
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ – ΒΕΡΟΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – 

ΕΔΕΣΣΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ – ΚΑΒΑΛΑ  
01 – 05 ΜΑΪΟΥ (5 Μέρες / 4 Βράδια) 
 

Πτήσεις:   

Λάρνακα – Θεσσαλονίκη 07:00 – 09:00  

Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 12:30 – 14:30 

 

Τιμές ανά άτομο 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Τρίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

Egnatia 3* €435 €425 €520 €380 

Egnatia Palace 4* €485 €455 €615 €380 

*Όλα τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ θα έχουν 8% έκπτωση στις πιο πάνω τιμές 

 

1η Μέρα 01/05: Λάρνακα – Θεσσαλονίκη (περιήγηση πόλης) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας για την πτήση μας για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη, 

επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το κέντρο της νύμφης του Θερμαϊκού, μίας 

από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε για την περιήγηση της πόλης, 

ξεκινώντας από το Λευκό Πύργο, την Άνω Πόλη και το Επταπύργιο και στην συνέχεια θα 

δούμε την Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα), την Ροτόντα, την πλατεία Αριστοτέλους και 

καταλήγουμε για προσκύνημα στον ναό του Αγίου Δημητρίου, πολιούχο της πόλης. Άφιξη 

στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στα 

ξακουστά λαδάδικα. Διανυκτέρευση. 

 

2η Μέρα 02/05: Παναγία Σουμελά – Βέροια – Λουτρά Πόζαρ – Έδεσσα  

Μετά το  πρόγευμα αναχώρηση για την κεντρική Μακεδονία. Κατευθυνόμαστε στις πλαγιές 

του όρους Βέρμιου και το χωριό Καστανιές Ημαθίας, όπου βρίσκεται η Μονή της Παναγίας 

Σουμελά. Η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά χτίστηκε το 1951 χάρη στη ζέση των Ποντίων να 

αναβιώσουν την αντίστοιχη Μονή που καταστράφηκε στο όρος Μελά του Πόντου στην 

Τραπεζούντα και η οποία ήταν σύμβολο επί 16 αιώνες του Ποντιακού Ελληνισμού. Σήμερα 

είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του ποντιακού ελληνισμού και σε αυτήν φυλάσσεται 

η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που λέγεται ότι έχει φιλοτεχνηθεί δια χειρός του 

ευαγγελιστή Λουκά. Μαζί της, υπάρχουν σημαντικά κειμήλια που μεταφέρθηκαν μαζί με 

τους Ποντίους και άλλαξαν πατρίδα. Επόμενος μας σταθμός στη Βέροια, πρωτεύουσα του 

Νομού Ημαθίας. Κτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου, γεμάτη φυσικές ομορφιές. Είναι μια 

σύγχρονη πόλη, με ζωντανό λαό και πολιτισμό πολλών αιώνων. Εδώ θα δούμε το Βήμα 

Αποστόλου Παύλου το οποίο είναι ‘Παγκόσμιο μνημείο θρησκευτικής κληρονομιάς’. 

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές ο Απ. Παύλος επισκέφτηκε τη Βέροια τουλάχιστον δυο 

φορές κατά το διάστημα μεταξύ 50μ.Χ. και 57μ.Χ. με σκοπό να μεταδώσει το κήρυγμα του 

Χριστού στους κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της 

Ελλάδας, ο Απόστολος των Εθνών εδώ συνάντησε ένθερμη υποδοχή ενώ το κήρυγμά του 

προς τους Βεροιώτες και τους Ιουδαίους της πόλης είχε μεγάλη απήχηση από την πρώτη 

κιόλας επίσκεψη. Στο σημείο όπου ο Απ. Παύλος κήρυξε τη χριστιανική πίστη, βρίσκεται 

σήμερα ένα θρησκευτικό μνημείο, το λεγόμενο «Βήμα του Απ. Παύλου», λίγα μόλις μέτρα 

