
 

  Αθήνα, 25.04.2019                                                                                                    

Αρ. πρωτ. : 1449  

Προς : 

1. Τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων 

της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 

2. Όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε.                                                                                                

Θέμα : “Τριήμερη εκδρομή Θεσσαλονίκη-Βεργίνα-Λουτρά Πόζαρ” 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. προγραμματίζει τριήμερη 

εκδρομή σε Θεσσαλονίκη, Βεργίνα και Λουτρά Πόζαρ στις 8, 9 και 10 Ιουνίου 2019. 

Τιμή συμμετοχής : 135 ευρώ το άτομο (επιβάρυνση μονόκλινου +60 ευρώ) με πρωϊνό, στο 

πολυτελές ξενοδοχείο Grand Hotel Palace 5* (www.grandhotelpalace.gr). 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής 

1η ημέρα Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 : Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη 

Αναχώρηση νωρίς το πρωΐ, με προορισμό την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ενδιάμεση στάση για καφέ 

στο ύψος της Λαμίας. Από εκεί συνεχίζουμε για Βεργίνα, η οποία πιστεύεται ότι βρίσκεται στη 

θέση των αρχαίων Αιγών, πρωτεύουσας της αρχαίας Μακεδονίας και έγινε παγκοσμίως γνωστή 

το 1977, όταν η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ανακάλυψε τους 

τόπους ταφής των Μακεδόνων βασιλέων και ανάμεσα στους άλλους τάφους και ένα ταφικό 

μνημείο που, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Ανδρόνικου, ήταν του βασιλιά Φιλίππου Β΄, 

πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση 

για τη Θεσσαλονίκη και τακτοποίηση στα ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 : Θεσσαλονίκη 

Πρωϊνό και αναχώρηση για περιήγηση στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ανάμεσα στα άλλα, θα 

επισκεφτούμε τον Λευκό Πύργο, τον Πύργο του Ο.Τ.Ε., τον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου, πολιούχο 

της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους κ.λ.π.. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, φαγητό, καφέ. 

Αναχώρηση για το γήπεδο, που θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί αγώνες του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 της Ομοσπονδίας μας (προαιρετικό). (Το πρόγραμμα δύναται 

να τροποποιηθεί  αναλόγως των ωρών έναρξης των τελικών του 5Χ5 και την επιθυμία ή όχι των 

συμμετεχόντων στην παρούσα εκδρομή να τους παρακολουθήσουν). Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 

βράδυ. Διανυκτέρευση. 

 

 



3η ημέρα Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 : Θεσσαλονίκη - Λουτρά Πόζαρ - Αθήνα 

Πρωϊνό και αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ, όπου υπάρχουν οι μεταλλικές πηγές που 

αναβλύζουν σε θερμοκρασία 37°C. Το θερμό νερό έχει ιαματική δράση και είναι πόσιμο. Το 

μεσημέρι θα γευματίσουμε σε ταβέρνα στο Λουτράκι Αριδαίας και στη συνέχεια θα πάρουμε το 

δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα. Άφιξη το βράδυ. 

 

Περιλαμβάνονται : 

  Μεταφορές-μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

  Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο παραπάνω ξενοδοχείο σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια.  

  Πρωϊνό στο ξενοδοχείο σε “αμερικάνικο” μπουφέ (σύνολο 2 πρωϊνά).  

  Φ.Π.Α.. 

 Η παραπάνω προσφορά αναφέρεται σε 45-50 συμμετέχοντες. Σε περίπτωση σημαντικής 

αλλαγής των παραπάνω ορίων, η τιμή διαφοροποιείται και θα ορισθεί εκ νέου κατ’ όπιν 

συνεννοήσεως. 

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Ποτά, αναψυκτικά και γεύματα όπου δεν αναφέρονται. 

 Είσοδοι σε μουσεία, λουτρά, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.. 

 Ξεναγός στη Βεργίνα (110 € + Φ.Π.Α., επιμερισμός σε όσους εισέλθουν στον αρχαιολ. χώρο) 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Φόρος διαμονής 4 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο. 
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής -ως συνημμένη αίτηση- πρέπει να υποβληθούν έως και την 

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, ως εξής : 
3 

Μόνο μέσω e-mail στo kchoun@yandex.com 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί ως εξής : 

Προκαταβολή / άτομο : 50 €  (καταληκτική ημερομηνία προκαταβολής : 17.05.2019) 

Εξόφληση υπολοίπου : 85 € (στις 31.05.2019) 

Τα παραπάνω ποσά θα κατατεθούν σε : 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : GR7301101050000010500671804 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΥΙΟΙ Σ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ) 

Α LPHA BANK : GR3601402880288002101138212 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Πληροφορίες : Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (6974603920), Δουρούκη Αθηνά (6970014675). 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 

Ρέππας Χρήστος 

 
 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

 

Χουνουζίδης Κωνσταντίνος 

mailto:kchoun@yandex.com


 

                                                                                             

Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής εκδρομής Θεσσαλονίκη-Βεργίνα-Λουτρά Πόζαρ 

(υποβολή μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019) 

 Π Ρ Ο Σ : Πολιτιστικό τμήμα  

της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 

 

Επώνυμο : ................................................................... 

 

Όνομα : ........................................................................ 

 

Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας : ......................... 

 

Υπηρεσία : .................................................................. 

 

Τηλ. γραφείου : .......................................................... 

 

Τηλ. οικίας/κινητό : ................................................. 

 

e-mail : ......................................................................... 

 

 

Με την παρούσα αίτηση/δήλωση σας 

ενημερώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω 

στην τριήμερη εκδρομή για Θεσσαλονίκη, 

Βεργίνα και Λουτρά Πόζαρ στις 8, 9 και 10 

Ιουνίου 2019. 

 

Συνολικός αριθμός ατόμων : ……………. 

 

 

Ημερομηνία : ......./......./2019 

 

Ο/Η δηλών/δηλούσα 

 

............................................................. 

 

                         

                                                                                                                                                                                                                                         

 


