
 

 

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ ΘΑΟ 

17/04-20/04 

1η ΜΕΡΑ 17/4/2020 : Θεσσαλονίκη Θάσος 
Αναχϊρθςθ για το λιµάνι τθσ Κεραμωτισ όπου κα  επιβιβαςτοφμε ςτο καράβι για τθν 
όμορφθ Θάςο. Πρϊτθ μασ ςτάςθ ςτο όμορφο νθςί κα είναι ςτθν Μονή Αρχαγγζλου!!! Θα 
ζχουμε ελεφκερο χρόνο να προςκυνιςουμε τθν ολόςωμθ εικόνα του Αρχαγγζλου Μιχαιλ 
και να πάρουμε ευλογιζσ . Στθν ςυνζχεια κα τακτοποιθκοφμε ςτο ξενοδοχείο μασ. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτο χωριό Ποτόσ για βόλτα. Το βράδυ κα δειπνιςουμε ςτο ξενοδοχείο . 
 

2η ΜΕΡΑ 18/4/2020 : ΓΤΡΟ ΣΟΤ ΝΗΙΟΤ – ΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ 
Μετά το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο κα αναχωριςουμε ςτισ 10:00πμ για το χωριό 
Παναγιά. Ζνα παραδοςιακό χωριουδάκι όπου κα προςκυνιςουμε τθν ομϊνυμθ εκκλθςία 
όπου κα πάρουμε αναμνθςτικά και κα προςκυνιςουμε. Στθν ςυνζχεια κα κατζβουμε ςτθν 
Χρυςι αμμουδιά όπου κα περπατιςουμε και κα φάμε εξ ιδίων.  
Θα επιςτρζψουμε ςτο ξενοδοχείο όπου και κα ετοιμαςτοφμε για τθν Ανάςταςθ του 
Κυρίου. Αναχϊρθςθ το βράδυ για τθν εκκλθςία όπου θα παρακολουθήςουμε τον 
διαγωνιςμό βεγγαλικών που γίνετε ςτο νηςί. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο όπου και κα μασ 
περιμζνει  Αναςτάςιμοσ πλοφςιοσ μπουφζσ μαηί με τθν 
πατροπαράδοτθ μαγειρίτςα. Διανυκτζρευςθ. 

 
3η ΜΕΡΑ19/4/2020 : ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΧΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΧΡΙΣΟ ΑΝΕΣΗ 

 Αφοφ πάρουμε το πρωινό μασ,  κα επιςκευτοφμε τα Λιμενάρια εκεί κα πιοφμε τον καφζ 
μασ και κα καυμάςουμε το υπζροχο Κάςτρο !  
Θα επιςτρζψουμε ςτο ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ και μεςθμεριανό φαγθτό.  Στθν ςυνζχεια 
κα δϊςουμε ραντεβοφ ςτθ ρεςεψιόν του ξενοδοχείου όπου και κα αναχωριςουμε για το 
παραδοςιακό χωριό Θεολόγοσ. Δείπνο με ηωντανι μουςικι, παραδοςιακό ελλθνικό  γλζντι 
με χορευτζσ και παςχαλινό ξεφάντωμα. Το κόςτοσ είναι 20€ και περιλαμβάνει απεριόριςτο 
φαγθτό και κραςί. Ελεφκεροι το βράδυ. Διανυκτζρευςθ. 
 

4η ΜΕΡΑ20/4/2020: ΘΑΟ – ΚΕΡΑΜΩΣΗ  
Αναχϊρθςθ μετά το πρωινό για τον δρόμο τθσ επιςτροφισ. Θα ζχουμε ελεφκερο χρόνο ςτο 
Λιμζνα για καφζ και βόλτα.  Επιβίβαςθ ςτο πλοίο, άφιξθ ςτθν Κεραμωτή. Συνεχίηουμε τθν 
διαδρομι μασ με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για φαγθτό και καφζ. Άφιξθ το βράδυ με τισ 
καλφτερεσ αναμνιςεισ!!! Χριςτόσ Ανζςτθ ! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Μεταφορά με λεωφορεία του γραφείου 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια μετ’επιςτροφισ 

 Συνοδόσ γραφείου 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 

 3 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο KALISTI HOTEL 3* 

 3 πρωινά  

 2 βραδινά  

  1 μεςθμεριανό 

 ΦΠΑ 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Είςοδοι ςε μουςεία 

 Ο,τι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο ι εξ ιδίων 
 

 

Σιμή ςυμμετοχήσ : 165€ 

 Moνόκλινο: Επιβάρυνςη 50€ 

Παιδιά εωσ 4 ετών: Δωρεάν 

Παιδιά εωσ 7 ετών: 90€ 

 

 

 


