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ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤKAV1

6 Μέρες
Αναχώρηση: 27/8
Με απευθείας πτήσεις της Blue Air
Λάρνακα – Καβάλα
0B 9111
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 0B 5164

12:30 – 14:40
10:15 – 12:15

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΚΑΒΑΛΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για Καβάλα. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας στην Καβάλα. Άφιξη, τακτοποίηση και χρόνος για βόλτα στην πόλη για να δούμε τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της.
2η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ-ΘΑΣΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια ολοήμερη εκδρομή-κρουζιέρα στην Θάσο, το διαμάντι του Βορείου
Αιγαίου. Περιήγηση στο νησί και επίσκεψη στο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος
για γεύμα και επιστροφή στην Καβάλα.
3η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ–ΤΟΞΟΤΕΣ–ΞΑΝΘΗ–ΚΑΒΑΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τους Τοξότες, συνεχίζουμε για την πανέμορφη Ξάνθη, με τα υπέροχα
αρχοντικά της. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της. Επιστροφή και
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το σπήλαιο Αλιστράτης με τους περίφημους σταλαγμίτες και σταλακτίτες
και μετά για την Δράμα. Θα έχουμε μία σύντομη περιήγηση στο κέντρο της πόλης και στις πηγές της
Αγίας Βαρβάρας. Άφιξη στην νύμφη του Θερμαϊκού νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεσή σας για ψώνια. Το βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι τα
Λαδάδικα όπου θα έχουμε προαιρετικό δείπνο με ζωντανή μουσική.
6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και πτήση για την Λάρνακα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Καβάλα/Θεσσαλονίκη – Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 5 κιλά.
• Διαμονή για 3 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* στην Καβάλα.
• Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη.
• Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Θάσο.
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.

● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Αναχωρήσεις
27/8

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδικό

€515

€595

€399

