Δράμα – Ξανθιώτικο Καρναβάλι
15-19/02/18
1η ΗΜΕΡΑ, Πέμπτη 15/02: Ηράκλειο-Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στις 9 το πρωί και αναχώρηση για την
Θεσσαλονίκη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη
της Θεσσαλονίκης. Η μέρα μας θα είναι αφιερωμένη στη «Νύμφη του Θερμαϊκού». Θα έχουμε
την ευκαιρία για μία βόλτα στα μαγαζιά και μπορούμε να επισκεφθούμε για το φαγητό μας
κάποια από τις ξακουστές ταβέρνες μέσα στα Λαδάδικα. Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ, Παρασκευή 16/02: Θεσσαλονίκη- Άγιος Αθανάσιος-Καϊμακτσαλάν
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Το μέχρι πρόσφατα
εγκαταλελειμμένο χωριό του Παλιού Αγίου Αθανασίου, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο
κοσμοπολίτικα και παραδοσιακά ορεινά χωριά της χώρας μας. Τα πέτρινα σπίτια του, τα
γραφικά του στενάκια, οι παραδοσιακοί οικισμοί αλλά και η απίστευτη ατμόσφαιρα που
επικρατεί το καθιστούν ένα από τα πιο όμορφα μέρη για χειμερινές αποδράσεις. Ελεύθερος
χρόνος για καφέ, και δυνατότητα να επισκεφθούμε το υψηλότερο χιονοδρομικό κέντρο στην
Ελλάδα, αυτό του όρους Καϊμακτσαλάν ή χιονοδρομικό Βόρας.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ, Σάββατο 17/02: Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Λίμνη Κερκίνη-Δράμα
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των Σερρών. Ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσουμε την
όμορφη πόλη των Σερρών. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την καταπληκτική λίμνη Κερκίνη,
έναν από τους 10 σπουδαιότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας και από τα καλύτερα μέρη της
Ευρώπης για φυσική παρατήρηση 300 περίπου ειδών πουλιών όπως και σπάνιων ζώων.
Θαυμάστε μεταξύ άλλων υπέροχα Φλαμίνγκος και επιβλητικά βουβάλια να περπατούν δίπλα
σας! Όλα αυτά σε συνδυασμό με την υπέροχη θέα στο Όρος Μπέλες και την πανέμορφη
κοιλάδα των Σερρών. Συνεχίζουμε την πορεία μας για την πόλη της Δράμας. Άφιξη στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την πόλη.
Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ, Κυριακή 18/02: Δράμα-Ξάνθη
Μετά το πρωινό μας θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη Δράμα και θα αναχωρήσουμεμε προορισμό
την αρχοντική Ξάνθη, η οποία σήμερα κατακλύζεται από χορούς, τραγούδια και μασκαράδες,
για να απολαύσουμε το Καρναβάλι της. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την παρέλαση
των αρμάτων της και να ζήσουμε τον ξέφρενο ρυθμό του καρναβαλιού! Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ, Δευτέρα 19/02: Δράμα – Πομακοχώρια – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τα Πομακοχώρια, στην ορεινή περιοχή της
Ροδόπης, Βόρεια της Ξάνθης. Οι Πομάκοι είναι αυτόχθονες Θράκες και σήμερα αποτελούν μία
μουσουλμανική πληθυσμιακή ομάδα που μιλάει την πομακική γλώσσα, διάλεκτο της

βουλγαρικής. Η πληθυσμιακή αυτή ομάδα είναι διασκορπισμένη μεταξύ Ελλάδος και
Βουλγαρίας, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης. Νωρίς το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο της
επιστροφής για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για
το Ηράκλειο.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 460€
Περιλαμβάνονται:


Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο με AegeanAirlines



Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.



Διαμονή σε 4* ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη



Διαμονή στο ξενοδοχείο Hydrama Grand Palace 5* στην Δράμα



Πρωινό καθημερινά



Αρχηγός/συνοδός



Ασφάλεια αστικής ευθύνης



Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:


Φόροι αεροδρομίων, 30€



Δημοτικός φόρος 4€ το δωμάτιο/την ημέρα στην Δράμα & 3€ στην Θεσσαλονίκη



Η είσοδος σε μουσεία, σπήλαια και αρχαιολογικούς χώρους



Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Σημείωση: Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.