μακριά από την πλατεία Ωρολογίου (Ρακτιβάν) στο κέντρο της πόλης. Εδώ, σώζονται 

οι ρωμαϊκές πλάκες του 1ου αιώνα, πάνω στις οποίες, σύμφωνα με την 

παράδοση, στεκόταν ο Απόστολος των Εθνών κατά τη διάρκεια του κηρύγματός 

του, προσδίδοντας στο μνημείο μια ιδιαίτερη ιστορική, θρησκευτική και συναισθηματική 

αξία. Το μνημείο είναι επίσης διακοσμημένο με εντυπωσιακές ψηφιδωτές αγιογραφίες ενώ 

στο περιβάλλοντα χώρο τοποθετήθηκε πρόσφατα ανδριάντας του Αποστόλου των Εθνών 

Παύλου, δωρεά του Πατριαρχείου Μόσχας και της Ρωσικής Ακαδημίας Τεχνών. Συνεχίζουμε 

τη διαδρομή μας συνεχίζεται για τα Λουτρά Πόζαρ (Λουτρακίου), που βρίσκονται στην 

Επαρχία Αλμωπίας, 13χλμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στους πρόποδες του όρους 



Καϊμακτσαλάν. Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την 

περιοχή. Από τις πηγές τους στο βουνό αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια τα φημισμένα 

για τις ευεργετικές ιδιότητές τους ιαματικά νερά, η θερμοκρασία των οποίων παραμένει 

σταθερή στους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι πηγές εντοπίζονται σε υψόμετρο 360-390 μ. και 

τροφοδοτούνται από το νερό της βροχής, το οποίο, αφού εισχωρήσει στο έδαφος, 

θερμαίνεται και εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλλα συστατικά. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του 

νερού ενδείκνυνται για παθήσεις του αναπνευστικού και του κυκλοφοριακού, 

ρευματοπάθειες και δερματικές παθήσεις, ενώ η ποσιθεραπεία βοηθάει το συκώτι, τα 

νεφρά, τη χολή κ.ά. Για πολλούς πρόκειται για έναν επίγειο παράδεισο, τον οποίο δεν 

διστάζουν να παρομοιάσουν με τα ελβετικά spa. Τελευταίος μας σταθμός η πόλη της 

Έδεσσας που είναι κτισμένη μεταξύ του Βόρρα και του Βερμίου. Η βλάστηση της πόλης είναι 

μοναδική σε ομορφιά και ποικιλία. Τα υπέροχα δάση που κυκλώνουν την πόλη, τα ποτάμια, 

η αρχαιολογική κληρονομιά και οι συνδυασμοί της βλάστησης και του νερού δημιουργούν 

μαγευτικά τοπία. Οι καταρράκτες της Έδεσσας μοναδικοί για την ομορφιά τους αποτελούν 

ένα υπέροχο θέαμα για τους επισκέπτες. Οι καταρράκτες κοσμούν το πάρκο στο κέντρο της 

πόλης. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ‘μικρός και μεγάλος’καταρράκτης. Έχετε την δυνατότητα να 

πάτε και από το πίσω μέρος του καταρράκτη βιώνοντας  μοναδικές στιγμές. Στον μεγάλο 

καταρράκτη, ονομαζόμενος και ως ‘Κάρανος’, τα νερά πέφτουν με δύναμη από ύψος 70 

μέτρων. Επιστροφή το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη και διανυκτέρευση. 

 

3η Μέρα 03/05: Σπήλαιο Αλιστράτης – Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας – Καβάλα                                        

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ανατολική Μακεδονία. Πρώτη μας στάση στο Σπήλαιο 

της Αλιστράτης, ένα από τα σημαντικότερα και ωραιότερα σπήλαια της χώρας μας, με 

σταλακτίτες και σταλαγμίτες ύψους μέχρι και 14μ., που αποτελεί ένα σπάνιο γεωλογικό 

φαινόμενο, όπου η φύση θέλησε να δείξει τη ‘μεγαλύτερη δύναμη της δημιουργίας 

στολισμών και σχηματισμών’. Η εξερεύνηση του άρχισε το 1975 από την Ελληνική 

Σπηλαιολογική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε.) και η μέχρι σήμερα γνωστή επιφάνεια του είναι 25.000τ.μ., έχει 

