ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
28/04 – 01/05/2018
4ημερο / 3 Διανυκτερεύσεις στην Ουρανούπολη
Πρωτομαγιά στην Χαλκιδική και περίπλους του Αγίου Ορους
28/04/2018 Σάββατο Πάτρα – Ουρανούπολη
Αναχώρηση ώρα 07.30 και για μέσου Ιονίας οδού και Εγνατίας και αφού γίνουν οι απαιτούμενες
στάσεις για καφέ και ξεκούραση θα φθάσουμε στην Ουρανούπολη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
Δ/ση.
29/04/2018 Κυριακή περίπλους του Αγίου Ορους με το καραβάκι
Μετά το πρωϊνό μας ξεκινά ο περίπλούς του Αγίου Ορους, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε για 3 περίπου ώρες την θέα των μοναστηριών του Αγίου Ορους από το καραβάκι που
είναι φανταστική, αλλά να προσκυνήσουμε και τις εικόνες που κατεβάζουν στο ferry, όπως το
συνηθίζουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δ/ση
30/04/2018 Δευτέρα Ουρανούπολη – Πολύγυρος- Σιθωνία
Πρόγευμα ,και θα ξεκινήσουμε με το πούλμαν εκδρομή για να γνωρίσουμε τα Στάγειρα την
γενέτειρα του Αριστοτέλη, θα μας δοθεί η ευκαιρία να επισκεφθούμε το Αλσος Αριστοτέλη. Είναι
ένας χώρος εξοπλισμένος με διαδραστικά όργανα (πυξίδα , φακός, ηλιακό ρολόϊ κ.α) που
αναφέρονται στο σύγγραμμα του μεγάλου Δασκάλου, που βρίσκουν εφαρμογή σε αρκετά φυσικά
φαινόμενα . Συνεχίζουμε για την Αρναία , έναν παραδοσιακό οικισμό με πλακόστρωτα καλντερίμια.
Ο δρόμος μας πηγαίνει μέσω Πολυγύρου και της καταπράσινης ορεινής διαδρομής καταβαίνουμε
προς την παραλία , και αφού διασχίζουμε την διώρυγα της Ποτιδαίας βρισκόμαστε στην όμορφη
χερσόνησο της Κασσάνδρας για να συνεχίσουμε την πανοραμική διαδρομή μας κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό (προαιρετικα),
και το απόγευμα γυρίζουμε στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Δ/ση .
01/05/2018 Τρίτη Ουρανούπολη – Σπήλαιο Πετραλώνων-Πάτρα
Πρόγευμα και είναι η ημέρα της επιστροφής , θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το σπήλαιο
των Πετραλώνων , όπου το 1960 βρέθηκαν παλαιολιθικά εργαλεία και το απολιθωμένο κρανίο του
όπως φαίνεται παλαιότερου ανθρώπου που έζησε στην Ευρώπη. Επιστρέφουμε στην Πάτρα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 230

€

Διάφορα μονόκλινου 70 € (κατόπιν διαθεσιμότητας)
Στην τιμή περιλαμβάνονται
1) Οι Μετακινήσεις με πούλμαν
2) 3 Δ/σεις σε ξενοδοχείο στην Ουρανούπολη 4 αστέρων ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
3) 3 Δείπνα στο ξενοδοχείο
4) O περίπλους του Αγίου Ορους
5) Συνοδός του γραφείου μας
6) Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
1. Ο,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα η αναφέρεται ως προαιρετικό
2. Τα ποτά και αναψυκτικά στο ξενοδοχείο και στα δείπνα

