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

ΠΑΣΧΑ
ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
4 ΗΜΕΡΕΣ
17/04/2020 – 20/04/2020

ΤΙΜΗ : 225 €/ άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα 17/04/2020 – Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Βόλος – Nέα Μουδανιά - Καλλιθέα
Συγκέντρωση στο Δημαρχείο του Βόλου και αναχώρηση στις 07:00 , με προορισμό
τη μαγευτική Χαλκιδική κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις.
Πρώτη μας στάση, η Ιερά Μονή Σουρωτής – Αγίου Ιωάννη Θεολόγου , όπου και
βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου για προσκύνημα. Η γυναικεία Ιερά Μονή είναι
αφιερωμένη στον Άγιο Θεολόγο τον Ιωάννη και στον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη,
ενώ είναι στο πανελλήνιο γνωστή γιατί υπάρχει σε αυτήν, δίπλα στο Καθολικό, ο
τάφος του Μακαριστού Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οι μοναχές του μοναστηριού
είχαν πνευματικό τους , τον γέροντα Παϊσιο, ο οποίος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου το
1994.
Συνεχίζουμε για τα Νέα 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.
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας Τheophano Imperial Palace 5* στην Καλλιθέα και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Εκεί θα μας περιμένει μια όμορφη έκπληξη με λαμπάδες,
πασχαλινά αυγά και τσουρέκι. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.
Μετά το δείπνο μας, το οποίο θα περιλαμβάνει πλούσιο μπουφέ με γευστικούς
πειρασμούς της τοπικής και Ελληνικής κουζίνας (και νηστίσιμα εδέσματα) θα
έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου, μέσα
σε μια μαγευτική τοποθεσία πλάι στην θάλασσα με κήπο από ελαιόδεντρα, στο
εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων το οποίο λειτουργεί από το 1981 εντός του
ξενοδοχειακού συγκροτήματος, διανυκτέρευση.

2η Ημέρα –18/04/2020 – Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

Πανόραμα Χαλκιδικής

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν την
πρωινή λειτουργία, στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. Μετά το πρωινό μας, θα
αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας προκειμένου να περιηγηθούμε στο πρώτο
πόδι της πανέμορφης Χαλκιδικής.
Διασχίζοντας τα γραφικά χωριά της Κρυοπηγής, το Πολύχρονο, το Πευκοχώρι, τα
Λουτρά θα καταλήξουμε στην Νέα Σκιώνη. Η Νέα Σκιώνη είναι ένα μικρό,
παραδοσιακό χωρίο, προσφέρει στους επισκέπτες όλα εκείνα που αναζητούν στις
διακοπές τους. Απλώνεται γύρω από το μαγευτικό λιμάνι της, όπου οι ψαρόβαρκες,
μετά την ψαριά τους, εφοδιάζουν με φρέσκα ψάρια τις ψαροταβέρνες του χωριού.
Οι κάτοικοί της
ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό.

Στην παραλία, η οποία έχει βραβευτεί με τη μπλε σημαία, οι παραθεριστές έχουν τη
δυνατότητα να θαυμάσουν τα παιχνίδια των δελφινιών, τα οποία συχνά πλησιάζουν
την ακτή. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων.
Στην συνέχεια αναχωρούμε ακολουθώντας το δυτικό τμήμα του πρώτου ποδιού,
διασχίζοντας την Σίβηρη και καταλήγοντας στο ξενοδοχείο μας στην Καλλιθέα για
ξεκούραση.
Το βράδυ μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα θα παρακολουθήσουμε την
Λειτουργία της Θείας Αναστάσεως στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και ένα
φαντασμαγορικό βεγγαλικών που θα ακολουθήσει μετά την Θεία Ανάσταση.
Μετά την λειτουργία, θα επιστέψουμε στο ξενοδοχείο για το παραδοσιακό δείπνο με
μαγειρίτσα, διανυκτέρευση.

3η Ημέρα –19/04/2020 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Καλλιθέα- Άφυτος

Την Κυριακή το πρωί μετά το πρωινό μας, μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας
με θέα του όμορφους κήπους και τον κόλπο του Τορωναίου που προσφέρει το
Imperial Palace.
Στην συνέχεια κατά την διάρκεια του Παραδοσιακού ψησίματος του Οβελία στον
καταπράσινο κήπο του ξενοδοχείου, θα μπορεί κανείς να απολαύσει τσιπουράκι με
μεζέ.
Κατόπιν, θα περάσουμε στο εστιατόριο για το Πασχαλινό Γεύμα με ζωντανή
μουσική και χορευτικό συγκρότημα!
Το απόγευμα, μετά την ξεκούρασή μας θα αναχωρήσουμε για την Άφυτο για έναν
απογευματινό καφέ. Η Άφυτος, έχει μια καταπληκτική θέα στον Τορωναίο
κόλπο καθώς το χωριό είναι χτισμένο σε ύψωμα πάνω από την ακτή. Τα
περισσότερα σπίτια είναι χτισμένα απο πέτρα με μια εξαίρετη αρχιτεκτονική. Μικρές
πλατείες, λιθόστρωτα δρομάκια και παραδοσιακές ταβέρνες δημιουργούν μια
όμορφη εικόνα απόλυτα εναρμονισμένη με το φυσικό τοπίο.
Τελευταία μας στάση η Καλλιθέα. Η Καλλιθέα που το όνομα της παραπέμπει στην
όμορφη θέση που βρίσκεται το χωριό και την καλή θέα που έχει προς τη θάλασσα,
περιτριγυρίζεται από πευκόδασος. Αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της
Χαλκιδικής καθώς στον κεντρικό πεζόδρομο και τους γύρω δρόμους μπορείτε να
βρείτε
πάρα
πολλά
καταστήματα
όπως χρυσοπωλεία, γουναράδικα,
υποδηματοπωλεία, καταστήματα ρούχων κ.α.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η Ημέρα –20/04/2020 – ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Μετά το πρωινό μας, θα παραδώσουμε τα δωμάτιά μας και θα αποχαιρετίσουμε το
ξενοδοχείο μας κατευθυνόμενοι προς την Ουρανούπολη και 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 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 «THEOPHANO IMPERIAL PALACE 5*» με ημιδιατροφή.
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
5* ισχύει επιβάρυνση 4€/ ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪

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

Με την ποιότητα του
Οpera travel

