12-16/8/2017 5ήµερη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ) - ΘΡΑΚΗ – ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΙΜΗ : 245 µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

12-16/8/2017 5ήµερη
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
(ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ)
ΘΡΑΚΗ – ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

Σάββατο 12/8/2017
7:00 π.µ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.µ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για
ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΛΑΡΙΣΑ γεύµα καθ’ οδόν επί της
εθνικής οδού. Συνεχίζουµε για την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο και εφόσον κάνουµε
µια στάση καθ’ οδόν θα φτάσουµε στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Κυριακή 13/8/2017
Μετά το πρωινό αναχώρηση νωρίς το πρωί για τον ακριτικό νοµό της
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. Θα περάσουµε το ΣΟΥΦΛΙ, το ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ, την
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α και θα φτάσουµε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ στα Ελληνοτουρκικά
σύνορα, έλεγχος των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων(Ταυτότητες
νέου τύπου ή ∆ιαβατήρια) και συνεχίζουµε για την Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, το
διαχρονικό σταυροδρόµι Ανατολής και ∆ύσης. Φτάνοντας θα
περπατήσουµε στον εµπορικό πεζόδροµο της πόλης µε τα πολυάριθµα
καταστήµατα που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, σουβενίρ, συσκευασµένα
τρόφιµα, ρούχα, ασηµικά και σιροπιαστά γλυκά. Θα ανακαλύψουµε τους
µικρούς πεζόδροµους που συνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν µια
αγορά µε παλαιά µαγαζάκια. Επίσης θα δούµε το µεγαλοπρεπές τζαµί του
Σουλτάνου ΣΕΛΙΜΙΓΙΕ το οποίο αποτελεί ένα αριστούργηµα της
Οθωµανικής και Ισλαµικής τέχνης(στα πρότυπα της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ).
Παραµονή ,γεύµα ελεύθερο στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µε µία
ενδιάµεση στάση στο ΣΟΥΦΛΙ µε την πλούσια πολιτιστική
παράδοση. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
∆ευτέρα 14/8/2017
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για ΚΕΡΑΜΩΤΗ επιβίβαση στο φέριµποτ και
άφιξη στη ΘΑΣΟ, επίσκεψη στον ΛΙΜΕΝΑ του νησιού. Εν συνεχεία θα
κάνουµε τον γύρο, θα περάσουµε από ΣΚΑΛΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ και θα
φτάσουµε στην ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, επίσκεψη. Συνεχίζουµε για
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ και θα φτάσουµε στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ παραµονή, µπάνιο, γεύµα. Κατόπιν για το λιµάνι, επιβίβαση
στο φέριµποτ για ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Τρίτη 15/8/2017
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη, επιβίβαση(09.00π.µ.)
στο καράβι για να µας µεταφέρει στο πανέµορφο νησί της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.
Μετά από (2ώρες) περίπου ταξιδιού στο Θρακικό Πέλαγος θα φτάσουµε

στο λιµάνι της Καµαριώτισσας , το µοναδικό λιµάνι στην βόρεια πλευρά
του νησιού. Το εκπληκτικό πράσινο, τα παραδεισένια τοπία, τα µαγευτικά
δάση, τα ρυάκια, τα ποτάµια και οι καταρράκτες της µας περιµένουν να µας
αγκαλιάσουν και ν’ αφεθούµε σ’ αυτά. Ξεκινώντας την περιήγηση του
νησιού µε πρώτο µας σταθµό το µυστηριώδεις περιβάλλον του
Αρχαιολογικού Χώρου της Παλαιόπολης και από εκεί στα ΘΕΡΜΑ για
µπάνιο σ’ ένα από τα οργανωµένα beach bar και φαγητό στα παραδοσιακά
ταβερνάκια. Ο επόµενος σταθµός µας ο Παραδοσιακός Οικισµός της
Χώρας, µε τα πετρόχτιστα σπίτια και καλντερίµια του, κριµένος µέσα στο
βουνό, βλέπει και παρατηρεί τα πάντα. Το απόγευµα θα καταλήξουµε και
πάλι στο λιµάνι της Καµαριώτισσας, επιβίβαση(19.00µ.µ.) στο καράβι για
το ταξίδι της επιστροφής στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στο
ξενοδοχείο µας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Τετάρτη 16/8/2017
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΒΑΛΑ, στάση. Συνεχίζουµε τον δρόµο
της επιστροφής µε τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν µε φαγητό και καφέ για
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 245 µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλµαν, 2) Το ξενοδοχείο
‘’ ANATOLIA BOUTIQKE ‘’ 3*** στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ σε
δίκλινα δωµάτια, 3) Τα 4 πρωινά σε µπουφέ , 4) Τα 4 ∆είπνα σε µπουφέ,
5) Τα εισιτήρια των καραβιών για ΘΑΣΟ και ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Α/R, 6)
Αρχηγό - Συνοδό, 7) Τοπικός Ξεναγός στην ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ , 8)
Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη επίσκεψη στην ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ είναι
απαραίτητη η χρήση ταυτότητας νέου τύπου ή διαβατήριου.

