ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ – ΠΡΩΤΗ
Αναχώρηση 29/04 – Επιστροφή 02/05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/04/22: Αναχώρηση από τον Άλιμο στις 06:30, σύντομη στάση καθοδόν.
Το μεσημέρι στάση στον Νέο Αγ. Παντελεήμονα Πιερίας ένα γραφικό χωριό με θέα στον
Θερμαϊκό όπου θα γευματίσουμε. Συνεχίζουμε για την ΔΡΑΜΑ. Άφιξη το απόγευμα.
Τακτοποίηση στο πολυτελές ξεν/χείο. Διαν/ση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/04/22: Στις 09:00 αναχώρηση για το Σπήλαιο Αλιστράτης το οποίο
θεωρείται ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης λόγω της ποικιλίας των χρωμάτων. Στη
συνέχεια επίσκεψη στο σπήλαιο Πηγών Αγγίτη και μετά συνεχίζουμε επίσκεψη στη
ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, ένας οικισμός χτισμένος στους πρόποδες του Παγγαίου όπου θα
επισκεφθούμε την οικία του Καραμανλή η οποία διατηρείται ως μουσείο, το παραδοσιακό
χαγιάτι Λαδιά και θα περπατήσουμε στον παραδοσιακό ιστό της πόλης. Γεύμα σε τοπική
ταβέρνα. Το απόγευμα επιστροφή στη ΔΡΑΜΑ. Ξεκούραση στο ξενοδοχείο και αργά το
απόγευμα μπορούμε να επισκεφθούμε το καταπράσινο πάρκο με τις πηγές της Αγίας
Βαρβάρας όπου μπορούμε και να δειπνήσουμε .
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/05/22: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Ιερό Βαπτιστήριο της Αγίας
Λυδίας της Φιλιππησίας η οποία ήταν η πρώτη Ελληνίδα χριστιανή που βαπτίστηκε από τον
Απ. Παύλο. Στη συνέχεια επίσκεψη στη ΚΑΒΑΛΑ , μια άλλη σημαντική πόλη όπου θα γίνει
η σχετική ξενάγηση. Ελεύθεροι στην παραλία για γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στη
ΔΡΑΜΑ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/05/22: Μετά το πρωινό αναχώρηση για να επισκεφθούμε το αξιόλογο
Μουσείο της Αμφίπολης με εκθέματα της περιοχής από τα προιστορικά χρόνια έως και τα
βυζαντινά, στην επιστροφή μας μπορούμε να δούμε και τον Λέωντα της Αμφίπολης. Το
μεσημέρι το γεύμα μας καθ΄οδόν. Άφιξη το βράδυ στον Άλιμο.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο.
 Τρεις διαν/σεις στο πολυτελές ξεν/χείο «ΚΟΥΡΟΣ» 4Αστέρων με πρωινό σε μπουφέ.
 Φόρος διαμονής .


Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Στα γραφεία του Συλλόγου Αμπελακίων
Αγ.Δημητρίου 68 (στον πεζόδρομο δίπλα από τη ΦΑΜΑΡ)
Ωρες λειτουργίας:
Πρωί: 10:00 - 12:00 κάθε Τετάρτη
Σταθερό τηλ: 211-0122843 & 211-0122844
Κινητό τηλ: 6974110064 - 698-4982855
Site: www.abelakia-alimou.com - e-mail: info@abelakia-alimou.com
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