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ΚΑΒΑΛΑ – ΘΑΣΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ & ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ!!! 

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ                                                                         5 ΗΜΕΡΕΣ 

1η μέρα, Αθήνα – Καβάλα: Αναχώρηση νωρίς το πρωί μέσω Λαμίας με στάσεις καθοδόν για καφέ και γεύμα. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο  στην  πόλη της Καβάλας. Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για το πρώτο μπάνιο στην 
κοντινή παραλία από το ξενοδοχείο μας και να χαρούμε την όμορφη Καβάλα. Το βράδυ, δείπνο και 
διανυκτέρευση.    
2η μέρα, Θάσος -  Γύρος Νησιού: Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε για την γραφική παραλιακή Κεραμωτή 
απλωμένη στο δέλτα του Νέστου, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Θάσο με τις όμορφες παραλίες και 
τα καταγάλανα νερά.  Με την άφιξη μας στον λιμένα, κατεύθυνση προς ανατολικά από την Χρυσή Αμμουδιά 
και θα βρεθούμε στην Μονή Αρχαγγέλου στον Θεολόγο όπου και θα προσκυνήσουμε, γραφική τοποθεσία της 
Θάσου με θρύλους και παραδόσεις να τυλίγουν το χρονικό της μονής.  Σύμφωνα με κάποια ιστόρηση του 1923 
που κυκλοφόρησε η μονή  Φιλόθεου, το μικρό εκκλησάκι του Μιχαήλ Αρχαγγέλου φέρεται να έκτισε «κατ' 
εντολήν» του Αρχιστράτηγου Μιχαήλ, κάποιος Όσιος Λουκάς. Αμέσως μετά θα αναχωρήσουμε για την Ποτό και 
τα Λιμενάρια, παραλιακή κωμόπολη με αξιόλογη τουριστική κίνηση, όπου θα έχουμε χρόνο για μπάνιο και θα 
ολοκληρώσουμε τον γύρο περνώντας από την Σκάλα Καλλιράχης,  και τον Πρίνο ή την Θάσο που θα έχουμε 
στάση για γεύμα και μπάνιο. Επιβίβαση στο καράβι για την Κεραμωτή και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας,  
δείπνο και διανυκτέρευση.   
3η μέρα, Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας – Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσας – Νέα Ηρακλείτσα: Μετά το 
πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για να επισκεφτούμε το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, εκεί που ο Απ. Παύλος 
βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Συνεχίζουμε με την μαγευτική διαδρομή του Παγγαίου Όρους, όπου 
θα πάμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας, ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα, 
αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε έγγραφο του 1320, είναι η δεύτερη σημαντικότερη μονή της Μακεδονίας, σε 
υψόμετρο 753 μ. στην βόρεια πλευρά του Παγγαίου Όρους, της οποίας η συμβολή κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας υπήρξε καθοριστική και ανεκτίμητη στην διατήρηση της Ορθοδοξίας. Στην μονή φυλάσσεται η 
θαυματουργή Εικόνα της Αχειροποίητος Θεοτόκου. Η παράδοση αναφέρει ότι είναι μια από τις εικόνες του 
Αποστόλου Λουκά, λέγεται ότι η αποτύπωση πάνω στο ξύλο έγινε με θαυμαστό τρόπο από την ίδια την 
Θεοτόκο, τη στιγμή που ο Απόστολος Λουκάς αγιογραφούσε το πρόσωπο της Θεοτόκου διακρίνει μια σχισμή 
στο ξύλο και για να μη στενοχωρηθεί, εμφανίστηκε η Παναγία με το Θείο Βρέφος αγκαλιά πάνω στο ξύλο, γι’ 
αυτό στην εικόνα διακρίνεται η σχισμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ως το 1843 λειτουργούσε ως σχολή των 
κοινών γραμμάτων και ανακαινίστηκε μετά τον Β` παγκόσμιο πόλεμο.  Κατόπιν συνεχίζουμε, για την Νέα 

