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Διάπκεια: 4,5 εκέξεο 

Ανασυπήζειρ: 24 & 30/12/2021 
 

Θηζαςποί ηηρ Μακεδονίαρ-Μπάνζκο 
   

έππερ- Οσςπό Ρούπελ- Λίμνη Κεπκίνη- Ονειπούπολη Δπάμαρ- Μπάνζκο- ανηάνζκι-  

Σοξόηερ- ηενά Νέζηος- Ξάνθη- πήλαιο Αλιζηπάηηρ- Θεζζαλονίκη   

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ  
 

1η μέπα: Αθήνα- έππερ  
Αλαρώξεζε από Αζήλα λσξίο ην πξσί έρνληαο σο πξννξηζκό καο ηηο έξξεο. Σν κεζεκεξάθη ζα θζάζνπκε ζηελ 
όκνξθε πόιε έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο ζηάζεηο. Πξόθεηηαη γηα κηα ζύγρξνλε πόιε, ζηνιηζκέλε κε 
σξαία θηίξηα, κηα πόιε κε πινύζηα ηζηνξία, πξνηθηζκέλε κε θπζηθέο νκνξθηέο θαη θηιόμελνπο αλζξώπνπο. Άθημε 
θαη ηαθηνπνίεζε ζην εμαηξεηηθό PHILIPPOS XENIA 4*, ζηο κένηπο ηηρ πόληρ. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

2η μέπα: έππερ- Οσςπό Ρούπελ- Λίμνη Κεπκίνη- Ονειπούπολη Δπάμαρ- έππερ 
Πινύζην πξσηλό ζε κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα ηε ζεκεξηλή καο πεξηήγεζε έρνληαο σο πξώην καο πξννξηζκό ην 
Ορπξό Ρνύπει. Απνηειεί πιένλ θαηά θύξην ιόγν ηζηνξηθό κλεκείν θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα μελαγεζνύκε 
από ζηξαηηώηε μελαγό. Αθνινύζσο ζα επηζθεθζνύκε ηε Λίκλε Κεξθίλε, έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

πδξνβηόηνπνπο ηεο Δπξώπεο, έλα ζαύκα ηεο ειιεληθήο θύζεο κε κνλαδηθή ρισξίδα θαη παλίδα. Θα ζαπκάζνπκε 
ηε ζέα θαη ζα θσηνγξαθίζνπκε αξθεηά από ηα πδξόβηα θαη παξπδάηηα πηελά. Χξόλνο ζηε δηάζεζή καο, ώζηε λα 
γεπζνύκε κνλαδηθνύο κεδέδεο από βνπβαιίζην θξέαο. ηελ πεξηνρή εθηξέθνληαη λεξνβνύβαινη θαη ην θξέαο ηνπο 
ζεσξείηαη ηδηαίηεξν, εύγεπζην θαη πγηεηλό. Δλ ζπλερεία πνξεία πξνο ηελ πόιε ηεο Γξάκαο όπνπ ζα έρνπκε ηελ 

επθαηξία λα ζαπκάζνπκε από θνληά ηε κεγαιύηεξε ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηεο Διιάδαο, ηελ «Ολεηξνύπνιε», 
όπνπ νη εθδειώζεηο δηαξθνύλ έλαλ νιόθιεξν κήλα! Ο Γεκνηηθόο Κήπνο θαη ε πιαηεία Διεπζεξίαο ηεο Γξάκαο 
κεηακνξθώλνληαη ζε κηα Ολεηξνύπνιε... έλα πξαγκαηηθό ρσξηό ηνπ Άη Βαζίιε, όπσο ην νλεηξεύηεθαλ κέζα από 

ηα παξακύζηα εθαηνκκύξηα παηδηά ζε όιν ηνλ θόζκν. 
 

