
 

 

 

 
 

ΒΕΡΟΙΑ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 3,5 ΠΗΓΑΔΙΑ 

ΒΕΡΜΙΟ – ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
Πρωτοχρονιά στο κεντρικό Makedonia City Hotel στην καρδιά της πόλης & τις Μακεδονίας.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ                                                                        4  ΗΜΕΡΕΣ 

1η ημέρα, Αθήνα- Βεργίνα - Βέροια : Αναχώρηση για την Βεργίνα με ενδιάμεσες στάσεις. Επίσκεψη στη Βεργίνα και 

το νέο Μουσείο, κάτω από το μεγάλο τύμβο, με τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. 

Κατόπιν για το κεντρικό ξενοδοχείο μας Macedonia Exclusive City Hotel στην καρδιά της πόλης δίπλα στην πλατεία 

Ελιάς. Ελεύθερο απόγευμα στην διάθεσή μας για βόλτες στην Χριστουγεννιάτικη Βέροια.   Δείπνο, διανυκτέρευση.      
2η ημέρα, Έδεσσα - Αγ. Αθανάσιος Καϊμάκτσαλαν : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την πόλη της Έδεσσας 
όπου θα αντικρύσουμε εικόνες ασύγκριτης ομορφιάς και θα θαυμάσουμε τον Καταρράκτη «Κάρανο.  
 Συνεχίζουμε περνώντας την Λίμνη Άγρα με το μικρό φράγμα, για τον πέτρινο Διατηρητέο οικισμό Άγιο Αθανάσιο.  
  Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στα πέτρινα μονοπατάκια του χωριού με τα δεκάδες μαγαζάκια με παραδοσιακά προϊόντα και 
κάθε λογής αντικείμενα, Θα ανηφορίσουμε  στην όμορφη εκκλησία της Αναλήψεως και θα παρασυρθούμε από τις μυρωδιές 
στα κρυμμένα μαγειρεία που σερβίρουν παραδοσιακή κουζίνα και ιδιαίτερες γεύσεις, βασισμένες σε ντόπια προϊόντα. 
Κατόπιν Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
3η ημέρα, Βέρμιο-Χιονοδρομικό 3 – 5 Πηγάδια-Νάουσα-Αγ. Νικόλαος-Βέροια: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το 
Βέρμιο και το χιονοδρομικό κέντρο Τρία Πέντε Πηγάδια. Η άρτια υποδομή του χιονοδρομικού κέντρου, εκτός από τα 
χειμερινά σπορ, προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες. Ακόμη έχει καθιερωθεί και ως κέντρο προετοιμασίας πολλών 
αθλητικών συλλόγων, ομοσπονδιών και εθνικών ομάδων. Παραμονή για να απολαύσουμε το όμορφο τοπίο. Συνεχίζουμε για 
την Νάουσα και το καταπράσινο πάρκο Αγ. Νικολάου. Ένας επίγειος παράδεισος με αιωνόβια πλατάνια και τις πηγές του 
ποταμού Αραπίτσα. Σχετική παραμονή για γεύμα. Κατόπιν για την Βέροια, θα επισκεφτούμε τον τόπο όπου μίλησε, το 
«Βήμα» του Απόστολου Παύλου. Εν συνεχεία για την πλατεία  Ελιάς για βόλτα και για να απολαύσουμε το τέλειο και 
σιροπιαστό τοπικό ραβανί, παραδοσιακό και φημισμένο γλυκό της Βέροιας. Το απόγευμα ελεύθερο για να γνωρίσετε την 
πανέμορφη πόλη της Βέροιας. Ξεκινώντας από τις παραδοσιακές συνοικίες της, οι πιο γνωστές που διασώζονται σήμερα 
είναι η εβραϊκή και η χριστιανική. Η εβραϊκή συνοικία είναι η Μπαρμπούτα, έχει το δικό της χαρακτήρα και αρχιτεκτονική με 
τις προεξοχές των κτιρίων (γνωστές και ως σαχνισιά) και τις βαριές εξώπορτες. Εκεί βρίσκεται και το πέτρινο κτίριο της 
Συναγωγής, πίσω από την οποία διασώζεται ακόμη το Μικβέ (θρησκευτικός λουτρώνας), την  Πλατεία Ρολογιού και το 
Δικαστικό Μέγαρο. Το βράδυ  εορταστικό ρεβεγιόν με μουσική. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα, Παναγία Σουμελά- Αμπελάκια - Αθήνα: Μετά το πρωινό  θα αναχωρήσουμε για το καταπράσινο Όρος Βέρμιο 
για προσκύνημα στην πασίγνωστη Παναγία Σουμελά, Ιερά Μονή που ιδρύθηκε από Πόντιους από το ομώνυμο μοναστήρι του 
Πόντου. Σχετική παραμονή για προσκύνημα. Κατόπιν για τα Τέμπη και το ιστορικό χωριό Αμπελάκια. Το χωριό φημίζεται για 
τα σπουδαία αρχοντικά του. Το πιο αξιόλογο είναι το σπίτι του Γεωργίου Σβάρτς (Μαύρου), πρόεδρου της «Κοινής 
Συντροφιάς», που λειτουργεί σαν μουσείο. Πρόκειται για μεγάλο τριώροφο οικοδόμημα χτισμένο το 1787, με πλούσιο 
εσωτερικό διάκοσμο. Παραμονή για γεύμα. Κατόπιν θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεση στάση καθοδόν.   
Λίγα λόγια για το ξενοδοχείο μας:. Το ξενοδοχείο Hotel Makedonia City Hotel 3* sup  είναι ένα σύγχρονο, πολυτελές 
ξενοδοχείο στο κέντρο της Βέροιας. Διαθέτει ανακαινισμένα δωμάτια, state of the art design, high speed internet, business 
center, bar, roof garden. Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως κλιματιζόμενα  διαθέτουν μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, mini bar, flat 
tv με δορυφορική σύνδεση και γρήγορο internet. Απολαύστε τον καφέ σας ή μια ζεστή σοκολάτα, στο καφέ του ξενοδοχείου. 

ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ, ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΙΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :229 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  

➢ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
➢ Διανυκτερεύσεις στο  κεντρικό ξενοδοχείο  Makedonia Hotel 3* sup στη Βέροια 
➢ Πλούσια ημιδιατροφή 
➢ Εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική ως αντικατάσταση ημιδιατροφής Πρωτοχρονιάς   
➢ Αρχηγός/συνοδός/Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : Ο νέος Δημοτικός Τουριστικός φόρος από 01/01/18 

 


