
 

 
Διάπκεια: 4 ημέπερ  

Ανασωπήζειρ: 27/10 
 
 
 

Ακπιηική Θπάκη με γεύζη Αδπιανούποληρ 
 

(αεποποπική εκδπομή) 
 

 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

 
 

1η μέπα: Αθήνα – Αλεξανδπούπολη – Δέληα Έβπος – Αλεξανδπούπολη (πεπιήγηζη 
πόληρ) 

πγθέληξσζε λσξίο ην πξσί ζην Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη πηήζε γηα Αιεμαλδξνύπνιε. 
Άθημε ζηα αθξηηηθά ρώκαηα ηεο παηξίδαο καο θαη αλαρσξνύκε γηα ην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο 
Γέιηα Έβξνπ ζηελ Σξαταλνύπνιε. Δθεί ζα ελεκεξσζνύκε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ πγξνβηόηνπνπ, 
ν νπνίνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαλαζηεπηηθόο ζηαζκόο θαη ηόπνο δηαρείκαζεο πνπιηώλ. 
ηελ ζπλέρεηα ζα επηβηβαζηνύκε ζε ιεσθνξείν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα λα πεξηεγεζνύκε 
ζηνλ πγξόηνπν θαζώο θαη βαξθάδα (θαηξνύ επηηξέπνληνο). Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε 
πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ, ε Αιεμαλδξνύπνιε. Θα επηζθεθηνύκε ην Δζλνινγηθό Μνπζείν, πνπ 
δηαηεξεί ηελ ηζηνξηθή κλήκε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θξάθεο θαη ην Δθθιεζηαζηηθό 
Μνπζείν, πνπ ζηεγάδεη ηελ ζξεζθεπηηθή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ, κε βπδαληηλέο εηθόλεο, ηέκπια 
λαώλ, άκθηα, ζθεύε θαη πακπάιαηα εθθιεζηαζηηθά βηβιία. Αθνινπζεί ειεύζεξνο ρξόλνο γηα 
πεξίπαην ζηελ πόιε θαη θαγεηό. Καηόπηλ κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 
δηακνλήο καο. Σν απόγεπκα καο ειεύζεξν γηα ζνπιάηζν ζηελ γνεηεπηηθή παξαιία κε ηα 
πνιπάξηζκα cafe θαη ηαβέξλεο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 
2η μέπα: Καζηανιέρ – Κάπαγαηρ – Αδπιανούπολη – Κεζζάνη – Κήποι – 
Αλεξανδπούπολη  

Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε λσξίο γηα Καζηαληέο, όπνπ βξίζθεηαη ην ηεισλείν. Μεηά ηνλ έιεγρν 
ησλ ηαπηνηήησλ καο (ή δηαβαηεξίσλ) κπαίλνπκε ζηελ Σνπξθία, όπνπ ζα θάλνπκε ηελ πξώηε 
καο ζηάζε ζην Κάξαγαηο (παιηά Οξεζηηάδα). Μηα κηθξή γξαθηθή θσκόπνιε θνξησκέλε κε 
ηζηνξία, κε δόμεο ηνπ ηξαίλνπ «Orient Express», ηελ ρνιή Καιώλ Σερλώλ θαη ην Άγαικα - 
ύκβνιν ηεο πλζήθεο ηεο Λνδάλεο. Δδώ ζα απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ καο ζ’ έλα από ηα 
παξαδνζηαθά θαθελεία κε ζέα ηελ πέηξηλε γέθπξα ηνπ πνηακνύ Έβξνπ. Μεηά ζα βξεζνύκε 
ζηελ Δληίξλε (Αδξηαλνύπνιε), πνπ ππήξμε σο ην 1453 (Άισζε ηεο Κσλ/πνιεο) ε 
πξσηεύνπζα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δθεί ζηελ γελέηεηξα ηνπ Πνξζεηή Μσάκεζ Β’ 
ζα επηζθεθηνύκε ην Σδακί - Μνπζείν ειίκηγηε, όπνπ νη κηλαξέδεο ηνπ είλαη νη ςειόηεξνη ζηελ 
Σνπξθία. Καηεβαίλνληαο ζηηο «ξίδεο» ηνπ ζα βξεζνύκε ζηελ θιεηζηή αγνξά (kapalicarsi) 
Αξάζηα. ηελ πνξεία καο πξνο ηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν ηεο πόιε (Saraclar Caddesi) ζα 
δνύκε ην Δζθί Σδακί, ηελ θιεηζηή αγνξά Μπεληεζηέλη θαη ηελ Αγνξά Αιή Παζά (Αιί Παζά 
Σζαξζί). Διεύζεξνο ρξόλνο γηα ςώληα, πεξίπαην θαη θαγεηό. Γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ 
Αιεμαλδξνύπνιε ζα δηαζρίζνπκε θάζεηα ηα Σνπξθηθά εδάθε θαη πεξλώληαο από Κεζζάλε 
θαη Ύςαια ζα θηάζνπκε ζην ηεισλείν ησλ Κήπσλ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 
3η μέπα: Πομακοσώπια Έβπος – Σοςθλί 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγηάο Πνξηαΐηηζζαο ιίγν έμσ από ην 
νπθιί. Πξόθεηηαη γηα κεηόρη ηεο Μνλήο Ιβήξσλ ηνπ Αγ. Όξνπο, όπνπ ε εηθόλα ηεο 
«Γέζπνηλαο ησλ Ιιαζκώλ» είλαη θαιπκκέλε κε ηα ηάκαηα ησλ πηζηώλ. ηελ ζπλέρεηα κέζα 
από έλα όκνξθν ηνπίν άγξησλ δαζώλ ζα θηάζνπκε ζηα Πνκαθνρώξηα ηνπ Έβξνπ, ηα νπνία 