3η μέπα: έππερ- Μπάνζκο- ανηάνζκι- έππερ 
Έρνληαο απνιαύζεη ην ππέξνρν πξσηλό καο ζα αλαρσξήζνπκε γηα Πξνκαρώλα. Μεηά ηηο δηαηππώζεηο, ζα 
θαηεπζπλζνύκε πξνο ην παζίγλσζην ζέξεηξν ησλ Βαιθαλίσλ, ην Μπάλζθν. Βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο 
Πηξίλ θαη πξόθεηηαη γηα έλα από ηα θαιύηεξα ρηνλνδξνκηθά θέληξα. Πξαγκαηνπνηώληαο βόιηα ζην ηζηνξηθό ηνπ 

θέληξν ζα θαηαιήμνπκε ζε κηα από ηηο παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο πξνθεηκέλνπ λα  δνθηκάζνπκε ηηο ηνπηθέο γεύζεηο 
(έμνδα αηνκηθά). Χξόλνο ειεύζεξνο. Σν απόγεπκα ε δηαδξνκή καο ζπλερίδεηαη πξνο ηε ινπηξόπνιε ηνπ 
αληάλζθη, ρηηζκέλε αλάκεζα ζε δύν πνηακνύο. εκείν αλαθνξάο ν αησλόβηνο πιάηαλνο θαη ε ηακαηηθή βξύζε 
ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο. Αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν δηακνλήο καο ζηηο έξξεο. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 

4η μέπα: έππερ- Σοξόηερ- ηενά Νέζηος- Ξάνθη -έππερ 
ήκεξα ζηα πιαίζηα ηεο όκνξθεο πεξηήγεζήο καο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία από ηηο γξαθηθόηεξεο δηαδξνκέο ηεο 

ειιεληθήο θύζεο, παξάιιεια κε ηα ζηελά ηνπ Νέζηνπ, ηα πεξίθεκα Θξαθηθά Σέκπε. Έλα αιεζηλό κλεκείν 
ηεο θύζεο, έλαο βνηαληθόο θήπνο, πνπ έρεη απόιπηα δηθαηνινγεκέλα ραξαθηεξηζζεί σο «Αηζζεηηθό Γάζνο». Η 
θπζηθή νκνξθηά ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ ζα ζαο πξνθαιέζεη κνλαδηθά ζπλαηζζήκαηα. Ξεθηλώληαο από ην κηθξό 
ρσξηό «Σνμόηεο», ζα ζπλαληήζνπκε ηνλ παλέκνξθν παξαδνζηαθό ζηδεξνδξνκηθό  ζηαζκό απ΄ όπνπ πεξλάεη 

αθόκα θαη ζήκεξα ην ηξέλν πνπ ζπλδέεη ηε Θεζζαινλίθε κε ηελ Αιεμαλδξνύπνιε. Από εθεί ζα μεθηλήζεη ν 
ππέξνρνο πεξίπαηόο καο, πεξπαηώληαο ην μερσξηζηό κνλνπάηη αλάκεζα ζηνλ πνηακό θαη ηε ζηδεξνδξνκηθή 
γξακκή. Έρνληαο απνιαύζεη ηελ ππέξνρε ζέα, αθνινύζσο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηελ «θνζκνπνιίηζζα» Ξάλζε! 
Η Παιηά ηεο Πόιε κε ηα πιαθόζηξσηα ζνθάθηα, ζα καο καγέςεη θαη ζα καο εληππσζηάζεη, κηαο θαη δύν 
δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί κνηάδνπλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ελαιιάζζνληαη ζε θάζε γσληά ηεο. Δπηζηξνθή ζηηο 
έξξεο ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

http://www.visitgreece.gr/el/nature/top_5_greek_nature


 

JOY TOURS – DIETHNIS TOURISMOS EPE - 125 PATISSION STR, 112 51 ATHENS GR 
TEL.: (+30) 210 8620103, 213 0002250 FAX: +30 210 8628717,  e-mail: info@joytours.gr , url: www.joytours.gr 

 

 

2 

 

5η μέπα: έππερ- πήλαιο Αλιζηπάηηρ- Θεζζαλονίκη– Αθήνα  
Πξσηλό θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα, σξαηόηεξα θαη κεγαιύηεξα ζπήιαηα ηεο 
ρώξαο καο, ην πήιαην Αιηζηξάηεο. Σν ζπήιαην πεξηέρεη πινύζην ιηζνκαηηθό δηάθνζκν, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

