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ANAΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

5 ΓΕΛ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τετάρτη 21/02 

➢ Συγκέντρωση ώρα 19:30 έξω από τα γραφεία της ΑΝΕΚ SUPERFAST 

➢ Αναχώρηση 21:00 με πλοίο της ΑΝΕΚ SUPERFAST 
1η ΜΕΡΑ Πέμπτη 22/02 

➢ Αναχώρηση από Πειραιά για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση για φαγητό στα 

Μετέωρα  

➢ Επίσκεψη στο  Μεγάλο Μετέωρο. Η Μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρους, 

γνωστή και ως Μεγάλο Μετέωρο, είναι ανδρικό μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στο 

ψηλότερο σημείο των Μετεώρων, σε υψόμετρο 534 μέτρων. Είναι το μεγαλύτερο από τα 

έξι που συνεχίζουν να είναι ενεργά στα Μετέωρα, τα οποία από το 1988 

συμπεριλαμβάνονται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.  

➢ Αν το επιτρέπει ο χρόνος θα γίνει επίσκεψη στην  Μονή Αγίου Στεφάνου που είναι 

γυναικείο μοναστήρι στα Μετέωρα. Είναι ένα από τα έξι που συνεχίζουν να είναι ενεργά 

στα Μετέωρα, τα οποία από το 1988 συμπεριλαμβάνονται στα μνημεία παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. Βρίσκεται στο νότιο άκρο των Μετεώρων, πάνω από την 

Καλαμπάκα.  

➢ Φαγητό στα Μετέωρα.  

➢ Αναχώρηση Για Θεσσαλονίκη 

➢ Ξενοδοχείο-τακτοποίηση στα δωμάτια-ξεκούραση 

➢ Ομαδική Έξοδος για φαγητό στα Λαδάδικα 

2η ΜΕΡΑ Παρασκευή 23/02 

➢ 8:00  Πρωινό 

➢ 9:00  Ξενάγηση στα αξιοθέατα και τα ιστορικά μνημεία της πόλης (Κάστρα, Άγιος 

Δημήτριος).  
➢  Κάστρα. Τα Κάστρα της Θεσσαλονίκης είναι ένα σύμπλεγμα τειχών, πύργων και 

οχυρώσεων με μοναδική αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και ιστορική σημασία. . Αυτό που 

λέμε σήμερα "Κάστρα της Θεσσαλονίκης" είναι μέρος μόνο της παλιάς οχύρωσης. Στην 

αρχική τους μορφή, τα τείχη και τα κάστρα της Θεσσαλονίκης περιέβαλλαν ολόκληρη την 

πόλη, συμπεριλαμβανομένης της πλευράς που βρέχεται από τη θάλασσα. 

➢  Άγιος Δημήτριος . Ο ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι 

αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο, τον πολιούχο της πόλης. Βρίσκεται στην ομώνυμη οδό 

και είναι πεντάκλιτη βασιλική του «ελληνιστικού τύπου», αλλά με πολλά ιδιαίτερα και 

σπάνια χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλους ναούς της ίδιας περιόδου στην Ελλάδα. 

Διαθέτει εγκάρσιο κλίτος και πλούσιο ζωγραφικό και μαρμάρινο διάκοσμο με περίτεχνα 

κιονόκρανα 

➢ 12:00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο Μουσείο στεγάζονται ευρήματα 

από την ανασκαφική έρευνα σε οικόπεδα της πόλης και σε αρχαιολογικούς χώρους και 

ειδικότερα από τη δραστηριότητα της εφορίας αρχαιοτήτων, που καλύπτει τους νομούς 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Χαλκιδική. Κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο από το 

Υπουργείο Πολιτισμού το 2001 

➢ Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το Μουσείο Κινηματογράφου.  

➢ Ελεύθερο χρόνο για φαγητό και ψώνια στην πόλη. 

➢ Ομαδική και οργανωμένη έξοδος. 

3η ΜΕΡΑ Σάββατο 24/02 

➢ 8:00  Πρωινό  

➢ 8:30  Αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή στη ΒΕΡΓΙΝΑ-ΒΕΡΟΙΑ-

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

http://www.landmarks.com/
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➢ 10:00  Επίσκεψη στους τάφους της Βεργίνας. Η Βεργίνα πιστεύεται ότι βρίσκεται στη 

θέση των αρχαίων Αιγών, πρωτεύουσας της αρχαίας Μακεδονία, και έγινε παγκοσμίως 

γνωστή το 1977, οταν η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 

υπό τον καθηγητή αρχαιολογίας Μανόλη Ανδρόνικο και τους συνεργάτες του, ανακάλυψε 

τους τόπους ταφής των Μακεδόνων βασιλέων και ανάμεσα στους άλλους τάφους και ένα 

ταφικό μνημείο που, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Ανδρόνικου, ήταν του 

βασιλιά Φιλίππου Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

➢ 13:00  Φαγητό στη Βέροια ' Ελιά' 

➢ 15:00  Έδεσσα επίσκεψη στους Καταρράκτες’ 

➢ Επιστροφή στο ξενοδοχείο  

➢ Ομαδική και οργανωμένη έξοδος 

 