 
θαηνηθνύληαη από ηνπο ιεγόκελνπο Κηδηικπάζεδεο, κηα Αιεβίηηθε αίξεζε Μπεθηαζήδσλ 
(κνπζνπικάλνη πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ηνπο ζνπλίηεο θαη ζηίηεο). Πξώηε ζηάζε καο ε 
Ρνύζζα, όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ηνλ Σεθέ ηνπ Κηδίι Νηειή (θνξπθαίν πξνζθύλεκα ησλ 
απαληαρνύ Αιεβηηώλ), ηνλ Σνπξκπέ (Μλεκείν - Μαπζσιείν ηνπ εγίη Αιή νπιηάλ), ην 
Νεθξνηαθείν ησλ εΐρεδσλ θαη ησλ Γεξβίζεδσλ, ηνπο κνλαδηθνύο ζηελ ρώξα καο 
κεγαιηζηθνύο Σάθνπο Νηνικέλ θαη ηηο πξντζηνξηθέο Βξαρνγξαθίεο. Καηόπηλ ζα επηζθεθηνύκε 
ην Μεγάιν Γέξεην. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξπάηεκα θαη θαθέ. Αθνινπζεί ε επίζθεςή  καο 
ζην νπθιί κε ηελ «κεηαμέληα» ηζηνξία ηνπ. Θα δνύκε ην Αξρνληηθό Μπξίθα, έλα 
«θνπθνπιόζπηην» ηνπ 1890, ην Δβξατθό Μεηαμνπξγείν Σδίβξε, ρηηζκέλν ην 1909 από ηνλ 
Ιηαιηθό νίθν Ceriano Fratelli, ελώ ζα κάζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο θαη ηνπ κεηαμηνύ 
επηζθεπηόκελνη ην Μνπζείν Σέρλεο Μεηαμηνύ. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα ςώληα θαη γεύκα 
δνθηκάδνληαο ηνπηθέο γεύζεηο όπσο θαβνπξκά, ινπθάληθα κε πξάζν ή πηθάληηθα. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
4η μέπα: Διδςμόηεισο | Τςσεπό | Φέππερ | Αλεξανδπούπολη | Αθήνα  

