
 

 
 

 

 
 

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 

 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
 
1η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/09/21,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.(411 χλμ.) 
    Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν  και αναχώρηση από την 
Ακαδημία. Με ενδιάμεση στάση για καφέ, συνεχίζουμε προς τις πλαγιές του όρους Βέρμιου 
Ημαθίας, όπου βρίσκεται η Μονή Παναγία Σουμελά, η οποία ιδρύθηκε το 1951 ως συνέχεια της 
ομώνυμης Μονής του Πόντου και αποτελεί σύμβολο και φάρο των Ποντίων στον ελλαδικό χώρο. 
Προσκύνημα στη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας και περιήγηση στους χώρους της Μονής. 
Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Χαλκιδική. Διασχίζοντας τις περιοχές 
Ν. Μουδανιά, Καλλιθέα και Κασσάνδρα, όπου θα γνωρίσουμε και θα έχουμε παραμονή για 
φαγητό καθ΄ οδόν, αναχώρηση για την Ουρανούπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/09/21, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ–ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ(359 χλμ). 
     Πρωινό. Αναχώρηση για  περίπλους με το καραβάκι ως το Άγιο Όρος όπου θα περιηγηθούμε 
στα οχτώ (8) μοναστήρια της Νοτιοδυτικής πλευράς του. Η όλη εμπειρία της κρουαζιέρας στο Άγιο 
Όρος είναι μοναδική. Για 40 λεπτά περίπου μέχρι το πρώτο μοναστήρι ο επισκέπτης μπορεί να 
θαυμάσει το θαύμα της φύσης η οποία είναι ανέγγιχτη από ανθρώπινο χέρι. Μοναδικές παραλίες 
και άγρια ομορφιά από πράσινο, βουνό, χαράδρες και απότομα βράχια. Το πρώτο μοναστήρι που 
συναντάμε είναι της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου και στη συνέχεια, Ιερά Μονή Ξενοφώντος, Ιερά 
Μονή Παντελεήμωνος (Ρώσικο), Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, τη Δάφνη (λιμάνι), Ιερά Μονή Σίμωνος 
Πέτρας, Ιερά Μονή Γρηγορίου, Ιερά Μονή Διονυσίου, Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και οι σκήτες, Νέα 
Σκήτη και Αγίας Άννας. Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος έχετε τη δυνατότητα να 
βγάλετε μοναδικές φωτογραφίες. Μετά την τρίωρη κρουαζιέρα, επιστροφή. Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα. Επιβίβαση στο πούλμαν και με ενδιάμεση στάση στο δρόμο για καφέ, 
φτάνουμε στην πόλη μας με έντονες αναμνήσεις και εντυπώσεις από την υπέροχη αυτή εκδρομή. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα 
έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 
για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 
 
 
 



 
 
 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  90 € / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά με πολυτελές, , ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με την πολυετή 
εμπειρία του οδηγού μας. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στην Ουρανούπολη, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας, με 
πρωινό. 
- Τοπικό φόρο διαμονής. 
- Κρουαζιέρα στο Άγιον Όρος. 
- Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος και 
τις περιηγήσεις σας. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. ( 4 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
 

Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 
 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 
 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει 

η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την 

καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν 

τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 

14 ημέρες από την τελευταία δόση. Διαφορετικά θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού 
αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας 
ασφαλείς απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 
 
 
 

 

   
Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού         

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


