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Ανατολική Μακεδονία & Θράκη  
 

5 ημέρες  

9 – 13 Οκτ.   
 

1η Ημέρα: Αθήνα – Καβάλα  

Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα στις 

7.00 και μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών – 

Θεσσαλονίκης και της νέας Εγνατίας Οδού 

θα φτάσουμε στην όμορφη Καβάλα, μια 

πόλη σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, η 

ιστορία της οποίας χάνεται στα βάθη των 

αιώνων. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

2η Ημέρα: Καβάλα – Φίλιπποι – Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας  

 Έπειτα από ένα πλούσιο πρωινό, θα γνωρίσουμε σήμερα καλύτερα την πόλη που μας 

φιλοξενεί. Με τοπικό ξεναγό θα περιηγηθούμε από την παραλία έως την παλιά πόλη. Θα 

δούμε μνημεία όπως το Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή, το Ναό της Παναγίας, το Φρούριο 

και τις Καμάρες. Η Καβάλα υπήρξε για 

πολλές δεκαετίες η πιο σημαντική πόλη 

παραγωγής, επεξεργασίας και εξαγωγής 

καπνού. Θα δούμε παλιές καπναποθή-κες 

και το μοναδικό Μουσείο Καπνού. Η 

ξενάγη-σή μας θα συνεχιστεί σε έναν από 

τους σημαντι-κότερους αρχαιολογικούς 

χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, τους 

Φιλίππους που πρόσφατα (2016) 

ανακηρύχθηκε σε μνημείο παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. Ο Απόστολος 

Παύλος επισκέφθηκε τους Φιλίππους και 

ίδρυσε εκεί την πρώτη χριστιανική εκκλησία 

της Ευρώπης, γεγονός που κατέστησε τον 

οικισμό μητρόπολη του Χριστιανισμού. Δίπλα υπάρχει και το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, 

εκεί όπου βαπτίστηκε η Αγία Λυδία, η πρώτη χριστιανή στην  Ευρώπη. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

3η Ημέρα: Λίμνη Βιστονίδα & Πόρτο Λάγος – Ξάνθη – Κομοτηνή   

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για να γνωρίσουμε όμορφα κομμάτια της Θράκης. 

Στη μέση μιας μεγάλης γόνιμης πεδιάδας και στα σύνορα Ροδόπης και Ξάνθης συναντάμε 

ένα από τους ομορφότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας, τη λίμνη Βιστωνίδα. Πρόκειται για 

την τετάρτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, μια παραδεισένια τοποθεσία όπου με τρόπο 

μοναδικό συνδυάζεται το πράσινο του δάσους με το γαλάζιο της θάλασσας. Δίπλα 

βρίσκεται το Πόρτο Λάγος, ένα ήσυχο και γραφικό λιμανάκι. Επόμενη στάση η υπέροχη 

Ξάνθη. Αμφιθεατρικά χτισμένη στους πρόποδες της οροσειράς της Ροδόπης, η Ξάνθη 

αποτελεί το στολίδι της Θράκης, του μοναδικού αυτού μέρους της Ελλάδας που συνδέει την 

Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο και την Ευρώπη με την Ασία. Θα ανακαλύψουμε τις 
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ομορφιές της παλιάς πόλης και θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης όπου 

και θα ξεναγηθούμε και θα μάθουμε για την ιστορία της. Χρόνος για εξαιρετικό φαγητό με 

ανατολίτικες επιρροές και εκλεκτά γλυκά. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την Κομοτηνή. Μια 

πόλη με δύο πρόσωπα εξίσου γοητευτικά. Η παλιά πόλη με τα νεοκλασικά κτίσματα, τα 

αξιοθέατα και τη μυστική γοητεία της Ανατολής και η σύγχρονη πλευρά, αυτή με τα 

μοντέρνα κτίρια, τα κλασάτα ξενοδοχεία και τα φινετσάτα μαγαζιά. Πάρτε μαζί σας 

φρεσκοκαβουρντισμένο καφέ και βέβαια σουτζούκ λουκούμ και στραγάλια που είναι και το 

σήμα κατατεθέν της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.     

