
 

 
 

Διάπκεια: 4,5 ημέπερ  
Ανασωπήζειρ: 22, 23, 29, 30/12/2021 & 06/01/2022 

 

Πανόπαμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ 
 

Καβάλα- Φίλιπποι- Αγία Λςδία- Σπήλαιο Αλιζηπάηηρ- Πόπηο Λάγορ- Ξάνθη- 

Ονειπούπολη- Θεζζαλονίκη 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

1η μέπα: Αθήνα – Καβάλα 

Αλαρώξεζε από Αζήλα λσξίο ην πξσί κε πξννξηζκό ηελ Καβάια. Άθημε ζην μελνδνρείν 
δηακνλήο καο & ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γείπλν ζε πινύζην κπνπθέ. 
 

2η μέπα: Φίλιπποι – Αγία Λςδία – Σπήλαιο Αλιζηπάηηρ 
Μεηά ην πξσηλό ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Φηιίππσλ. Από ηνπο 
Φηιίππνπο μεθίλεζε θαη ηελ πεξηνδεία ηνπ ζηελ Δπξώπε ν Απόζηνινο Παύινο κε ηνλ καζεηή 
ηνπ Απόζηνιν Σίια. Σηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην Βαπηηζηήξην ηεο Αγίαο Λπδίαο, εθεί όπνπ ν 
Απόζηνινο Παύινο βάπηηζε ηελ πξώηε Δπξσπαία Χξηζηηαλή. Έπεηηα αλαρώξεζε γηα ην Ννκό 
Σεξξώλ θαη επίζθεςε ζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θαη σξαηόηεξα Σπήιαηα ηεο ρώξαο καο, 

ην Σπήιαην Αιηζηξάηεο κε ζηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο ύςνπο κέρξη θαη 15κ. Διεύζεξνο 
ρξόλνο γηα θαγεηό θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Τν βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 
 

3η μέπα: Πόπηο Λάγορ- Ξάνθη 
Νσξίο πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην θέληξν πιεξνθόξεζεο ζην Πόξην Λάγνο. Καηά ηελ 
δίσξε πεξίπνπ επίζθεςή καο ζα ελεκεξσζνύκε γηα ην Δζληθό Πάξθν Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε βίληεν γηα ηε δσή ηεο ιίκλεο. Σηε 

ζπλέρεηα, κε ην πνύικαλ ζα πεξηεγεζνύκε ζηνλ πγξόηνπν, ζηνλ αιηεπηηθό ζπλεηαηξηζκό θαη 
ζηνλ Άγην Νηθόιαν θαη ζα παξαηεξήζνπκε ηα ζπάληα είδε πνπιηώλ κε ηειεζθόπην. Έπεηηα, 
αλαρώξεζε γηα Ξάλζε όπνπ ζα πεξηεγεζνύκε ζην δπηηθό θνκκάηη ηεο πόιεο. Τα ζηελά 
ζνθάθηα ηεο παιηάο πόιεο ζηνιίδνπλ θαινδηαηεξεκέλα αξρνληηθά κε ραξαθηεξηζηηθή 
αξρηηεθηνληθή, θαζώο απνηεινύλ κείγκα ηνπ ειιεληθνύ λενθιαζηθηζκνύ, ηεο ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο νζσκαληθήο ηερλνηξνπίαο. Αλ πξνζζέζεη θαλείο ηηο ππέξνρεο 

εθθιεζίεο θαη ηηο γξαθηθέο πιαηείεο, ε Παιηά Πόιε ζίγνπξα απνηειεί έλα δσληαλό ππαίζξην 

κνπζείν πνπ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ παιηά ηνπ αίγιε απνπλένληαο σζηόζν ηελ 
αηκόζθαηξα κηαο άιιεο επνρήο θαη ραξίδνληαο κνλαδηθέο εηθόλεο θαη «άξσκα». Διεύζεξνο 
ρξόλνο γηα θαγεηό θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Τν βξάδπ ζα αθνινπζήζεη ην ενξηαζηηθό 
ξεβεγηόλ, ζπλνδεία δσληαλήο κνπζηθήο, θξαζηνύ θαη ρνξνύ. 
 