νκνξθηά ηνπ. Η πνηθηιία ζηαιαγκηηώλ θαη ζηαιαθηηηώλ ηνπ ζπειαίνπ είλαη εληππσζηαθή από άπνςε κνξθώλ αιιά 
θαη ειηθίαο. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε πξσηεύνπζα ηνπ Βνξξά, ε «Νύκθε ηνπ Θεξκατθνύ», ε  παλέκνξθε 
Θεζζαινλίθε. Μηα πόιε δσληαλό κνπζείν, κηα πόιε πνπ απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο πνιηηηζκώλ θαη γεύζεσλ. 
Πξαγκαηνπνηώληαο κηα παλνξακηθή πεξηήγεζε κε ην πνύικαλ, ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε ηε 
κνλαδηθή ζέα ησλ αμηνζέαησλ ηεο πόιεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Λεπθνύ Πύξγνπ, ηεο αςίδαο ηνπ Γαιέξηνπ -
Κακάξα, ηεο Ρνηόληα, ηνπ Ιεξνύ Νανύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο θαζώο 
θαη άιισλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, απνθηώληαο κηα γεληθή εηθόλα ηεο κνλαδηθήο απηήο πόιεο. Χξόλνο ειεύζεξνο 

ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα πεξηεγεζείηε ζηελ πόιε, λα πξνζθπλήζεηε ζην Ναό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, λα 
ζαπκάζεηε ηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο ζηνιηζκέλε γηνξηηλά θαη λα αγνξάζεηε θεκηζκέλα ηξίγσλα Παλνξάκαηνο, 
αιιά θαη πεληαλόζηηκα ηζνπξέθηα. ηε ζπλέρεηα πνξεία επηζηξνθήο πξνο Αζήλα όπνπ ζα θζάζνπκε ην βξάδπ 
έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ζύληνκεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη μεθνύξαζε. 
 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

  

*κε ζέζε ζην πνύικαλ & ζε όηη αθνξά ην μελνδνρείν ζην θξεβάηη ησλ γνλέσλ ηνπ 
**ζε extra bed 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Δθδξνκέο – Μεηαθνξέο κε ηα πνιπηειή καο πνύικαλ, όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα  
     Γηακνλή ζην πνιπηειέο PHILIPPOS XENIA 4* ζηο κένηπο ηηρ πόληρ με πλούζιο ππυινό και δείπνο 

καθημεπινά. 

 Εοπηαζηικό δείπνο ζηο PHILIPPOS XENIA 4*, 24& 31/12 (ζηη θέζη ηηρ ημιδιαηποθήρ) 

 Αξρεγόο – πλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 
  Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 Οη είζνδνη ζε ρώξνπο θαη κνπζεία 

 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

 Σα πνηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ 

      Ο θόξνο δηακνλήο πιεξσηένο ζην μελνδνρείν 

 
 

ςνοπηικό ππόγπαμμα 4ημεπηρ εκδπομήρ 

 1η μέπα: Αθήνα- έππερ  

 2η μέπα: έππερ- Οσςπό Ρούπελ- Λίμνη Κεπκίνη- Ονειπούπολη Δπάμαρ- έππερ 

 3η μέπα: έππερ- Μπάνζκο- ανηάνζκι- έππερ 

      4η μέπα: έππερ- πήλαιο Αλιζηπάηηρ- Θεζζαλονίκη– Αθήνα 

 

 
ημείυζη:  
Η ζειπά ηος ππογπάμμαηορ ενδέσεηαι να αλλάξει συπίρ παπαλείτειρ εθόζον ηο απαιηούν και ηο 
επιηπέποςν οι ζςνθήκερ. 

Ανασ. 2κλινο 
Επιβάπςνζη 

1κλινος 

3ο άηομο 

6 εηών και 

άνυ** 

παιδί από 2 έυρ 6 εηών* 

4ημ. 24/12, 30/12 

 
€ 249  + € 85  € 169  € 99  

5ημ. 24/12, 30/12 

 
€ 289 + € 110 € 195 € 119 


