
 

 
Διάρκεια: 5 ημέρες  
Αναχωρήσεις: 26/10 

 
 

Ακριτική Θράκη με γεύση Αδριανούπολης 
 

(οδική εκδρομή) 
 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

 

1η μέρα: Αθήνα – Αλεξανδρούπολη  
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση, καφέ και φαγητό θα 
φτάσουμε το απόγευμα στην πρωτεύουσα του νομού Έβρου την ακριτική Αλεξανδρούπολη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο διαμονής μας και το βράδυ μας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Δέλτα Έβρου – Αλεξανδρούπολη (περιήγηση πόλης) 
Πρωινό σε μπουφέ και αναχωρούμε για το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην 
Τραϊανούπολη. Εκεί θα ενημερωθούμε για την ιστορία του υγροβιότοπου, ο οποίος είναι 
ζωτικής σημασίας μεταναστευτικός σταθμός και τόπος διαχείμασης πουλιών. Στην συνέχεια 
θα επιβιβαστούμε σε λεωφορείο του Φορέα Διαχείρισης για να περιηγηθούμε στον υγρότοπο 
καθώς και βαρκάδα (καιρού επιτρέποντος). Επόμενος σταθμός μας η πρωτεύουσα του 
νομού, η Αλεξανδρούπολη. Θα επισκεφτούμε το Εθνολογικό Μουσείο, που διατηρεί την 
ιστορική μνήμη της ευρύτερης περιοχής της Θράκης και το Εκκλησιαστικό Μουσείο, που 
στεγάζει την θρησκευτική ιστορία του τόπου, με βυζαντινές εικόνες, τέμπλα ναών, άμφια, 
σκεύη και παμπάλαια εκκλησιαστικά βιβλία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για περίπατο στην 
πόλη και φαγητό. Κατόπιν επιστροφή στο ξενοδοχείο διαμονής μας. Το απόγευμα μας 
ελεύθερο για σουλάτσο στην γοητευτική παραλία με τα πολυάριθμα cafe και ταβέρνες. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Καστανιές – Κάραγατς – Αδριανούπολη – Κεσσάνη – Αλεξανδρούπολη  
Πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς για Καστανιές, όπου βρίσκεται το τελωνείο. Μετά τον έλεγχο 
των ταυτοτήτων μας (ή διαβατηρίων) μπαίνουμε στην Τουρκία, όπου θα κάνουμε την πρώτη 
μας στάση στο Κάραγατς (παλιά Ορεστιάδα). Μια μικρή γραφική κωμόπολη φορτωμένη με 
ιστορία, με δόξες του τραίνου «Orient Express», την Σχολή Καλών Τεχνών και το Άγαλμα - 
Σύμβολο της Συνθήκης της Λοζάνης. Εδώ θα απολαύσουμε τον καφέ μας σ’ ένα από τα 
παραδοσιακά καφενεία με θέα την πέτρινη γέφυρα του ποταμού Έβρου. Μετά θα βρεθούμε 
στην Εντίρνε (Αδριανούπολη), που υπήρξε ως το 1453 (Άλωση της Κων/πολης) η 
πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί στην γενέτειρα του Πορθητή Μωάμεθ Β’ 
θα επισκεφτούμε το Τζαμί - Μουσείο Σελίμιγιε, όπου οι μιναρέδες του είναι οι ψηλότεροι στην 
Τουρκία. Κατεβαίνοντας στις «ρίζες» του θα βρεθούμε στην κλειστή αγορά (kapalicarsi) 
Αράστα. Στην πορεία μας προς τον κεντρικό πεζόδρομο της πόλη (Saraclar Caddesi) θα 
δούμε το Εσκί Τζαμί, την κλειστή αγορά Μπεντεστένι και την Αγορά Αλή Πασά (Αλί Πασά 
Τσαρσί). Ελεύθερος χρόνος για ψώνια, περίπατο και φαγητό. Για την επιστροφή μας στην 
Αλεξανδρούπολη θα διασχίσουμε κάθετα τα Τουρκικά εδάφη και περνώντας από Κεσσάνη 
και Ύψαλα θα φτάσουμε στο τελωνείο των Κήπων. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: Πομακοχώρια Έβρου – Σουφλί 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μοναστήρι της Παναγιάς Πορταΐτισσας λίγο έξω από το 
Σουφλί. Πρόκειται για μετόχι της Μονής Ιβήρων του Αγ. Όρους, όπου η εικόνα της 
«Δέσποινας των Ιλασμών» είναι καλυμμένη με τα τάματα των πιστών. Στην συνέχεια μέσα 
από ένα όμορφο τοπίο άγριων δασών θα φτάσουμε στα Πομακοχώρια του Έβρου, τα οποία 
κατοικούνται από τους λεγόμενους Κιζιλμπάσηδες, μια Αλεβίτικη αίρεση Μπεκτασήδων 



 
(μουσουλμάνοι που διαφέρουν σημαντικά από τους σουνίτες και σιίτες). Πρώτη στάση μας η 
Ρούσσα, όπου θα επισκεφτούμε τον Τεκέ του Κιζίλ Ντελή (κορυφαίο προσκύνημα των 
απανταχού Αλεβιτών), τον Τουρμπέ (Μνημείο - Μαυσωλείο του Σεγίτ Αλή Σουλτάν), το 
Νεκροταφείο των Σεΐχηδων και των Δερβίσηδων, τους μοναδικούς στην χώρα μας 
μεγαλιθικούς Τάφους Ντολμέν και τις προϊστορικές Βραχογραφίες. Κατόπιν θα επισκεφτούμε 
το Μεγάλο Δέρειο. Ελεύθερος χρόνος για περπάτημα και καφέ. Ακολουθεί η επίσκεψή  μας 
στο Σουφλί με την «μεταξένια» ιστορία του. Θα δούμε το Αρχοντικό Μπρίκα, ένα 
«κουκουλόσπιτο» του 1890, το Εβραϊκό Μεταξουργείο Τζίβρε, χτισμένο το 1909 από τον 
Ιταλικό οίκο Ceriano Fratelli, ενώ θα μάθουμε την ιστορία της πόλης και του μεταξιού 
επισκεπτόμενοι το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και γεύμα 
δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις όπως καβουρμά, λουκάνικα με πράσο ή πικάντικα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: Αλεξανδρούπολη – Αθήνα 
Πρωινό και έχοντας χρόνο για μια τελευταία βόλτα στην πόλη θα αναχωρήσουμε, γεμάτοι 
όμορφες εικόνες για την επιστροφή μας στην Αθήνα. 
 
 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο : 
 

 
 
Early Booking: 
 
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 01/10 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% 
 
 
Περιλαμβάνονται: 
 
 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας με πρωινό καθημερινά (Nefeli Hotel 4* ή 
Grecotel Grand Egnatia 4*) 
 Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
 Αρχηγός εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 
 Η ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο αξίας 12€ το άτομο ημερησίως σε μενού 4 πιάτων 
 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
 Ο φόρος διαμονής του δωματίου 
 Ό,τι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
 
 
Σημείωση: 
 Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν κριθεί αναγκαίο 
 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής 
 

 
Ξενοδοχείο 

 
Αναχ. 2κλινο 3ο άτομο 

ενήλικας 

3ο άτομο 
παιδί 

έως 12ετών 
Μονόκλινο 

Nefeli Hotel 4* 
26/10 
5ημ. 

255€ 173€ 165€ 355€ 

Grecotel 
Grand Egnatia 4* 

26/10 
5ημ. 

295€ 205€ 110€ 435€ 


