουρανούπολη για προαιρετικό φαγητό και περιήγηση. Ο επιβλητικός Πύργος , ένα
επιβλητικό τοπόσημο, είναι ένα ιστορικό Βυζαντινό κτίσμα που ανήκε στην μονή
Βατοπεδίου από το 1300 περίπου και σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο υπο την αιγίδα του
Υπουργείου Πολισμού.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Δείπνο και αναχώρηση για την Ιερισσό για προαιρετική διασκέδαση.
Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα –21/06/2021

Ουρανούπολη - Καβάλα - Βόλος
Μετά το πρωινό μας θα παραδώσουμε τα δωμάτιά μας αφήνοντας την όμορφη Χαλκιδική
και θα αναχωρήσουμε για την πόλη της Καβάλας. Όμορφες εικόνες απο το Παλαιό
Υδραγωγείο της πόλης, το Δημαρχείο, τα σοκάκια και το ιστορικό σπίτι του Μεχμέτ Αλή
συνθέτουν την εικόνα της αμφιθεατρικά χτισμένης πόλης της Καβάλας. Ελεύθερος χρόνος
για φαγητό εξ ιδίαν και περιήγηση.
Επιστροφή στην πόλη μας κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
ξεκούραση.
ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με καινούριο
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή στο ξενοδοχείο «ΑΚΡΑΘΩΣ» με ημιδιατροφή.
Οι περιηγήσεις μας σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Προαιρετική Κρουαζιέρα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους
Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα, φιλοδωρήματα κλπ.
Φόρος διαμονής που βρίσκεται εν ισχύ από 01/01/2018, και: για τα ξενοδοχεία 4*
ισχύει επιβάρυνση 3€/ ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪

Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί χωρίς παραλείψεις, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση της εκδρομής.

