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

ΠΑΣΧΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
3ΗΜΕΡΕΣ
27/04/2019 – 29/04/2019

ΤΙΜΗ : 160 €/ άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα 27/04/2019 – Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

Βόλος – Μουδανιά - Ουρανούπολη
Συγκέντρωση στο Δημαρχείο του Βόλου νωρίς το πρωί , με προορισμό τη
μαγευτική Χαλκιδική κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις.
Πρώτη στάση μας, 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.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας 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. Εκεί θα μας περιμένει μια
όμορφη έκπληξη με λαμπάδες, πασχαλινά αυγά και τσουρέκι. 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.
Το βράδυ, συγκέντρωση και αναχώρηση για τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και
Ελένης στην Ουρανούπολη για την ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Αναστάσιμο Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η Ημέρα –28/04/2019 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ουρανούπολη - Ιερισσός

Μετά το πρωινό μας, θα έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε τις όμορφες
εικόνες που αντικρίζει κανείς από το ξενοδοχείο μας αναμένοντας το Πασχαλινό
γεύμα.
Από τις 11:00 έως τις 13:00 ένας μπουφές με εδέσματα, ουζάκι και ζωντανή
μουσική θα κηρύξει την έναρξη του Πασχαλινού γλεντιού!!Κατόπιν, θα περάσουμε
στο Κεντρικό εστιατόριο για το Πασχαλινό Λουκούλλειο Γεύμα!
Το απόγευμα, την εορταστική μας διάθεση θα συμπληρώσει μια επίσκεψη στην
μαγευτική Ιερισσό. Η σύγχρονη Ιερισσός είναι μια όμορφη και σύγχρονα
δομημένη παραλιακή κωμόπολη, με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.
Αποτελεί την έδρα του Δήμου Αριστοτέλη. Στην είσοδο από Στρατώνι ξεχωρίζει

ο πύργος της Κρούνας, στο κέντρο ξεχωρίζει το Κέντρο Πολιτισμού με έκθεση
παραδοσιακών τοπικών στολών και διάφορα άλλα εκθέματα. Λίγο πιο έξω απέναντι
από το λιμάνι ξεχωρίζουν τα τείχη της Αρχαίας Ακάνθου.
Στην Ιερισσό θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και για όποιους το επιθυμούν θα υπάρχει live μουσικό
πρόγραμμα στο χώρο του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.

3η Ημέρα –29/04/2019 – ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ουρανούπολη - Κρουαζιέρα στα Μοναστήρια Αγ. Όρους - Βόλος
Μετά το πρωινό μας, θα αποχαιρετίσουμε το ξενοδοχείο μας κατευθυνόμενοι προς
την σκάλα με σκοπό να επιβιβαστούμε 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 μια τελευταία φορά για προαιρετικό φαγητό και
περιήγηση. Ο επιβλητικός Πύργος , ένα ιστορικό Βυζαντινό κτίσμα που ανήκε στην
μονή Βατοπεδίου από το 1300 περίπου και σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο υπο την
αιγίδα του Υπουργείου Πολισμού είναι από τις εικόνες που θα πάρουμε μαζί μας
κλείνοντας μια όμορφη εκδρομή στην μαγευτική Χαλκιδική.
Στην συνέχεια αναχώρηση για την πόλη του Βόλου κάνοντας τις απαραίτητες
ενδιάμεσες στάσεις.
ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή στο ξενοδοχείο «ΑΚΡΑΘΩΣ» με πρωινό 07:00 – 10:30 (κεντρικό εστιατόριο)
Αναστάσιμο Δείπνο σε μπούφε 24:30 – 02:30 (περιλαμβάνονται τοπικό κρασί, μπύρα ,
αναψυκτικά & χυμοί)
Ουζομεζέδες και μπύρες το πρωί της Κυριακής του Πάσχα 11:00 -13:00 με ζωντανή
ορχήστρα για χορό και διασκέδαση.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα 13:30 -15:00 (ποτά εξ ιδίαν).
Κρουαζιέρα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους.
Λαμπάδες, πασχαλινά αυγά και τσουρέκια ανά δωμάτιο.
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.
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

▪

Τα Μεγάλο Σάββατο από 18:00 έως 20:00 θα υπάρχουν διασκεδαστές για τους μικρούς
μας φίλους με magic show, Face painting, φακίρηδες κλπ

▪

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

