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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
KAΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ-ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ-ΘΑΣΟΣ
Η ονειρεμένη Θάσος, η πανέμορφη Καβάλα, η παραδοσιακή Ξάνθη και τα ακριτικά Πομακοχώρια,
πλαισιωμένα από τα μνημεία όλων των εποχών και ένα φυσικό περιβάλλον απροσδόκητης ομορφιάς, μας
περιμένουν για ένα απολαυστικό 6ήμερο!

25/7/18 ΑΘΗΝΑ-ΚΑΒΑΛΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση από την Πλατεία Συντάγματος
(ΕΛ.ΤΑ. ή αρχή Φιλελλήνων) στις 07.30π.μ. ακριβώς για το Λιτόχωρο Ολύμπου με ενδιάμεση
στάση. Γευματίζουμε ελεύθερα σε επιλεγμένο εστιατόριο και συνεχίζουμε με προορισμό την
Καβάλα, όπου θα φτάσουμε το απόγευμα.
26/7/18 ΘΑΣΟΣ Προγευματίζουμε και
αναχωρούμε για την Κεραμωτή για να
σαλπάρουμε για την πανέμορφη Θάσο.
Φθάνουμε μετά από περίπου 45΄και ξεκινάμε
την γνωριμία μας με το σμαραγδένιο νησί.
Επισκεπτόμαστε την αρχαία αγορά, τα ιερά του
Ηρακλή, του Διονύσου, της Αρτέμιδος και του
Ποσειδώνα, το αρχαίο θέατρο που κτίστηκε τον
5οπ.Χ. αιώνα και την Ακρόπολη απ΄όπου η θέα
είναι μαγευτική. Περιήγηση στα χωριά της ενδοχώρας αλλά και μπάνιο στα γαλαζοπράσινα
νερά της με την χρυσή ή λευκή άμμο και την καταπράσινη φύση του Θασίτικου πεύκου.
Επιστρέφουμε στο λιμάνι για να επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής για την Καβάλα.
Διανυκτέρευση.
27/7/18 ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΞΑΝΘΗ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για να
ξεναγηθούμε στην πόλη της Καβάλας.
Συνεχίζουμε για τους Τοξότες. Συνεχίζουμε για
σημείο πανοραμικής θέας της περιοχής. Από εδώ
η ματιά μας θα φθάσει έως την Θάσο και τη
Σαμοθράκη, την Θράκη και τον Άθω!

Επιστρέφουμε στη Γαλάνη και πεζοπορούμε σε ένα αρκετά ίσιο μονοπάτι, χαραγμένο στα
βράχια δίπλα στο ποτάμι. Φαγητό στο διπλανό χωριό «Παράδεισος», στην ταβέρνα με το ίδιο
όνομα. Αναχώρηση για την Ξάνθη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και βράδυ
ελεύθερο στο ιστορικό κέντρο. Διανυκτέρευση.
8/7/18 ΞΑΝΘΗ-ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ-ΛΙΜΝΗ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ Προγευματίζουμε και αναχωρούμε
για να γνωρίσουμε μιαν άλλη Ελλάδα! Η
μοναδικότητα που διακρίνει τα Πομακοχώρια
συνθέτει το πολύχρωμο ψηφιδωτό της Θράκης.
Θα ξεκινήσουμε από το Ποταμοχώρι, από όπου
θα περπατήσουμε δίπλα σε ένα παρακλάδι του
πολύ γνωστού στην περιοχή Κομψάτου Ποταμού
(περίπου μιάμιση ώρα) και θα επισκεφθούμε
μια εγκαταλειμμένη φάρμα ή «Χωριό», όπου οι ντόπιοι καλλιεργούσαν τον παραδοσιακό
καπνό και κρατούν τα ζώα τους σε παλαιούς στάβλους και στάνες, που θυμίζουν τη ζωή μίας
παλαιάς, παρωχημένης εποχής. Θα επισκεφτούμε το μικρό χωριό Σάτρες και στο καφενείο
του, κοντά σε ένα παλαιό γεφύρι και στο τζαμί του χωριού, θα κάνουμε μικρή στάση για
έναν καφέ ή τσάι. Συνεχίζουμε για το Ωραίο, περνώντας από χαρακτηριστικά τοπία με ρυάκια
και μικρά ποτάμια παντού, μύλους και γεφύρια. Θα κατεβούμε με τα πόδια σε ένα παλαιό
μύλο και θα δούμε το μεγάλο δίτοξο πέτρινο γεφύρι «του Παπά», πιθανώς βυζαντινό, που
ενώνει τις δύο όχθες του Κόσυνθου ποταμού. Αργότερα στο Ιχθυοτροφείο Πέστροφας θα
μάθουμε τα μυστικά της εκτροφής της πέστροφας και θα γευματίσουμε στη διπλανή
ταβέρνα. Το απόγευμα θα κατευθυνθούμε προς το Πόρτο Λάγος και την Λίμνη Βιστωνίδα που
βρίσκεται στη μέση μιας μεγάλης, γόνιμης πεδιάδας, στα σύνορα Ροδόπης και Ξάνθης.
Πρόκειται για έναν ορνιθολογικό παράδεισο για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς
εδώ έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα περίπου 260 είδη πουλιών. Είναι ένας από τους
ομορφότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας και είναι η τέταρτη σε μέγεθος λίμνη της χώρας.
Εδώ θα απολαύσουμε το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στην Ξάνθη και βράδυ ελεύθερο.
Διανυκτέρευση.
29/7/18 ΞΑΝΘΗ-ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣΑΘΗΝΑ Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για να
γνωρίσουμε την πόλη της Ξάνθης με τη ξεναγό
μας. Σύντομη στάση για ξεκούραση και καφέ και
αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Καθ΄οδόν θα επισκεφθούμε το παραδοσιακό και
ανακαινισμένο Μακεδονικό χωριό «Παλαιός
Παντελεήμονας», κοντά στα Τέμπη. Θα δούμε το

χωριό με τα επιβλητικά σπίτια και μαγαζιά γεμάτα αρωματικά φυτά, κοσμήματα, ντόπια
προϊόντα (λικέρ, θεραπευτικά βότανα, μέλι, μαρμελάδες, κτλ.) και θα γευματίσουμε
ελεύθερα σε τοπικό εστιατόριο. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 345€
Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές με πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «AIROTEL GALAXY 4*» Καβάλα, με πρωινό.
2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «ΞΑΝΘΙΠΠΕΙΟΝ 3*»Ξάνθη, με πρωινό.
Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Εισιτήρια πλοίου Καβάλα-Θάσος-Καβάλα
Πληροφοριακό Υλικό.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & ΦΠΑ.
Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι στα Μουσεία & τους αρχαιολογικούς χώρους./γεύματα/Το
τέλος διανυκτέρευσης (1,50€/διανυκτέρευση/άτομο)