4η ΜΕΡΑ Κυριακή 25/02 

➢ 9:00  Πρωινό  

➢ 9:30  Αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή στην Καβάλα 

➢  Επίσκεψη στο Ιμαρέτ (Μουσουλμανικό Ιεροδιδασκαλείο). Το Ιμαρέτ της Καβάλας 

βρίσκεται σε περίοπτη θέση εντός των τειχών της παλιάς πόλης της, στη χερσόνησο της 

Παναγίας. Το μέγεθός του είναι 4.200 τ.μ. Το μήκος του είναι περίπου 120 μέτρα. Το 

μνημείο, ένα αριστούργημα της ύστερης οθωμανικής αρχιτεκτονικής και σπάνιο δείγμα 

της στην Ευρώπη. Ιδρυτής του εαυγούς αυτού ιδρύματος είναι ο Μεχμέτ Αλή 

➢ Όσοι επιθυμούν  Επίσκεψη στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή. Το σπίτι του Μεχμέτ Αλή 

είναι ένα πανέμορφο οικοδόμημα που χτίστηκε στα 1720 και σώζεται μέχρι σήμερα σε 

πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εκεί γεννήθηκε ο πασάς της Αιγύπτου το 1769, κάτοικος 

μιας πόλη που έζησε, αγάπησε και ευεργέτησε. Υπήρξε ο ιδρυτής της τελευταίας 

Αιγυπτιακής Δυναστείας και πατέρας του περίφημου Ιμπραήμ της ελληνικής 

επανάστασης. Ο Μεχμέτ Αλή είχε εντυπωσιακή και αξιοθαύμαστη σταδιοδρομία από τη 

στιγμή που μπήκε στο στρατό. 

➢ Ελεύθερος χρόνος για φαγητό 

➢ Επιστροφή στο ξενοδοχείο  

➢ Ομαδική και οργανωμένη έξοδος 

5η ΜΕΡΑ Δευτέρα 26/02 

➢ Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

➢ Επίσκεψη (Mediterenia-COSMOS πολύδεντρο) 

➢ 16:30 Aαναχώρηση για το αεροδρόμια Μακεδονία  

➢ Αναχώρηση 18:30 πτήση ΟΑ 714 

➢ Άφιξη στο Ηράκλειο 19:45 

Το ξενοδοχείο σας: 

✓ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ : CAPSIS HOTEL THESSALONIKI 4* 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310596800 

http://www.capsishotels.gr/el/thessaloniki 

 

✓ Ιατρός σας Κος Νάρκης Κώστας-  

✓ Συνοδός σας Γεωργαλή Χριστίνα-  

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!!! 

http://www.landmarks.com/
http://www.capsishotels.gr/el/thessaloniki
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✓ Πρακτικές Πληροφορίες  

 

✓ Aegean:  Μέχρι 23 κιλά βαλίτσα 

✓  Μέχρι 7 κιλά χειραποσκευή 

 

Διευκρινίσεις για την χειραποσκευή 

 

✓ Η μεταφορά υγρών στο σύνολό της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λίτρο. 

 

✓ Οι συσκευασίες αυτές θα πρέπει να χωρούν σε μία διαφανή 

επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα. Κάθε επιβάτης επιτρέπεται να 

μεταφέρει μια μόνο σακούλα, η οποία πρέπει να είναι κλειστή και να 

παραδίδεται ξεχωριστά στον Έλεγχο Χειραποσκευών. 

 

✓ Ο περιορισμός αυτός αποτελεί Ευρωπαϊκό Κανονισμό, και υπάγονται σε 

αυτόν όλα τα προϊόντα σε υγρή/ρευστή μορφή (νερό, ποτά και 

αναψυκτικά, αρώματα, σαμπουάν, κρέμες, αλοιφές, κόλλα, λοσιόν, υγρό 

φακών, σπρέι, οδοντόπαστα κτλ.). 

 

✓ Υγρά φάρμακα και διατροφικά είδη (παιδικές τροφές), που σας είναι 

απαραίτητα κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας, μπορούν να 

μεταφερθούν στην χειραποσκευή σας. Θα πρέπει να μπορέσετε να 

αποδείξετε ότι σας είναι απαραίτητα για το ταξίδι σε περίπτωση που θα 

σας ζητηθεί (π.χ με Ιατρική γνωμάτευση/ βεβαίωση). 

 

✓ Μπορείτε να μεταφέρετε προϊόντα από τα Καταστήματα Αφορολογήτων 

Ειδών (Duty Free Shops) τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σε ειδική 

σφραγισμένη σακούλα, η οποία διατίθεται από τα συγκεκριμένα 

καταστήματα και την οποία δεν πρέπει να ανοίξετε πριν περάσετε τον 

έλεγχο χειραποσκευών, αλλιώς το περιεχόμενό της μπορεί να κατασχεθεί 

στο Σημείο Ελέγχου. Όλα αυτά τα υγρά υπολογίζονται επιπλέον των 

ποσοτήτων στην επανασφραγιζόμενη σακούλα (που έχουν αναφερθεί 

παραπάνω). 

 

✓ Το προσωπικό ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να σας ζητήσει να 

παραδώσετε τα υγρά προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους του νέου 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Τα αντικείμενα αυτά θα ανακυκλώνονται ως 

άχρηστα. 
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