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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!
5ήµερο οδοι̟ορικό στην ακριτική Ελλάδα
& την Αδριανού̟ολη!!

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΘΑΣΟΣ-Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΒΑΛΑ-KOMOTHNH
1ή µέρα:Αναχώρηση

07.00̟µ.α̟ο ΠΕΙΡΑΙΑ/ΑΘΗΝΑ για ΛΑΜΙΑ
(Εο) στάση, ΛΑΡΙΣΑ(ΕΟ) ̟αραµονή για γεύµα. Εν συνεχεία θα
̟ροσ̟έρασουµε τη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και α̟ό εκεί για
ΚΟΜΟΤΗΝΗ.Αφιξη και τακτο̟οίηση στο ξενοδοχείο. ∆εί̟νο.
∆ιανυκτέρευση.
2ή µέρα: Σήµερα θα γνωρίσουµε το ανατολικό άκρο της ̟ατρίδας
µας. Πρωινό και ̟εριήγηση στον ακριτικό νοµό της

Αλεξανδρού̟ολης. Θα ̟ροσ̟εράσουµε το ΣΟΥΦΛΙ, το
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ και την ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α, για να φθάσουµε στις
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα ό̟ου µετά τον
α̟αραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα φθάσουµε στην
Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε
τις Ελληνικές γειτονιές αλλά και τα ιστορικά Μουσουλµανικά
Τεµένη. Ακόµη θα δούµε στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, το σιδηροδροµικό
σταθµό της Γαλλικής εταιρείας ̟ου στάθµευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ.
Ε̟ιστροφή µε ενδιάµεση στάση στο ΣΟΥΦΛΙ µε την ̟λούσια
̟ολιτιστική ̟αράδοση και α̟ό εκεί για το ξενοδοχείο µας.∆εί̟νο,
διανυκτέρευση.
3ή µέρα: Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για το λιµάνι της
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ε̟ιβίβαση στο φέρριµ̟ότ και µετάβαση
στην ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.Αφιξη στο όµορφο νησί µε τα άφθονα
τρεχούµενα νερά και τα δάση α̟ό ̟λατάνια.Πρώτος σταθµός µας
η ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ ό̟ου βρεθηκε το θαυµαστό άγαλµα της
“ΝΙΚΗΣ”, ̟ου σήµερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου.
Συνεχίζουµε για τα χωριά ΛΑΚΩΜΜΑ,ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ-χωριό
χτισµένο σε ύψωµα- στάση. Ε̟όµενη µας στάση ,ΘΕΡΜΑ
̟αραµονή για µ̟άνιο και γεύµα, συνεχίζουµε για την ΧΩΡΑ
̟ρωτεύουσα του νησιού χτισµένη αµφιθεατρικά στις ̟λαγιές του
όρους ΣΑΟΣ,µε όµορφα δροµάκια και σ̟ίτια µε κεραµοσκε̟ές.
Ε̟ιστροφή στην ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ, λιµάνι της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ,
ε̟ιβίβαση στο φέρριµ̟ότ και αναχώρηση για
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ και α̟ό εκει για ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
∆εί̟νο.∆ιανυκτερευση
4ή µέρα: Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ,ε̟ιβίβαση
στο φέρριµ̟ότ και µετάβαση στην ΘΑΣΟ.Η ̟λούσια βλάστηση, µε
κυρίαρχο το ̟εύκο και οι υ̟έροχες ̟αραλίες µε την λε̟τή άµµο
συνθέτουν την εικόνα για ήρεµες διακο̟ές.Αφιξη στην ΘΑΣΟ
και αναχώρηση για το γύρο του νησιού.Περνώντας τον ΠΡΙΝΟ
συνεχίζουµε για ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ̟αραµονή στην ̟αραλιακή
κωµό̟ολη για µ̟άνιο και γεύµα.Ε̟όµενος σταθµός µας η
ΠΑΝΑΓΙΑ-διατηρητέος ̟αραδοσιακός οικισµός µε γνήσιο
µακεδονίτικο χρώµα και ̟αλιά ̟ρωτεύουσα του νησιού-ό̟ου θα
ε̟ικεφθούµε την οµώνυµη εκκλησία.Ε̟ιστροφή στην ΘΑΣΟ
̟αραµονή και έ̟ειτα ε̟ιβίβαση στο φέρριµ̟οτ και µετάβαση στην
ΚΕΡΑΜΩΤΗ.Εν συνεχεία για ΚΟΜΟΤΗΝΗ .
∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση

5ή µέρα: Μετά

το ̟ρωινό αναχώρηση για ΚΑΒΑΛΑ στάση στη
̟αραλιακή ̟όλη και εν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ(ΕΟ)γεύµα και α̟ό
εκει για ΛΑΜΙΑ Εο στάση και στη συνέχεια για
ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τιµή : 235,00 € κατ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
Τιµή : 295,00 € κατ άτοµο σε µονόκλινο
Περιλαµβάνονται:Μετάβαση

και ε̟ιστροφή µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν, 4
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CHRIS & EVE 4*, 4 δεί̟να,4
̟ρωινά ,τα εισιτήρια φέρριµ̟ότ για ΘΑΣΟ &
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ,αρχηγός/συνοδός,Φ̟α.
Σηµείωση :Α̟αραίτητα διαβατηριο σε ισχύ η ταυτότητα νέου
τύ̟ου
Η σειρά του ̟ρογράµµατος είναι ̟ιθανόν να αλλάξει, αν κριθεί
α̟αραίτητο για την καλύτερη εξέλιξη της εκδροµής, χωρίς καµµία
α̟ολύτως ̟αράλειψη.