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Γηδπκόηεηρν, ζηελ πόιε πνπ απνηέιεζε ηξεηο θνξέο 
πξσηεύνπζα ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο θαη πνπ ν Ι. Καηαθνπδελόο Σ’ ζηέθηεθε Απηνθξάηνξαο 
ην 1341. Η ζπλύπαξμε Βπδαληηλώλ εθθιεζηώλ, κνπζνπικαληθώλ ηεκέλσλ, ππνιεηκκάησλ 
θάζηξσλ, ηεηρώλ θαη νρπξώζεσλ δηακνξθώλνπλ έλα πεξίεξγν θαη ηαπηόρξνλα ειθπζηηθό 
νηθηζηηθό θξάκα. Πξώηνο ζηαζκόο καο ην Βπδαληηλό Μνπζείν, έλα πνιπεπίπεδν θαη 
ακθίδξνκν πιαίζην βησκαηηθήο εκπεηξίαο κεηαμύ επηζθέπηε θαη πνηθίισλ πιηθώλ θαηάινηπσλ 
ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο ηεο πεξηνρήο. Αθνινπζεί ε επίζθεςή καο ζην ηξαηησηηθό 
Μνπζείν, όπνπ ζηεγάδεηαη ζε έλα 3όξνθν πξνβηνκεραληθό θηίξην ηνπ 1907 πάλσ ζε ζρέδηα 
Ιηαινύ Αξρηηέθηνλα. ην εζσηεξηθό ηνπ, πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από μύιν ηβεξίαο, ζα 
δνύκε νπιηζκό, ζηνιέο δηαθόξσλ επνρώλ, κεηάιιηα, παξάζεκα, θσηνγξαθίεο θαη πίλαθεο 
δσγξαθηθήο. ην πεξπάηεκα ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
ζπλαληήζνπκε θαη ην ζπνπδαηόηεξν Σέκελνο ηεο Δπξώπεο, ην Σέκελνο Μερκέη Α’-Βαγηαδήη, 
ην νπνίν ζηέθεη πάλσ από 600 ρξόληα. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα πεξπάηεκα θαη θαθέ. Ο 
επόκελνο ζηαζκόο καο ζα είλαη ην Οηθνηνπξηζηηθό Κέληξν Σπρεξνύ, όπνπ ζην εθζεηήξην ηνπ 
ζα δνύκε ζπάληα θπηηθά επξήκαηα από ην παιαηόηεξν Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο ρώξαο καο 
(Λεπθίκεο - Φπιαθηνύ). Η επόκελε ζηάζε καο ζα γίλεη ζηελ πόιε ησλ Φεξώλ, όπνπ ζην 
παξειζόλ απνηεινύζε ην εζπραζηήξην ησλ Κνκλελώλ. Θα δνύκε ην Βπδαληηλό Τδξαγσγείν, 
πνπ ζηέθεη εδώ θαη 800 ρξόληα θαη ηνλ εληππσζηαθό πεληάηξνπιν λαό ηεο Παλαγίαο 
Κνζκνζώηεηξαο κε ηηο ζπάληεο αγηνγξαθίεο ηνπ 11

νπ
 - 12

νπ
 αη. Δπηζηξνθή ζηελ 

Αιεμαλδξνύπνιε θαη ζην αεξνδξόκην «Γεκόθξηηνο» γηα ηελ πηήζε καο πξνο Αζήλα. 

 

 

 
 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

 

 
 

 
Early Booking: 

 
Οη ηηκέο ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έσο 01/10 θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό δσκαηίσλ. 
Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 15% 

 

 

 

 
Ξενοδοσείο 

 
Ανασ. 2κλινο 

3ο άηομο 
ενήλικαρ 

3ο άηομο 
παιδί 

έωρ 12εηών 
Μονόκλινο 

Nefeli Hotel 4* 
27/10 
4ημ. 

325€ 265€ 255€ 395€ 

Grecotel 
Grand Egnatia 4* 

27/10 
4ημ. 

355€ 285€ 215€ 455€ 



 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 

 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν επηινγήο ζαο κε πξσηλό θαζεκεξηλά (Nefeli Hotel 4* ή 
Grecotel Grand Egnatia 4*) 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε Sky Express κε ρεηξαπνζθεπή 8kg θαη απνζθεπή 20kg 

 Μεηαθνξέο - πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν  

 Αξρεγόο εθδξνκήο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Φ.Π.Α. 

 
Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Η εκηδηαηξνθή ζην μελνδνρείν αμίαο 12€ ην άηνκν εκεξεζίσο ζε κελνύ πηάησλ 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ αμίαο 65€ ην άηνκν θαη ν θόξνο δηακνλήο ηνπ δσκαηίνπ 

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

 

 
Σημείωζη: 

 Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 

 Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 
αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ πκκεηνρήο 

 

 

Πηήζειρ με Sky Express 

 

 

 
Ημεπομηνία 

 
Διαδπομή Ανασώπηζη Άθιξη  

27.10.2022 Αθήνα – Αλεξανδπούπολη  07:15 08:20 

30.10.2022 Αλεξανδπούπολη – Αθήνα  21:40 22:45 