4η μέπα: Γνωπιμία με ηην πόλη ηηρ Καβάλαρ – Απογεςμαηινή βόληα ζηην 
Ονειπούπολη 
Μεηά ην πξσηλό ζα γλσξίζνπκε ηελ πόιε πνπ ζα καο θηινμελήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο καο. Θα δνύκε αμηόινγα θηίζκαηα όπσο ηηο Κακάξεο, ίζσο ην πην ραξαθηεξηζηηθό 
ζεκείν θαη θηίζκα ηεο πόιεο ηεο Καβάιαο, ην κνπζείν θαπλνύ όπνπ ζα ελεκεξσζνύκε γηα 
ηελ επεμεξγαζία θαη εκπνξία ηνπ θαπλνύ, ηνλ κεγαινπξεπή λαό ηνπ Αγίνπ Παύινπ ν νπνίνο 
βξίζθεηαη ζε έλαλ από ηνπο θεληξηθόηεξνπο θαη πην εκπνξηθνύο δξόκνπο ηεο πόιεο ζηελ νδό 
Οκόλνηαο, ην αξραηνινγηθό κνπζείν θαη θπζηθά ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο ην πεξίθεκν 
θάζηξν ηεο. Έπεηηα μεθνύξαζε ζην μελνδνρείν γηα λα αλαρσξήζνπκε εθ λένπ λσξίο ην 

απόγεπκα γηα ηελ Ολεηξνύπνιε, ην ρσξηό ηνπ Αη Βαζίιε πνπ έρεη ζηεζεί ζην θέληξν ηεο 

πόιεο ηεο Γξάκαο, απνιακβάλνληαο, κηθξνί θαη κεγάινη ην Χξηζηνπγελληάηηθν πλεύκα. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα δείπλν. 
 
 



 
5η μέπα: Καβάλα – Θεζζαλονίκη – Αθήνα 
Μεηά ην πξόγεπκα ζα επηβηβαζηνύκε ζην πνύικαλ όπνπ ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ 
Θεζζαινλίθε έρνληαο ρξόλν γηα πεξηήγεζε ηεο πόιεο θαη θαθέ. Σηε ζπλέρεηα πνξεία 
επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα. 

 
Σημείωζη: 
Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηεηξαήκεξε κε αλαρώξεζε 23/12, 30/12 & 06/01 ρσξίο 

ηελ 3ε εκέξα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο 

 
Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

 

 

 
 

 

 

 
Early Booking: 

 
Οι ηιμέρ ιζσύοςν με έγκαιπη κπάηηζη έωρ 10/12 και για πεπιοπιζμένο απιθμό 
δωμαηίων. Έπειηα θα πποζαςξηθούν πεπίπος 15% 
 
 
 

Ανασ. 
2κλινο 

θέα πόλη 

3ο άηομο 

ενήλικαρ 

3ο&4ο  άηομο 
παιδί 

έωρ 12 εηών 

Μονόκλινο 

 θέα πόλη 

23/12 4ημ. € 245 € 205 € 165 € 335 

30/12 4ημ. € 265 € 220 € 175 € 365 

 
06/01 4ημ. 

€ 219 € 179 € 145 € 299 

 
Ανασ. 

2κλινο 
θέα 

θάλαζζα 

3ο άηομο 
ενήλικαρ 

3ο&4ο   
άηομο 
παιδί 

έωρ 12 εηών 

Μονόκλινο  
θέα θάλαζζα 

23/12 4ημ. € 259 € 215 € 175 € 359 

30/12 4ημ. € 285 € 230 € 185 € 395 

06/01 4ημ. € 235 € 189 € 155 € 325 

Ανασ. 
2κλινο 

θέα πόλη 

3ο άηομο 

ενήλικαρ 

3ο&4ο  άηομο 
παιδί 

έωρ 12 εηών 

Μονόκλινο 

 θέα πόλη 

22/12 5ημ. € 299 € 245 € 195 € 419 

29/12 5ημ. € 325 € 259 € 205 € 449 

 
Ανασ. 

2κλινο 

θέα 
θάλαζζα 

3ο άηομο 
ενήλικαρ 

3ο&4ο   
άηομο 
παιδί 

έωρ 12 εηών 

Μονόκλινο  
θέα θάλαζζα 

22/12 5ημ. € 325 € 260 € 205 € 455 

29/12 5ημ. € 345 € 275 € 215 € 485 



 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Τξεηο ή ηέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην Lucy Hotel 5* κε εκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά 
 Δνξηαζηηθό ξεβεγηόλ κε δσληαλή κνπζηθή & απεξηόξηζηε θαηαλάισζε επώλπκνπ 

θξαζηνύ, επώλπκεο κπύξαο & αλαςπθηηθώλ 
 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν 

 Πξσηόθνιια Covid ‘19 
 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 

 
 

 

Δεν   πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Γεύκαηα θαη δείπλα εθηόο μελνδνρείνπ 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 4€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 
 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 