πλουσιότατο διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες που οφείλονται στη διαλυτότητα 

των ασβεστόλιθων της περιοχής. Ακολούθως, φτάνουμε (καιρού επιτρέποντος) στην Ιερά 

Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας (που είναι γνωστή και ως Μονή της 

Κοσίνιτσας) που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγγαίου, σε μια 

θαυμάσια τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ.. Είναι ένας από τους δύο ιερούς χώρους της 

Ανατολικής Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους 

πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν την ‘αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου’ και να 

ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. Η συμβολή της μονής στη διατήρηση της 

Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού υπήρξε ανεκτίμητη, ενώ κατά την ιστορική της διαδρομή 

καταστράφηκε πολλές φορές από Οθωμανούς και Βούλγαρους επιδρομείς. Κατά την 

εποχή της Επανάστασης του 1821 είχε γίνει πνευματικό και εθνικό κέντρο της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Μέχρι το 1843 λειτουργούσε εκεί σχολή, ονομαζόμενη ‘Των Κοινών 

Γραμμάτων ή Ελληνική Σχολή’, για την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου της περιοχής, ενώ 

στις αρχές του 20ου αιώνα και για λίγες δεκαετίες λειτούργησε και Γεωργική Σχολή με τρεις 

γεωπόνους. Αξιόλογη υπήρξε και η βιβλιοθήκη της. Πριν τη διαρπαγή της από τους 

Βουλγάρους (1917) περιλάμβανε 1300 τόμους βιβλίων, εκ των οποίων οι 430 χειρόγραφοι 

κώδικες ήταν μεγάλης αξίας. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την πανέμορφη Καβάλα η 

οποία είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Σύμβολο και αποτελεί την τέταρτη 

μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της Μακεδονίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο Καπνού, την 

εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το Βυζαντινό υδραγωγείο, το σπίτι και την προτομή του 

Μεχμέτ Αλή, τέλος θα θαυμάσουμε την ακρόπολη/κάστρο στην Χερσόνησο της 

Παναγίας. Το απόγευμα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση για καφέ στην 

Ασπροβάλτα, ένα καταπράσινο, παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο με πλούσια θέα στην 

Χαλκιδική. Διανυκτέρευση. 

 

4η Μέρα 04/05: Θεσσαλονίκη 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στην συμπρωτεύουσα της Ελλάδας. Μην παραλείψετε επίσης 

να επισκεφθείτε τους εμπορικούς δρόμους Εγνατίας και Τσιμισκή. Για τη βραδινή σας έξοδο 

πάμπολες οι επιλογές διασκέδασης για φαγητό με ζωντανή μουσική ή ποτό. Διανυκτέρευση. 



 

5η Μέρα 05/05: Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 

Πρόγευμα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’ της 

Θεσσαλονίκης και το ταξίδι της επιστροφής στην Κύπρο, φεύγοντας με τις καλύτερες 

εντυπώσεις από το ταξίδι μας. 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Θεσσαλονίκη-Λάρνακα με πτήσεις των Κυπριακών 

Αερογραμμών. 

 Φόροι αεροδρομίων. 

 1 αποσκευή 10 κιλά 55x40x20 και 1 χειραποσκευή 35x20x20. 

 4 διανυκτερεύσεις στην Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Egnatia 3* ή Egnatia Palace 4* με 

πρόγευμα. 

 Όλες οι μεταφορές, εκδρομές/περιηγήσεις βάσει του προγράμματος με κλιματιζόμενο 

λεωφορείο 

 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια των εκδρομών. 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

 Είσοδοι (όπου απαιτούνται) στις εκδρομές. 

 Αποσκευή 23 κιλά με επιβάρυνση €60. 

 Νέος φόρος διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία 3* €1.50, 4* €3 ανά δωμάτιο ανά μέρα). 

 

 

Πληροφορίες και κρατήσεις: COOP TRAVEL 7777 1717 


