Καβάλα-∆ράµα-Ξάνθη-Ποµακοχώρια, 4 ηµέρες/5 νύχτες
Αναχώρηση 26/10
Αναχώρηση 25/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ∆ΡΑΜΑ ΞΑΝΘΗ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 7.00 π.µ. από
ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση για καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουµε τη
διαδροµή µας για το γραφικό οικισµό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, µε τη
µοναδική θέα στη θάλασσα του Θερµαϊκού και την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Γεύµα προαιρετικά και συνεχίζουµε µέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ για να
τακτοποιηθούµε το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας στην ΚΑΒΑΛΑ. ∆είπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µία όµορφη εκδροµή ξεκινά. Θα γνωρίσουµε τη
ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ, δύο χαρακτηριστικά χωριά των Ποµάκων, αλλά και
την πόλη της ΞΑΝΘΗΣ, όπου θα έχουµε και γεύµα προαιρετικά. Το απόγευµα
θα επισκεφθούµε τη λίµνη ΒΙΣΤΩΝΙ∆Α και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, πριν
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας στην ΚΑΒΑΛΑ. ∆είπνο στο ξενοδοχείο και
περίπατοι γνωριµίας στην πόλη, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους
Παγγαίου, σε µία θαυµάσια τοποθεσία, σε υψόµετρο 753 µ. Είναι ένας από
τους δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που συνεχίζει και
σήµερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να
προσκυνήσουν την "αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου" και να ηρεµήσουν
µέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. Παραµονή - προσκύνηµα και συνεχίζουµε
για την επίσκεψη µας στο ΣΠΗΛΑΙΟ της ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ. Είναι ένα από τα
µεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης. Ο πλούσιος διάκοσµος του περιλαµβάνει,
εκτός από τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγµίτες σε διάφορους
χρωµατισµούς και τους σπάνιους εκκεντρίτες. Το µεσηµέρι καταλήγουµε στην
πόλη της ∆ΡΑΜΑΣ. Χρόνος ελεύθερος στο χώρο του ∆ηµοτικού κήπου και την
πλατεία Ελευθερίας, για περιπάτους και γεύµα προαιρετικά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας στην ΚΑΒΑΛΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή, πλέον,
διαδροµή µε µικρή ευχάριστη παράκαµψη, στους πρόποδες του Ολύµπου και
την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, αλλά και το Λιτόχωρο, όπου θα έχουµε
και γεύµα προαιρετικά. Ακολούθως µέσω ΛΑΜΙΑΣ µε µικρή στάση σε καφέ της
εθνικής οδού, φθάνουµε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο για
Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης
µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
165€*
220€
(+100€ σε 4κλ.
155€
Esperia 3* καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε (+100€ σε 4κλ.
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

175€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο ESPERIA 3*, στην πόλη
της ΚΑΒΑΛΑΣ.
3 πρωινά σε µπουφέ.
3 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

