ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΘΡΑΚΗ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΜΙΝΘΗ
- ΕΧΙΝΟΣ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 8/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 4 ΗΜΕΡΕΣ.
1 ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.00 π.µ. από ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και συνεχίζουµε τη διαδροµή µας µέσω
της κοιλάδας των ΤΕΜΠΩΝ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, µε στάση στην
περιοχή του Στρυµόνα, για την πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Θα προσπεράσουµε
το ΣΟΥΦΛΙ, το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ και την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για να φθάσουµε στις
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου µετά τον απαραίτητο
έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα φθάσουµε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχουµε την
ευκαιρία να περπατήσουµε στην αγορά της πόλης και να δούµε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ
ΤΖΑΜΙ. Το τέµενος χτίστηκε µε την εντολή του Σουλτάνου Σελίµ Β' από το
διάσηµο Οθωµανό αρχιτέκτονα Μιµάρ Σινάν το διάστηµα 1569 - 1575. Ο
Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. Σήµερα το µνηµείο
θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία στην Ισλαµική αρχιτεκτονική.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, µε το σιδηροδροµικό σταθµό της
Γαλλικής εταιρείας, όπου στάθµευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ για δείπνο και διανυκτέρευση, µε µικρή
στάση στο ΣΟΥΦΛΙ µε την πλούσια πολιτιστική παράδοση.
3 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µία όµορφη εκδροµή ξεκινά. Θα επισκεφθούµε δύο
χαρακτηριστικά των Ποµάκων της Θράκης, τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ.
Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη της Ξάνθης. Γεύµα προαιρετικά, χρόνος
ελεύθερος να παρακολουθήσουµε τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού µε άρµατα
και µεταµφιεσµένους που διοργανώνει ο Δήµος της πόλης. Το απόγευµα
επιστροφή στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, περίπατοι γνωριµίας στην πόλη, εορταστικό
αποκριάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε ενδιάµεση στάση στην
πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδροµή µας συνεχίζεται για να φθάσουµε στην
περιοχή της ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, όπου θα έχουµε ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ σε
µπουφέ, στο ξενοδοχείο POSEIDON PALACE. Ακολούθως µέσω ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - µικρή στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, φθάνουµε το βράδυ
στην ΑΘΗΝΑ.
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Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Ξενοδοχεί
ο

σε
Δίκλινο

Anatolia 3*

198€*
218€

3ο άτοµο έως
12 ετών σε
τρίκλινο
185€

σε
Μονόκλινο
293€

*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:
• *Εκδροµές - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα µε πολυτελές
κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• *Διαµονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ANATOLIA της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3*.
• *3 πρωινά σε µπουφέ.

• *3

πρωινά σε µπουφέ.
• *3 δείπνα (το ένα εορταστικό).
• *Σαρακοστιανό γεύµα σε µπουφέ την Καθαρά Δευτέρα.
• *Αρχηγός - συνοδός.
• *Φ.Π.Α.
• *Φόρος διαµονής.

