
 

 
 

 
 

Γιάπκεια: 5 ημέπερ 

Ανασώπηζη: 23/12  
 

Πανόπαμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ – Θπάκη 
 

Θεζζαλονίκη – Μνημείο Ιμαπέη – Απσαιολογικόρ Χώπορ Φιλίππων – Ονειπούπολη Γπάμαρ 

– Βαπηιζηήπιο ηηρ Αγίαρ Λςδίαρ – Ξάνθη – Αλεξανδπούπολη – Δθνικό Πάπκο Γάζοςρ 

Γαδιάρ – Σοςθλί – Καβάλα – Σπήλαιο Αλιζηπάηηρ 

 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

 

1η ημέπα: Αθήνα – Θεζζαλονίκη – Καβάλα 
πγθέληξσζε λσξίο ην πξσί θαη αλαρώξεζε έρνληαο σο αξρηθό καο πξννξηζκό ηε «Νύκθε ηνπ Θεξκατθνύ», ηελ 
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. Θα έρεηε ρξόλν ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθπλήζεηε ζην Ναό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ,  
λα δείηε ηε Χξηζηνπγελληάηηθε αγνξά ζην θέληξν ηεο πόιεο, ηηο όκνξθεο βηηξίλεο πνπ καο πξνζθαινύλ γηα κηα 
καηηά ζηα «ελδόηεξα», ηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο ζηνιηζκέλε γηνξηηλά, ηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, ηε θάηλε, 
ηα δεθάδεο καγαδάθηα κε ηα ενξηαζηηθά δώξα. Η απόιπηε επθαηξία λα απνιαύζεηε ηνλ θαθέ ζαο ζε έλα από ηα 
θαθέ ηεο πόιεο θαη λα γεπκαηίζεηε πξναηξεηηθά. Αθνινύζσο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηελ Καβάια, κία ηζηνξηθή, 
παλέκνξθε πόιε! Άθημε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο LUCY HOTEL 5* θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γείπλν. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέπα: Καβάλα – Μνημείο Ιμαπέη – Απσαιολογικόρ Χώπορ Φιλίππων – Ονειπούπολη Γπάμαρ 
Μεηά ην πξσηλό καο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Μλεκείν Ικαξέη όπνπ ζα μελαγεζνύκε από επαγγελμαηία 
ιζηοπικό ξεναγό. Πξόθεηηαη γηα έλα κλεκείν αξηζηνύξγεκα, έλα πξσηόηππν ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο 
αμίαο, ηεο ύζηεξεο νζσκαληθήο αξρηηεθηνληθήο. Αθνινύζσο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηνλ Αξραηνινγηθό Χώξν θαη 

ην Μνπζείν ησλ Φηιίππσλ, όπνπ παξνπζηάδεηαη ην αξραηνινγηθό, ηζηνξηθό θαη επνπηηθό πιηθό ηεο πόιεο ησλ 

Φηιίππσλ θαη ηεο πεξηνρήο, από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο σο ην ηέινο ηεο ξσκατθήο αξραηόηεηαο, θαζώο θαη 
ε ρξηζηηαληθή πόιε από ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξόληα ηεο αθκήο, σο ηελ ζπξξίθλσζή ηεο, ζηνλ 7ν κ.Χ. αηώλα θαη 
σο ηελ νξηζηηθή εξήκσζή ηεο κεηά ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αηώλα. Μεηέπεηηα ζα 
νδεγεζνύκε ζηελ όκνξθε Γξάκα όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε από θνληά ηε κεγαιύηεξε 
Χξηζηνπγελληάηηθε 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. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

3η ημέπα: Βαπηιζηήπιο Αγίαρ Λςδίαρ Φιλιππηζίαρ- Ξάνθη 
Έρνληαο απνιαύζεη ην πξσηλό καο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ην Ιεξό Πξνζθύλεκα Αγίαο Λπδίαο Φηιηππεζίαο 

(Βαπηηζηήξην Λπδίαο). Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ζεκαληηθό ζύγρξνλν κλεκείν ην νπνίν αλεγέξζε ην 1974 ζε 
αλάκλεζε ηεο βάπηηζεο, ηεο εκπόξνπ πνξθύξαο γηα ηε βαθή πθαζκάησλ, Λπδίαο από ηα Θπάηεηξα, ε νπνία ην 
49-50 κ.Χ. παξαθνινύζεζε ην θήξπγκα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ θαη ήηαλ ε πξώηε Διιελίδα θαη Δπξσπαία πνπ 

βαπηίζηεθε ρξηζηηαλή. Δπόκελνο πξννξηζκόο καο, ε ππέξνρε πόιε ηεο Ξάλζεο. Χαξαθηεξηζκέλε σο 
«θνζκνπνιίηζζα», ζα καο καγέςεη κε ηελ Παιηά ηεο Πόιε, κε ηα πιαθόζηξσηα ζνθάθηα θαη ζα καο εληππσζηάζεη 
κηαο θαη δύν δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί κνηάδνπλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ελαιιάζζνληαη ζε θάζε γσληά ηεο. 

Χξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή ζαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηεγεζείηε ζηελ πόιε θαη λα απνιαύζεηε ην γεύκα ζαο 
(έμνδα αηνκηθά). Δλ ζπλερεία πνξεία επηζηξνθήο πξνο Καβάια. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 



 

 
 

 
 

4η ημέπα: Αλεξανδπούπολη- Δθνικό Πάπκο Γάζοςρ Γαδιάρ- Σοςθλί  
Πξόγεπκα θαη αθνινύζσο επηβίβαζε ζην πνύικαλ έρνληαο σο πξώην καο  πξννξηζκό ηελ Αιεμαλδξνύπνιε. Η 
όκνξθε παξαζαιάζζηα πόιε, κε ην θάξν λα νξζώλεηαη επηβιεηηθόο ζην ιηκάλη, ξίρλνληαο ην θσο ηνπ ζε 

ζάιαζζα θαη ζηεξηά, δηαηεξεί έσο ζήκεξα ηε γνεηεία ηνπ αξρηθνύ ςαξάδηθνπ νηθηζκνύ. Αλαρσξώληαο από ηελ 

Αιεμαλδξνύπνιε ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ην Εθνικό Πάρκο Δάσοσς Δαδιάς ην νπνίν θαη ζα επηζθεθζνύκε 
εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπόκελνο ζηαζκόο καο «ε πόιε ηνπ Μεηαμηνύ», ην νπθιί, ζε 
απόζηαζε κόιηο 500κέηξσλ από ηνλ πνηακό Έβξν. Σα κνπζεία ηνπ θηινμελνύλ ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο θαη ηνπ 
κεηαμηνύ θαη ζηα ζηελά δξνκάθηα ηνπ, νη επηζθέπηεο ζπλαληνύλ αξρηηεθηνληθά αξηζηνπξγήκαηα κηαο άιιεο 
επνρήο. Γύξσ από ηελ πιαηεία ζα ζπλαληήζνπκε θαηαζηήκαηα κεηαμηνύ θαη παξαδνζηαθά καγαδάθηα κε ηνπηθά 
εδέζκαηα (θαβνπξκά θαη εμαηξεηηθό ηζίπνπξν). Δπηζηξνθή ζηελ Καβάια. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

5η ημέπα: Καβάλα- Σπήλαιο Αλιζηπάηηρ- Αθήνα  
Πξσηλό θαη ελ ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ε πεξηήγεζή καο ζηελ πόιε ηεο Καβάιαο. Πξόθεηηαη γηα κία πόιε 
δσληαλή, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά δίπια ζηε ζάιαζζα, γξαθηθή αιιά θαη ζύγρξνλε! Σν κεζαησληθό Φξνύξηό ηεο 
ζηελ αθξόπνιε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Παλαγηάο, ην γξαθηθό ηνμσηό πδξαγσγείν ηεο πόιεο «Κακάξεο» θαη ηα 

εμαηξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο θηίξηα ζα καο εληππσζηάζνπλ. ηε 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. Αθνινύζσο ζα αλαρσξήζνπκε γηα 
Αζήλα όπνπ ζα θζάζνπκε έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο ζηάζεηο. 
 
 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο :  
  

*ζε sofa bed 
 

 

Early Booking: Για κπαηήζειρ έωρ 30/11, έκπηωζη -30€ καη’ άηομο 
 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 Δθδξνκέο – Μεηαθνξέο κε  ηα πνιπηειή καο πνύικαλ όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα 
 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Lucy Hotel 5* 
 Πινύζην πξσηλό ακεξηθάληθνπ ηύπνπ ζε κπνπθέ ζην μελνδνρείν δηακνλήο 
 Γείπλν ζην μελνδνρείν δηακνλήο 
 Δνξηαζηηθό Ρεβεγηόλ ζηηο 24/12 κε κνπζηθή, πινύζην ενξηαζηηθό κελνύ θαη παθέην πνηώλ απεξηόξηζηεο 

θαηαλάισζεο**  
 Ξενάγηζη από επαγγελμαηία ιζηοπικό ξεναγό ζηο μνημείο Ιμαπέη 
 Αξρεγόο – πλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 

**(Λεπθό θξαζί Διιεληθά Κειάξηα, θόθθηλν θξαζί Διιεληθά Κειάξηα, κπύξα Μύζνο, αλαςπθηηθά, 

εκθηαισκέλν λεξό) 
 
 
Γεν  πεπιλαμβάνονηαι: 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη ρώξνπο  
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

 Σα πνηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δείπλσλ. 
 Ο θόξνο δηακνλήο πιεξσηένο ζην μελνδνρείν θαηά ηελ αλαρώξεζε (4€ ην δσκάηην/αλά δηαλπθηέξεπζε) 

 

 
Σημειώζειρ:  
 Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ ην απαηηνύλ θαη ην επηηξέπνπλ 

νη ζπλζήθεο, γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο. 
 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο πκκεηνρήο. 

 

 

Ανασώπηζη 
 

Τύπορ 
δωμαηίος 

2κλινο 
Δπιβάπςνζη 

1κλινος 
3ο άηομο* 

παιδί 
2 έωρ 12 εηών* 

5 ημέπερ 
23/12 

City View 
Window 

€ 394 

+ € 160 

€ 334 € 265 

Sea View 
Balcony 

€ 419 - - 


