
 

  

Διάρκεια: 4 ημέρες 

Αναχώρηση: 28.10.2021 

 

Μονοπάτια Ελληνικής Θράκης και Αδριανούπολης 

 
Aλεξανδρούπολη - Δέλτα Έβρου - Παναγία Κοσμοσώτειρα - Δάσος Δαδιάς 

– Σουφλί - Ορεστιάδα - Καστανιές - Κάραγατς – Αδριανούπολη – 

Ξάνθη – Πομακοχώρια 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

1η μέρα: Αθήνα - Aλεξανδρούπολη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 10:30 για πτήση Sky Express 

προς την πρωτεύουσα του νομού Έβρου στις 12:15. Άφιξη στα ακριτικά χώματα 

της πατρίδας και με το πούλμαν κάνουμε την πρώτη γνωριμία μας με τη νεότατη 

πόλη, ιδρυθείσα μόλις το 1875. Βλέπουμε ότι στο κέντρο της, ένα από τα όμορφα 

νεοκλασσσικά αρχοντικά στεγάζει το εμβριθές Εθνολογικό Μουσείο, ενώ στο 

κομψό κτίριο της Λεονταριδείου Σχολής εδράζεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο. 

Περνώντας από τη Μητρόπολη, το Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο κι άλλα σημεία 

ενδιαφέροντος, καταλήγουμε στο Φάρο, το πιο αντιπροσωπευτικό αξιοθέατο σ’ ένα 

λιμένα πρόσφατα αναβαθμισμένο δυναμικά, από σχέδια αγωγού φυσικού αερίου 

και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Μεταφορά/τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Απόγευμα, ελεύθερο σουλάτσο στη γοητευτική παραλία με τα πολυάριθμα 

εστιατόρια ή καφέ. Την εποχή αυτή λιγοστεύουν τα δρομολόγια των πλοίων προς 

Σαμοθράκη, οπότε η ησυχία στις προβλήτες κάνει την ατμόσφαιρα πιο ρομαντική. 

Επιστροφή & διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Δέλτα Έβρου - Παναγία Κοσμοσώτειρα - 

Δάσος Δαδιάς - Σουφλί 

Μετά το πρωινό, διείδυση στις εκβολές του 2ου μεγαλύτερου ποταμού στην 

Ανατολική Ευρώπη, υγρότοπο πλούσιας βιοποικιλότητας με χήνες, πάπιες, 

κύκνους, φλαμίνγκο και σπάνια ή πανέμορφα είδη πτηνών/ψαριών! Βαρκάδα πλάι 

σε παρόχθιους/επισκοπέλιους καλαμιώνες, καλύβια, πλάβες, καταφύγια ζώων κλπ. 

Η επίσκεψη στο Πληροφοριακό Κέντρο μας διαφωτίζει επαρκώς για πανίδα, 

χλωρίδα και οικολογικές ισορροπίες της περιοχής. Εν συνεχεία, στις Φέρες μας 

εκπλήσσει η Ιερά Μονή Κοσμοσώτειρας, το λαμπρότερο προσκύνημα στην εκεί 

παραμεθόριο, ναός που απηχεί την κουλτούρα της Βασιλεύουσας. Ο 

εικονογραφικός του διάκοσμος ανακλά υψηλή τέχνη του 12ου αι. της Σχολής της 

Κων/πολης. Μετάβαση στο Δάσος Δαδιάς, εθνικό πάρκο διεθνούς σημασίας, με 

μωσαϊκό τοπίων, ηφαιστειακά πετρώματα & παρατηρητήρια των πλασμάτων, 

ανάμεσα σε πεύκα, δρύες και ξέφωτα όπου εφορμούν αρπακτικά πουλιά. Απαντάμε 

3 απ’ τα 4 είδη γύπα της Ευρώπης. Επόμενος σταθμός μας το Σουφλί, που 

πρόκοψε απ’ το μετάξι και γέννησε ακμάζοντα εργοστάσια, όπως το 

Κουκουλόσπιτο Καλέση και το Μεταξουργείο Τζίβρε, όπου μυούμεθα στη 

σηροτροφία & τα προϊόντα της.  