 

4η Ημέρα: Μονή Εικοσιφοίνισσας – Σπήλαιο Αλιστράτη – Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη ποταμού – 

Δράμα   

Πλούσιο πρωινό και ξεκινάμε για να 

γνωρίσουμε κρυφές γωνιές της Μακεδονίας. 

Πρώτος σταθμός η Ιερά Μονή της Παναγίας 

της Εικοσιφοίνισσας, μία από τις πιο 

σημαντικότερης μονές της Μακεδονίας. 

Ακόμα και σήμερα πλήθος πιστών συρρέει 

στη μονή για να προσκυνήσει τη χάρη της 

Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας και να 

ασπαστεί την αχειροποίητο εικόνα Της. Η Ιερά 

Μονή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του 

Παγγαίου, σε μια κατάφυτη τοποθεσία και σε 

υψόμετρο 743 μ. Σήμερα στη μονή ζουν 25 

μοναχές. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε για το Σπήλαιο Αλιστράτη. Το σπήλαιο έχει γεωλογική 

ιστορία που εκτείνεται σε βάθος τριών εκατομμυρίων χρόνων. Βρίσκεται στο 

νομό Σερρών και αποτελείται από ένα χιλιόμετρο απίστευτα όμορφης διαδρομής, ανάμεσα 

σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες, σε βάθος εξήντα μέτρων. θα συνεχίσουμε για το εξίσου 

σημαντικό Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη, όπου μέσα από τα έγκατα της γης πηγάζει ο παγωμένος 

ποταμός Αγγίτης. Το εντυπωσιακό αυτό σπήλαιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο του 

κόσμου. Επόμενη στάση η Δράμα. Όμορφη και φιλόξενη, με γραφικές γειτονιές, ευρύχωρες 

πλατείες, χώρους πρασίνου και καλοσυντηρημένα νεοκλασικά αρχοντικά, προσφέρεται για 

χειμερινό τουρισμό αλλά και για φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες εξορμήσεις στην ανόθευτη 

φύση της.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

5η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Αθήνα  

Πλούσιο πρωινό και ημέρα επιστροφής 

σήμερα. Πρώτη στάση στη 

Θεσσαλονίκη. Χρόνος για φαγητό και 

βόλτα στην ωραία παραλία της. 

Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 

ενδιάμεσες στάσεις. 
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Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο με ημιδιατροφή: 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων  

 Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως  

προαιρετικό  

 Ο φόρος διαμονής 3€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση πληρωτέος στη  

ρεσεψιόν του ξενοδοχείου 

 

 

 

 

 

Τύπος δωματίου 

 

5 Ημέρες 

09 – 13 Οκτ. 

Δίκλινο θέα πόλη 260€  

Δίκλινο θέα θάλασσα 290€  

3o άτομο 225€  

Μονόκλινο θέα βουνό 342€  

Μονόκλινο θέα θάλασσα 372€  

 

Περιλαμβάνονται: 
 

 Μεταφορές/μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο AIROTEL GALAXY HOTEL 4* 

στην παραλία της Καβάλας  

 Μπουφέ πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 

 Βραδινό μενού 3 πιάτων στο ξενοδοχείο 

 Δωρεάν χρήση wifi, γυμναστηρίου και χαμάμ του ξενοδοχείου 

 Ξεναγήσεις με πιστοποιημένο ξεναγό στην Καβάλα και στον αρχαιολογικό 

χώρο των Φιλίππων    

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
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Τραπεζικοί Λογαριασμοί 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ – JOY TRAVEL 

ALPHA BANK GR 920 1401 530/1 5300 23 2000 7022 

ΕΘΝΙΚΗ GR 900 1101 2000 000/12047 092 098 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 9801 7200 9000 /500 9070 598 600 

EUROBANK 
GR 9602 6025 10000 5902 0099 4458 

00260251590200994458 

 

 

 
 

 


