Θράκη-Αδριανούπολη-Θάσος-Σαµοθράκη, 5 ηµέρες/6 νύκτες
Αναχωρήσεις 29/7, 12/8.

Αναχωρήσεις 28/7, 11/8 από Ηράκλειο.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο
2Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.00 π.µ. από ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση για καφέ
στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουµε τη διαδροµή µας, φθάνουµε στον
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, στάση, προαιρετικό γεύµα. Αµέσως µετά από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο
παρακάµπτουµε τη συµπρωτεύουσα και συνεχίζουµε για να τακτοποιηθούµε
το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ∆είπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο F/B και
απόπλους για ΘΑΣΟ. 'Αφιξη και η εκδροµή µας ξεκινά κατά µήκος της δυτικής
ακτής. Θα συναντήσουµε τις Σκάλες Μαριών, Καλλιράχης και Πρίνου για να

καταλήξουµε στην πρωτεύουσα Θάσο ή Λιµένα. Χρόνος για την επίσκεψη µας
στον αρχαιολογικό χώρο µε το θέατρο του 3oυ αιώνα π.Χ. Παραµονή, γεύµα
προαιρετικά και επιστροφή στην ΚΕΡΑΜΩΤΗ, συνεχίζουµε για ΚΟΜΟΤΗΝΗ,
δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: 'Αλλη µία πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή ξεκινά. Το πρωί θα
φθάσουµε στην Αλεξανδρούπολη και θα αναχωρήσουµε (9.00) µε το F/B για
το πανέµορφο νησί της Σαµοθράκης. Μετά από ένα όµορφο ταξίδι δυόµιση
ωρών στο πανέµορφο Θρακικό Πέλαγος φτάνουµε στο λιµάνι της
Καµαριώτισσας. Είναι το µοναδικό λιµάνι της Σαµοθράκης, βρίσκεται στη
βόρεια πλευρά του Ακρωτηρίου και σύµφωνα µε την παράδοση το όνοµα
Καµαριώτισσα προέρχεται από εικόνα της Παναγίας στο χωριό Καµάρες της
Προποντίδας. Ξεκινάµε τη γνωριµία µας µε το νησί από το µυστηριακό
περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου της Παλαιοχώρας και συνεχίζουµε µε
τον Παραδοσιακό Οικισµό της Χώρας, πριν καταλήξουµε και πάλι αργά το
µεσηµέρι στο λιµάνι της Καµαριώτισσας, για το ταξίδι της επιστροφής (15.00)
για την Αλεξανδρούπολη, όπου θα έχουµε και ανάλογη στάση - επίσκεψη.
Καταλήγουµε νωρίς το βράδυ στο ξενοδοχείο µας στην Κοµοτηνή, δείπνο,
ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Σήµερα θα γνωρίσουµε το ανατολικό άκρο της πατρίδας µας.
Πρωινό και περιήγηση στον ακριτικό νοµό της Αλεξανδρούπολης. Θα
προσπεράσουµε το ΣΟΥΦΛΙ, το ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ και την ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α, για να
φθάσουµε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου µετά τον
απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ µε ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥ από την
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ του ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ) θα φθάσουµε στην Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα
έχουµε την ευκαιρία να περπατήσουµε στην αγορά της πόλης και να δούµε το
ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέµενος χτίστηκε µε την εντολή του Σουλτάνου Σελίµ Β΄
από το διάσηµο Οθωµανό αρχιτέκτονα Μιµάρ Σινάν το διάστηµα 1569-1575.
Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. Σήµερα το µνηµείο
θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία στην Ισλαµική αρχιτεκτονική.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, µε το σιδηροδροµικό σταθµό της
Γαλλικής εταιρείας, που στάθµευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, µε στάση στο ΣΟΥΦΛΙ µε την πλούσια
πολιτιστική παράδοση. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον
διαδροµή µε µικρή επίσκεψη στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδροµή µας
συνεχίζεται για ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ, γεύµα προαιρετικά. Ακολούθως µέσω
ΛΑΜΙΑΣ µε µικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουµε το βράδυ στην
ΑΘΗΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

∆ίκλινο
255€

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο
225€
335€

(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε 4κλ.
καµπίνα)

(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή (4) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία ANATOLIA & KURIDIS 3*
στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
4 πρωινά.
4 δείπνα.
Εισιτήρια F/B για τη ΘΑΣΟ.
Εισιτήρια F/B για τη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.
Αρχηγός – συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