Ηρακλειτσα, στη Νέα Ηρακλείτσα θα βρείτε ένα γραφικό λιμάνι πλαισιωμένο από ένα από τα πιο 

όμορφα χωριουδάκια της περιοχής. Υπέροχη γαλάζια θάλασσα, με αμμουδερή παραλία, με ταβέρνες 

και  αναψυκτήρια όπου και στάση για γεύμα και μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
4η μέρα, Ουρανούπολη – Κρουαζιέρα Άγιο Όρος – Στάγειρα – Άλσος Αριστοτέλους - Αρναία – Θεσσαλονίκη: 
Μετά  το πρωινό μας, αναχώρηση για το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, και την Ουρανούπολη, όπου θα πάρουμε 
το πλοιάριο (έξοδα ατομικά) για μία κρουαζιέρα στις ακτές του Αγίου Όρους με τα σκαρφαλωμένα μοναστήρια 
του Διοχειαρίου, Ξενοφώντος, Σίμωνος, Παντελεήμονος, κ.α. Κατόπιν για μπάνιο και φαγητό στην 
Ουρανούπολη μία πραγματικά ξεχωριστή πόλη,  στους πρόποδες του Άθωνα με ιστορικό και αρχιτεκτονικό 
μεγαλείο, ενώνει το Άγιο Όρος με την υπόλοιπη Ελλάδα, συνδυάζοντας αρμονικά το βουνό με την θάλασσα. 
Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε τον Πύργο του Πορφυρίου που βρίσκεται στο λιμανάκι, χτισμένος πριν το 1344 
από την μονή Βατοπεδίου, και να αγοράσετε παραδοσιακά γλυκά, είδη λαϊκής τέχνης, αγιορείτικο κρασί, κ.α.  
Κατόπιν θα συνεχίσουμε προς το ορεινό χωριό Στάγειρα, όπου θα επισκεφθούμε το  πάρκο Αριστοτέλους, 
τόπος καταγωγής και πατρίδα του Αριστοτέλη, με θέα όλο τον κόλπο της Ιερισσού. Κατόπιν μέσω Αρναίας, για 
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την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή, δείπνο και 
διανυκτέρευση.   
5η μέρα, Θεσσαλονίκη – Άγιος Δημήτριος – Παναγία Σουμελά - Αθήνα: Μετά το πρωινό μας, πανοραμική 
περιήγηση, όπου θα  δούμε το  Επταπύργιο, οχυρό στο οποίο κατέφευγε ο πληθυσμός σε περίπτωση 
κατάληψης της πόλης, το τελευταίο και ισχυρότερο οχυρό άμυνας, την όμορφη παραλιακή και θα 
προσκυνήσουμε στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου. Όσοι δεν επιθυμούν την βόλτα στον Αγ. Δημήτριο, μπορούν να 
απολαύσουν το μπάνιο τους στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου βρίσκεται στον τελευταίο όροφο. Μια 
μοναδική εμπειρία με θέα τον θερμαικό. Κατόπιν αναχώρηση στις 12:00 για επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παν. 
Σουμελά. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν για ξεκούραση και φαγητό. Άφιξη στην 
Αθήνα αργά το απόγευμα. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 259€ 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

➢ Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 
➢ 3 διανυκτερεύσεις στην Καβάλα στο κεντρικό  ΕSPERIA HOTEL  
➢ 1 διανυκτέρευση στην Θεσσαλονίκη στο κεντρικό CAPSIS HOTEL 4* 
➢ Ημιδιατροφή σε μπουφέ  
➢ Αρχηγός-Συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα 

 

 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI: 

➢ Ακτοπλοϊκά  εισ/ρια Κεραμωτή – Θάσος – Κεραμωτή & Άγιο Όρος , Δημοτικός τουριστικός φόρος 
 
 

4 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ: προτιμήσεται  

➢ Διαμονή στο κεντρικό Esperia Hotel 
➢ Ημιδιατροφή σε μπουφέ 
➢ Καθημερινά μπάνιο 
➢ Επίσκεψη στο Άγιο όρος & στην Παναγία Σουμελά.  

 

 


