
 

 

 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ    /  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  /  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

   ΣΤΟΝ  ΟΛΥΜΠΟ  & ΤΟ  ΒΕΡΜΙΟ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ  - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΤΡΙΑ  ΠΕΝΤΕ  ΠΗΓΑΔΙΑ - ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  ΒΕΡΟΙΑ  -  

ΑΓΙΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  - ΒΟΛΟΣ 

3  ΜΕΡΕΣ //24 , 31/12/22  &  2/1/23   

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της Λαμίας  και  μια  πολύ  ευχάριστη  

παράκαμψη   λίγο  αργότερα,  μας  οδηγεί στα  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, έναν παραδοσιακό   οικισμό του νομού 

Λάρισας, χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών. Το 

χωριό φημίζεται για τα σπουδαία αρχοντικά του καθώς γνώρισε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά το 

παρελθόν, χάρη στην επεξεργασία και την βαφή νημάτων με κόκκινο χρώμα που παρήγαγαν από την 

επεξεργασία του φυτού Ριζάρι. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για  να  τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 

μας στην ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, όπου θα έχουμε δείπνο,  διασκέδαση,  διανυκτέρευση.  

2ΗΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια υπέροχη εκδρομή ξεκινά.  Θα  επισκεφθούμε  το  χιονοδρομικό  κέντρο  ΤΡΙΑ - 

ΠΕΝΤΕ  ΠΗΓΑΔΙΑ  στο  όρος  ΒΕΡΜΙΟ,  για να  ‘’απολαύσουμε’’  τον  καφέ  μας,  με  φόντο   το  χιονισμένο  

τοπίο,  αλλά   και  να  παίξουμε  με  το  χιόνι.  Λίγο  αργότερα  στον  ΑΓΙΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ  της ΝΑΟΥΣΑΣ, θα 

γευματίσουμε  προαιρετικά,  ενώ  νωρίς  το  απόγευμα  θα  γνωρίσουμε  την  πόλη  της  ΒΕΡΟΙΑΣ  με  το 

‘’ΒΗΜΑ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΥΛΟΥ’’. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και προσπερνώντας  το γραφικό  ΛΙΤΟΧΩΡΟ,  θα  βρεθούμε  στους  πρόποδες  του  

ΟΛΥΜΠΟΥ  και την  ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,  με  τη  μοναδική  θέα  στο  Θερμαϊκό και την  πόλη   της  

Θεσσαλονίκης. Λίγο  αργότερα  θα  φθάσουμε  στην  πόλη  του  ΒΟΛΟΥ, για  περιπάτους  και  γεύμα  

προαιρετικά  στα  περίφημα  τσιπουράδικα. Πορεία   επιστροφής  με  στάση  στην  περιοχή  της  Λαμίας.  

Άφιξη   το βράδυ. 

ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ:   ΣΕ  2ΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ                      188 € 

                                           ΤΡΙΤΟ  ΑΤΟΜΟ  ΕΩΣ  12  ΕΤΩΝ       128 € 

                                           ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ   ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ          50 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εκδρομές – περιηγήσεις   με σύγχρονο     πούλμαν. 

• Δύο   διανυκτερεύσεις,   στο ξενοδοχείο  POSEIDON  PALACE  4* στην  περιοχή   Λεπτοκαρυάς  
Πιερίας . 

• Δύο  πρωινά   και  δύο  δείπνα  ( Εορταστικά  τα  δείπνα  24  &  31/12/22). 

• Αρχηγός  – συνοδός. 

• Φ.Π.Α.  &   Φόρος  διαμονής. 
 
 

 


