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15-17/10/ 2021 

1η Ημζρα: Θεςςαλονίκη-Ιςτιαία-Πευκή-Ωρεοί-Αιδηψόσ (340km)  

Αναχϊρθςθ από τα γραφείο μασ νωρίσ το πρωί . Με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ φτάνουμε ςτο λιμάνι τθσ Γλφφασ, όπου 

κα πάρουμε το πλοίο για να περάςουμε απζναντι ςτον Αγιόκαμπο τθσ Βόρειασ Εφβοιασ. Φτάνοντασ ςτθν Εφβοια ςτο 

δεφτερο μεγαλφτερο νθςί τθσ Ελλάδασ και περνϊντασ από τθν Ιςτιαία, το μεγάλο εμπορικό και οικονομικό κζντρο του 

νθςιοφ, φτάνουμε ςτο πολυςφχναςτο εμπορικό κζντρο ςτο Πευκθ, όπου κα ζχουμε χρόνο να γευματίςουμε εξ ιδίων. 

υνεχίηουμε για τον παρακαλάςςιο οικιςμό Ωρεοί. Ελεφκεροσ χρόνοσ για καφζ. Αναχϊρθςθ και άφιξθ ςτθν Αιδθψό. 

Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και ξεκοφραςθ. Σο απόγευμα μπορείτε να γνωρίςετε τθν πανζμορφθ κωμόπολθ, γνωςτι 

παγκοςμίωσ για τα ιαματικά λουτρά τθσ. Διανυκτζρευςθ.   

2η Ημζρα: Όςιοσ Δαυίδ-Αγ. Ιωάννησ Ρϊςοσ-Λίμνη (160km)    

Πρωινό και αναχϊρθςθ για το μοναςτιρι του Οςίου Δαυίδ, του γζροντα ςτισ Ροβιζσ. Πρόκειται για ζνα μεταβυηαντινό 

μοναςτιρι χτιςμζνο ςε ζνα ιδιαίτερο επιβλθτικό τοπίο. Σο μοναςτιρι ιδρφκθκε τον 16ο αιϊνα από τον Όςιο Δαυίδ και 

ανακαινίςτθκε το 1877. Σο μοναςτιρι είναι αφιερωμζνο ςτθ Μεταμόρφωςθ του ωτιροσ. το ναό του μοναςτθριοφ 

φυλάςςονται ςε περίτεχνθ λειψανοκικθ τα ευωδιάηοντα και καυματουργά οςτά του Οςίου Δαυίδ του Γζροντοσ, το 

κυμιατό και το πετραχιλι του Αγίου και άλλα πολφτιμα κειμιλια. τθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για το Προκόπι, όπου κα 

επιςκεφτοφμε το μοναςτιρι του Αγ. Ιωάννθ του Ρϊςου. το μοναςτιρι φυλάςςεται το ςκινωμα του Αγίου, το οποίο 

ζφεραν οι πρόςφυγεσ από το Προκόπι τθσ Μικράσ Αςίασ τον Οκτϊβριο του 1924 με τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν. 

Χρόνοσ ελεφκεροσ για προςκφνθμα και γεφμα. Κατά τθν επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, κα κάνουμε μια ςτάςθ ςτο 

παραδοςιακό ψαροχϊρι Λίμνθ όπου κα ζχουμε ελεφκερο χρόνο για καφζ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ 

χρόνοσ για βόλτα. Διανυκτζρευςθ. 

  3η Ημζρα: Αιδηψόσ-Βόλοσ-Θεςςαλονίκη (320km)  

Μετά το πρωινό μασ, κα πάρουμε τισ αποςκευζσ μασ και κα αναχωριςουμε από Αιδθψό με προοριςμό τον όμορφο 

Βόλο. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτα ξακουςτά ουηερί τθσ γνωςτισ παραλίασ τθσ πόλθσ για γεφμα εξ ιδίων. Μετά το γεφμα 

αναχϊρθςθ με προοριςμό τθν πόλθ μασ, τθ Θεςςαλονίκθ.                                                              

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορά με ποφλμαν του γραφείου μασ 

 Σισ διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο χωρίσ πρωινό. 

 Σισ ξεναγιςεισ – περιθγιςεισ που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 

 Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ 

 Σα ειςιτιρια του F/B για Αγιόκαμπο – Γλφφα 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  Ειςόδουσ ςε μουςεία, ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο ι εξ’ ιδίων. 

Για την επιβίβαςη ςτο λεωφορείο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιςτοποιητικοφ εμβολιαςμοφ – νόςηςησ 

ή   rapid test των τελευταίων 48 ωρϊν.  

 

 

97€ 