 



 
 

Εν μέσω υπέροχων αρχιτεκτονημάτων με στυλ προπολεμικού αστικού σουξέ, 

εξερευνούμε θελκτικά μαγαζιά με νόστιμα τοπικά εδέσματα (αλλαντικά, λουκάνικα, 

καβουρμά κ.ά.), τσίπουρο, κρασί κλπ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα - Καστανιές - Κάραγατς - 

Αδριανούπολη 

Πρωινό και αναχώρηση νωρίς για Καστανιές, όπου βρίσκεται το τελωνείο. Έλεγχος 

διαβατηρίων και μπαίνοντας Τουρκία, αντικρίζουμε το Κάραγατς, μικρή γραφική 

κωμόπολη φορτωμένη ιστορία, με δόξες του τραίνου Οριάν Εξπρές, Σχολή Καλών 

Τεχνών, άγαλμα – σύμβολο της Συνθήκης της Λωζάννης, γλυκά 

καφενεία/ταβέρνες δίπλα στην πέτρινη γέφυρα κλπ. Σε λίγα λεπτά θωρούμε την 

Αδριανούπολη, πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 92 χρόνια (έως 

την κατάληψη της Πόλης το 1453), πόλη πεντακάθαρη, με πράσινο και 

χαμογελαστούς κατοίκους, που σπεύδουν να βοηθήσουν τον τουρίστα. Μας 

αποσβολώνει το τεράστιο τζαμί που έχτισε ο Σινάν για τον σουλτάνο Σελίμ Β΄ το 

1574, από τα σημαντικότερα μνημεία ισλαμικής μαστοριάς, προστατευόμενο από 

την UNESCO. Στο συγκρότημα του τεμένους υπάρχει μουσείο & απέραντο 

σκεπαστό παζάρι με ρούχα, σκεύη, μπιζού, δωράκια, ζαχαρωτά, πλεκτά είδη, 

ψάθινες σκούπες με καθρεφτάκια, σαπούνια σε σχήμα φρούτων κι ό,τι άλλο βάζει 

ο νους. Στη βόλτα μας, απολαμβάνουμε ιδιαίτερα το ανατολίτικο χρώμα αυτής της 

κλειστής αγοράς (kapali carsi). Πρωτότυπο και το Μουσείο Υγείας, όπου 

μαθαίνουμε για τεχνικές, μπαχαρικά & θεραπείες που εφάρμοζαν παλιά Έλληνες & 

Τούρκοι για να γιατρευτούν. Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη - Πομακοχώρια - Αλεξανδρούπολη - 

Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για Ξάνθη, όπου θα χαρούμε το διατηρητέο οικισμό με τις 

θαυμαστές γειτονιές, τους εγκάρδιους ανθρώπους, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το 

Λαογραφικό Μουσείο, τους φούρνους με τα σουτζούκ λουκούμ κλπ. Ακολούθως 

ανεβαίνουμε τις πλαγιές της Ροδόπης για τα Πομακοχώρια, ταπεινά χωριουδάκια 

γεμάτα πολιτιστικούς θησαυρούς απ’ το αρχαίο παρελθόν έως τώρα. Στα 3 

κυριότερα (Σμίνθη, Μύκη κι Εχίνο), ζούμε από πρώτο χέρι σοφούς γέροντες, 

παιχνιδιάρικα μωρά & δεδομένα που χάραξαν τη ζωή μιας κοινότητας με τόσο 

πολυδιάστατη ταυτότητα (ανάμιξη χριστιανικών πεποιθήσεων με μουσουλμανικές 

και παγανιστικές δοξασίες, φτωχική βιοπάλη επί οροπεδίων, γλωσσικό ιδίωμα 

αρχαίων ελληνικών-βουλγαρικών- τουρκικών λέξεων, δουλειές 

υλοτόμων/καπνοκαλλιεργητών/κτηνοτρόφων, ευσταλείς γυναίκες με έθιμο από 

κοριτσάκια μέχρι ώριμη ηλικία να φορούν στολές παράδοσης κλπ). Γυρίζουμε 

αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης για τη βραδινή πτήση προς Αθήνα. 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο : 

 

 

 

Αναχ. 

 

Ξενοδοχείο 

 

2κλινο 3ο άτομο  Μονόκλινο 

28/10 4ημ.  

Hotel Park 

Με Πρωινό 
€ 350 € 350 € 410 

Hotel Astir Egnatia 5*  

με Ημιδιατροφή 
€ 425 € 425 € 515 



 
 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια με Sky Express με φόρους αεροδρομίων και 

αποσκευή 

 Μεταφορές - Περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το 

πρόγραμμα της εκδρομής 

 Τρεις διανυκτερεύσεις στην Αλεξανδρούπολη σε ξενοδοχείο αναλόγως την 

επιλογή σας 

 Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά αναλόγως την επιλογή σας 

 Αρχηγός εκδρομής 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Ο φόρος διαμονής του δωματίου ημερησίως 

 Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 

προαιρετικό 

 

 

 

Σημείωση: 

 

Πτήσεις με Sky Express 

 

28 Οκτωβρίου Αθήνα – Αλεξανδρούπολη GQ 292 12:15-13:20 

31 Οκτωβρίου Αλεξανδρούπολη – Αθήνα GQ 295 21:55-23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


