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ΘΡΑΚΗ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!
(Γύρος Θάσου- Καβάλα- Ξάνθη- ΠομακοχώριαΛίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος- Θεσσαλονίκη)

5ΗΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ,ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από ΗΡΑΚΛΕΙΟ:01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1H ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 01/08:ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συγκέντρωση στον
επιβατικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών
και αναχώρηση το βράδυ στις 21.00 για Πειραιά.

2H ΗΜΕΡΑ 02/08: ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ Άφιξη στον Πειραιά το πρωί στις 06.30.
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση, προς την Βόρεια Ελλάδα και
την περιοχή της Μακεδονίας, με διάφορες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ-γεύμα,μέσω της Νέας
Εθνικής Οδού που μας οδηγεί στη συμπρωτεύουσα, την οποία παρακάμπτουμε για να
ακολουθήσουμε την Εγνατία Οδό,με τελικό προορισμό το απόγευμα την πανέμορφη
Καβάλα. Το ξενοδοχείο μας είναι κεντρικότατο, δίπλα στην παραλιακή και έτσι μπορούμε να
περπατήσουμε και να ευχαριστηθούμε την πόλη. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο λιμάνι,
να περπατήσετε δίπλα στους ψαράδες και να θαυμάσετε τις χάρες της πόλης, το κάστρο, το
Ιμαρέτ, τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Παύλου και φυσικά το σύμβολο της πόλης, τις
Καμάρες, το παλιό ρωμαϊκό υδραγωγείο, που πήρε τη σημερινή του μορφή στα χρόνια του
Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Δείπνο στο ξενοδοχείο μας.Διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ 03/08: ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το
λιμάνι,επιβίβαση στο φέριμποτ και άφιξη στην καταπράσινη Θάσο.Ξεκινάμε να κάνουμε τον
Γύρο του Νησιού, η πορεία μας ξεκινά κατά μήκος της δυτικής ακτής συναντώντας
πανέμορφα και γραφικά χωριά ,θα περάσουμε από Σκάλα – Λιμενάρια και θα φτάσουμε στην
Μονή Αρχαγγέλου, χτισμένη στο χείλος ενός γκρεμού, στα νότια του νησιού, χαρίζει
εξαιρετική θέα στο Αιγαίο Συνεχίζουμε για Χρυσή Ακτή και θα φτάσουμε στην παραλία της
Χρυσής Αμμουδιάς, παραμονή, μπάνιο. Κατόπιν για τον Λιμένα.Με τη θάλασσα από τη μία
πλευρά κι ένα πυκνό πευκοδάσος από την άλλη, η πρωτεύουσα της Θάσου είναι μια ζωντανή
πόλη, με ζωή εφάμιλλη των πιο κοσμικών νησιών του Αιγαίου! Το απόγευμα,επιβίβαση στο
φέριμποτ για Κεραμωτή. Επιστροφή το βράδυ στην Καβάλα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ 04/08: ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ-ΞΑΝΘΗ-ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ-ΛΙΜΝΗ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ-ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ Μετά το πρωινό μας,αναχωρούμε για τη Νέα Καρβάλη
όπου υπάρχει σήμερα ο Ναός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου (Ναζιανζηνού) που
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ελλάδας,καθώς χιλιάδες πιστοί
προσέρχονται για να προσκυνήσουν το σεπτό λείψανο του Αγίου. Έπειτα θα επισκεφθούμε
δύο χαρακτηριστικά χωριά των Πομάκων της Θράκης, τη Σμίνθη και τον Εχίνο, με την
πλούσια ιστορία και τις εντυπωσιακές ιδιαιτερότητές τους. Θα γνωρίσουμε τα ήθη και τα
έθιμά τους και θα κάνουμε μια ωραία βόλτα. Συνεχίζουμε για την μοναδική Ξάνθη,με πρώτη
επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας,λίγο έξω από την πόλη.Μετά για
την Παλιά Πόλη, που είναι χτισμένη το 1829. Θα θαυμάσουμε τις ανακαινισμένες παλιές
καπναποθήκες, το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκι, το αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου που
είναι σήμερα Λαογραφικό Μουσείο και θα χαθούμε λίγο στα στενά της πόλης για βόλτες και
ψώνια..Η Παλιά Πόλη σίγουρα αποτελεί ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο που εξακολουθεί να

διατηρεί την παλιά του αίγλη αποπνέοντας ωστόσο την ατμόσφαιρα μιας άλλης
εποχής..Συνεχίζουμε μετά για Λίμνη Βιστωνίδα και Πόρτο Λάγος,στα όρια των
νομών Ξάνθης και Ροδόπης, και συγκεκριμένα στο σημείο όπου η Λίμνη Βιστωνίδα ενώνεται
με το Θρακικό Πέλαγος,σε μια τοποθεσία που συνδυάζει το πράσινο του δάσους και το
γαλάζιο της θάλασσας.Θα επισκεφθούμε την περιοχή και τα δύο εκκλησάκια μέσα στην
λίμνη, του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παντάνασσας,μετόχια της Μονής Βατοπεδίου.
Το βραδάκι επιστρέφουμε στην Καβάλα όπου έχουμε το δείπνο και την διανυκτέρευση μας.

5Η ΗΜΕΡΑ 05/08: ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πρωινό και στη
συνέχεια τακτοποίηση των βαλιτσών στο λεωφορείο μας και αναχώρηση από την Καβάλα.
Πορεία για την όμορφη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε μία ωραία ξενάγηση της πόλης με το
πούλμαν, θα γνωρίσουμε τα διάσημα αξιοθέατα της και θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο.
Νωρίς το μεσημέρι, με διάφορες στάσεις ,αναχώρηση για τον Πειραιά. Άφιξη το βράδυ στο
λιμάνι,επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, τακτοποίηση και αναχώρηση στις
21.00,για το Ηράκλειο.

6Η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 06/08: ΗΡΑΚΛΕΙΟ Άφιξη το πρωί ,06.30,στο Ηράκλειο.

TIMH KAT΄ ATOMO ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

280,00 €

MONOΚΛΙΝΟ

+50 €

*ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ:+20€,ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ(10€,ανά
διαδρομή). ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ:+50€, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟ(25€,ανά διαδρομή)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Ακτοπλοικά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο,σε σαλόνι,με τις Μινωικές.
 (3) διανυκτερεύσεις σε κεντρικότατο ξενοδοχείο ,στην Καβάλα.
 Πρωινό και δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή).
 Τα εισιτήρια του πλοίου για την Θάσο.
 Εκδρομές-Μετακινήσεις-Ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πολυτελές λεωφορείo.
 Έμπειρος Αρχηγός του γραφείου μας από Ηράκλειο,για όλη τη διάρκεια.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:




Φόρος Διαμονής του Ν. 4514/2018 ανά δωμάτιο- πληρώνεται στην ρεσεψιόν.
Είσοδοι σε μουσεία και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο εισόδου.

 Με την κράτηση, προκαταβολή 50€ και εξόφληση 5 ημέρες πριν την αναχώρηση.
 Η παιδική τιμή (5 έως 12 ετών) υπολογίζεται σε δωμάτιο με 2 ενήλικες.
 Για την καταβολή της προκαταβολής καθώς και την εξόφληση οι πελάτες έχουν την
δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς ,είτε με κάρτα VISA -MASTERCARD ,είτε με
κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου
 Αριθμημένες θέσεις και καθημερινές αλλαγές θέσεων κατά την διάρκεια του ταξιδιού,στο
πούλμαν.

