ΘΡΑΚΗ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

KOMOTHNH - ΣΟΥΦΛΙ - ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

4ΗΜΕΡΗ // 4 ΕΩΣ 7/3/22
Η

1 ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, στάσεις στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και της
Λάρισας και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με την τελευταία μας στάση
στην περιοχή της Μουσθένης, για την πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
Η
2 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ, τμήμα του οικοσυστήματος που εκτείνετε
από τις ανατολικές απολήξεις της Ροδόπης έως το Δέλτα του Έβρου και έχει ανακηρυχθεί σε
Εθνικό πάρκο. Αφού μας γίνει η σχετική ενημέρωση θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε
προαιρετικά ( έξοδα ατομικά) με MINI BUS, μέσα στο δάσος μέχρι το παρατηρητήριο.
Συνεχίζουμε την περιήγηση μας στον ακριτικό νομό με επίσκεψη στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια
πολιτιστική παράδοση. Επόμενος σταθμός το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, χτισμένο στη συμβολή Έβρου και
Ερυθροπόταμου, δύο μόνο χιλιόμετρα από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα και λίγο βορειότερα η
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ η δεύτερη μετά την Αλεξανδρούπολη πόλη του νομού σε πληθυσμό. Η Νέα
Ορεστιάδα είναι η νεότερη πόλη της Ελλάδας αφού ιδρύθηκε μόλις το 1923, από Έλληνες πρόσφυγες
που κατάγονταν από την Αδριανούπολη και κυρίως από το προάστιό της Καραγάτς μετά τη
Συνθήκη της Λωζάνης. Το απόγευμα θα κλείσουμε την περιήγηση μας με επίσκεψη στην
πρωτεύουσα του νομού την Αλεξανδρούπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, δείπνο, διαν/ση.
Η
3 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα επισκεφθούμε δύο χαρακτηριστικά χωριά
των Πομάκων της Θράκης, τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ. Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη της
Ξάνθης. Xρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην παλαιά πόλη και παρακολούθηση των
εκδηλώσεων του καρναβαλιού με άρματα και μεταμφιεσμένους που διοργανώνει ο Δήμος της
πόλης. Το απόγευμα επιστροφή στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, περίπατοι γνωριμίας στην πόλη, δείπνο στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
Η
4 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με μικρή ενδιάμεση στάση στην πόλη της
ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περιοχή της ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, όπου θα
έχουμε ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ, στο ξενοδοχείο POSEIDON PALACE. Ακολούθως μέσω ΛΑΡΙΣΑΣΛΑΜΙΑΣ- με μικρή στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, θα φθάσουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

210 €
175 €
68 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Εκδρομές – περιηγήσεις με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν.
 Διαμονή, (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο ANATOLIA 3* plus της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
 Τρία πρωινά σε μπουφέ & τρία δείπνα.
 Σαρακοστιανό γεύμα σε μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα.
 Αρχηγό – συνοδό. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.
============================================================================================
Υ.Γ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 10.2.22 ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 2ΚΛΙΝΟΥ 20 € ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ ( ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ )
===============================================================
=================================================================================================
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.
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