
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
8-11/3 ΝΑΟΥΣΑ 

 
 
1Η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 8 Μαρτίου 
-15:00: Αναχώρηση από το Κλειστό Γυμναστήριο-Ολυμπιονικών & Σπ. Λούη                
-18:00: Στάση περιοχή ΛΑΜΙΑΣ. 
-20:30: Στάση έξω από την ΛΑΡΙΣΑ, φαγητό προαιρετικά  
-23:00: Φθάνουμε στην Βέροια, για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ΕΛΙΑ. 
 
2Η ΗΜΕΡΑ: Σάββατο 9 Μαρτίου 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 
-10:00: Αναχωρούμε  για τη Μονή της Παναγίας Σουμελά.  
Χτίστηκε το 1951 από πρόσφυγες του Πόντου. Στην Παναγία Σουμελά 
φυλάσσονται πολλά θρησκευτικά και ιστορικά κειμήλια του ποντιακού 
ελληνισμού που σώθηκαν και μεταφέρθηκαν από την εκεί Μονή στην Ελλάδα  
-12:00: Θα ξεκινήσουμε  για ένα από τα γνωστότερα μέρη την Βεργίνα ( 
ξενάγηση) 
στα σπουδαιότερα αξιοθέατα που είναι   οι Βασιλικοί Τάφοι στην αρχαία 
νεκρόπολη των Αιγών. Εκεί έχει διαμορφωθεί ένα μουσείο με τα ευρήματα, 
ακριβώς δίπλα από τους τάφους, σκεπασμένο με χώμα, όπως ήταν και για 
τόσα χρόνια οι τάφοι. Περνώντας την είσοδο του μουσείου, σε ένα σκοτεινό 
περιβάλλον, ο επισκέπτης αισθάνεται ότι περνάει σε μία άλλη εποχή.  
-15:00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερο απόγευμα για να απολαύσετε τη 
βόλτα σας στη πόλη της Βέροιας.   
* Γενική είσοδος Μουσείο Βεργίνας 6 ευρώ 
Δωρεάν είσοδος παιδιά και νέοι έως 18 ετών – ΑΜΕΑ – άνεργοι  - 
πολύτεκνοι – τρίτεκνοι.  
 
3Η ΗΜΕΡΑ: Κυριακή 10 Μαρτίου 
Πρωινό στο ξενοδοχείο 
-9:30 – 10:00: Αναχώρηση- Άφιξη στην πόλη της ΝΑΟΥΣΑΣ, όπου θα 
απολαύσουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις με το έθιμο "ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ 
ΜΠΟΥΛΕΣ" αλλά και τη μεγάλη παρέλαση με μεταμφιεσμένους που 
οργανώνει ο Δήμος της πόλης.  
-15:00: Προαιρετική επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
το απόγευμα επιστροφή στο Καρναβάλι της Νάουσας. 
Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Βέροια. 
 
4Η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 11 Μαρτίου 
Πρωινό στο ξενοδοχείο 
-10:00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο  
-11:00: Άφιξη στη Κατερίνη: Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας (Παραλία) 
-14:00: Αναχώρηση για επιστροφή, στη συνέχεια στάση έξω από ΛΑΡΙΣΑ,  
            Στάση, στη συνέχεια στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ. 
            ΄Αφιξη το βράδυ στα Βριλήσσια. 
 
* Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα. 
 
 



 


