
1η Ημέρα:   Όλη η Θεσσαλονίκη ένα απέραντο γλέντι!
Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν!

Αναχώρηση το πρωί με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη για να πάρουμε μέρος κι εμείς στις υπαίθριες εκδηλώσεις, με χορό, φαγητό και
τραγούδι και για όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους στην υπέρλαμπρη αγορά της πόλης!!!
Αποτελεί άτυπη παράδοση & συμβαίνει μόνο την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στο Μπεζεστένι (κεντρική αγορά
Θεσσαλονίκης) & όχι μόνο, να στήνονται δεκάδες ψησταριές κι ένα... σύννεφο καπνού να καλύπτει τη Θεσσαλονίκη! ουβλάκια,
πανσέτες, λουκάνικα και διάφορα άλλα εδέσματα ρίχνονται στα κάρβουνα και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά. Πλανόδιες μπάντες,
κλαρίνα, χάλκινα, αλλά και γνωστά αγαπημένα λαϊκά τραγούδια δίνουν τον τόνο και όλη η πόλη γίνεται μια παρέα & με τους
περαστικούς να στήνουν χορούς στα πεζοδρόμια & τους δρόμους.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν.

2η Ημέρα:   Λουτρά Πόζαρ:   Spa στη φύση!  
Νάουσα:   Σο έθιμο του Καρτσιούνου! 

Αναχώρηση το πρωί για το Λουτράκι Αριδαίας, τα γνωστά σε όλους μας Λουτρά Πόζαρ. Σα ιαματικά ζεστά νερά, με σταθερή
θερμοκρασία 37οC, που αναβλύζουν από το βουνό, δημιουργούν μια απίστευτη εμπειρία για όποιον αποφασίσει να δοκιμάσει μια
βουτιά, ειδικά το χειμώνα! Σο νερό εισχωρεί στο έδαφος και φτάνει σε μεγάλο βάθος, ζεσταίνεται, ανεβαίνει ξανά στην επιφάνεια και
στην πορεία του εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλλα συστατικά! Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη του χώρου αλλά και για να
απολαύσετε ένα Spa στη φύση! Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή.
Παίρνοντας τον δρόμο του γυρισμού θα περάσουμε από τη Νάουσα, όπου το Έθιμο του Καρτσιούνου αναβιώνει κάθε χρόνο. Πρόκειται
ουσιαστικά για το άναμμα φωτιάς σε διάφορες γειτονιές της Νάουσας. κοπός του εθίμου κατά την παράδοση, είναι η φωτιά αυτή, να
ζεστάνει τον νεογέννητο Χριστό.Μαζεύονται γύρω από τον καρτσιούνο, ενώ στα κάρβουνα της φωτιάς υπάρχουν ψητά κρεατικά και δεν
λείπει το κρασί και το τσίπουρο. Περαστικοί και γνωστοί, σταματούν για ένα κέρασμα και μέσα στο κρύο του χειμώνα η ατμόσφαιρα
γύρω από έναν καρτσιούνο είναι πολύ ζεστή και φιλική.

3η Ημέρα:  Βέροια: τα βήματα του Αποστόλου Παύλου!
Η Παναγία ουμελά φρουρός των βόρειων συνόρων της Ελλάδας

Μετά το πρωινό ακολουθεί ξενάγηση της Βέροιας (Βήμα Αποστόλου Παύλου, Εβραϊκή συνοικία κλπ). τη συνέχεια θα κατευθυνθούμε –
προσκυνήσουμε στην θαυματουργή Εικόνα Παναγίας ουμελά, όπου σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου εκκλησίας είναι έργο
του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής φθάνουμε στη Νέα Ιωνία με στάσεις για φαγητό και
καφέ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια. Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. Ημιδιατροφή.
Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν. Ξεναγήσεις. Αρχηγό-υνοδό του γραφείου.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, Εισόδους σε μουσεία, θεάματα& αρχαιολογικούς χώρους, Φόρος διαμονής.


