ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 8/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. από ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση για καφέ στην περιοχή της
ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ για προαιρετικό γεύµα. Αµέσως µετά µέσω ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ, παρακάµπτουµε τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και συνεχίζουµε για να τακτοποιηθούµε το
απόγευµα στο ξενοδοχείο µας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
2Η 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 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. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούµε το πολύ σπουδαίο ΣΠΗΛΑΙΟ της
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ. Το µεσηµέρι καταλήγουµε στην πόλη της ΔΡΑΜΑΣ, όπου θα έχουµε χρόνο για
περιπάτους γνωριµίας στην πόλη αλλά και στο χώρο του Δηµοτικού κήπου και την Πλατεία
Ελευθερίας. Γεύµα προαιρετικά και επιστροφή στην Καβάλα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη,
δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα γνωρίσουµε τη ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ,
πριν καταλήξουµε στην πόλη της ΞΑΝΘΗΣ, για να παρακολουθήσουµε τις εκδηλώσεις του
καρναβαλιού και τη µεγάλη παρέλαση µε άρµατα και µεταµφιεσµένους που διοργανώνει ο
Δήµος της πόλης. Επιστροφή στην ΚΑΒΑΛΑ, µετά το τέλος της µεγάλης παρέλασης, δείπνο,
διασκέδαση, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον διαδροµή µε µικρή
παράκαµψη - επίσκεψη στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, αλλά και το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ, όπου θα έχουµε γεύµα προαιρετικά. Ακολούθως
µέσω ΛΑΜΙΑΣ µε µικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουµε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

Ξενοδοχεί
ο
Esperia 3*

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
σε
3ο άτοµο έως
Δίκλινο
12 ετών σε
τρίκλινο
188€*
178€
198€

σε
Μονόκλινο
250€

*Η τιµή ισχύει για κρατήσεις µε προκαταβολή έως 9/2/19. Η τιµή
ισχύει για περιορισµένο αριθµό θέσεων και είναι δυνατόν εφόσον
εξαντληθεί ο προβλεπόµενος αριθµός να καταργηθεί πριν τις 9/2/19.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• *Διαµονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο "ESPERIA" 3* στην πόλη της
ΚΑΒΑΛΑΣ.
• *3 πρωινά σε µπουφέ.
• *3 δείπνα.
• *Αρχηγός - συνοδός.
• *Φ.Π.Α.
• *Φόρος διαµονής.
• *Εκδροµές

