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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΕΡΓΙΝΑ 

29/02-02/03/2020 
3 ημέρες / 2 νύχτες 

 
1η ημέρα Σάββατο 29/02 ΠΑΤΡΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.30 το πρωί για την όμορφη Θεσσαλονίκη μέσω Ιωνίας και 
Εγνατίας οδού, και αφού θα κάνουμε ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση θα φθάσουμε  
στην Θεσσαλονίκη για να έχουμε χρόνο για βόλτα στην πόλη, ουζάκι γύρω από την πλατεία Τσιμισκή 
και το βράδυ διασκέδαση στα Λαδάδικα  στη γειτονιά που άλλοτε γινόταν εδώ το Οθωμανικό παζάρι 
και τώρα τα δεκάδες μπαράκια ,μπιστρό και ταβερνάκια ξαναέδωσαν ζωή στα Λαδάδικα και μποέμ 
ατμόσφαιρα , (έξοδα ατομικά). Δ/ση 
 
2η ημέρα Κυριακή 01/03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΑΟΥΣΑ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομή μας στη Νάουσα για να συμμετέχουμε στις 
εκδηλώσεις του Καρναβαλιού  «Γενίτσαροι και Μπούλες» ένα έθιμο με βαθιές ρίζες που στην 
μακραίωνη ιστορία του ενσωμάτωσε στοιχεία της τοπικής παράδοσης των ηρωϊκών αγώνων. 
Το μεσημέρι θα επισκεφθούμε το όμορφο άλσος του Αγίου Νικολάου μια καταπράσινη έκταση  με 
πλατάνια που την διασχίζει το ποτάμι της Νάουσας, Αράπιτσα, παραμονή για γεύμα (έξοδα 
ατομικά), και επιστροφή στο ξενοδοχείο Δ/ση. 
 
3η ημέρα Κ. Δευτέρα  02/03/2020  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΡΓΙΝΑ- ΠΑΤΡΑ 
Αφού πάρουμε το πρωϊνό μας  στο ξενοδοχείο, θα αναχωρήσουμε για την Βεργίνα εκεί όπου θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών. Κτισμένο κάτω από τη γη και 
καλυμμένο εξωτερικά με χώμα το αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας δημιουργεί την εντύπωση 
ενός αρχαίου ταφικού τύμβου .  Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για τα σαρακοστιανά στις γύρο 
ταβέρνες (έξοδα ατομικά) πριν αναχωρήσουμε για την επιστροφή στην πόλη μας . 
 

                 ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ σε δίκλινο δωμάτιο 180 € 
                      Διαφορά Μονόκλινου δωματίου    80  €  

 
Περιλαμβάνονται  

• Μεταφορές εκδρομές με  πούλμαν 

• 2 Δ/σεις σε  Ξενοδοχείο 4* στην Θεσσαλονίκη με πρωινό Μπουφέ 

• Συνοδός του γραφείου μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

Δεν Συμπεριλαμβάνονται: 

• Έξοδα προσωπικής φύσεως 

• Οι είσοδοι στα Μουσεία 
 

Σημειώσεις: 

• Οι Εκδρομές , οι ξεναγήσεις, και η φορά του ταξιδιού μπορεί να τροποποιηθούν για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

• Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο www.maritravel.gr 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέχρι 18/02/20  με προκαταβολή 95€ 


