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         ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ       XRKAV1 

Με βαρκάδα στη λίμνη Κερκίνη 

8 Μέρες 
 
Αναχωρήσεις:  9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8 
 
Με απευθείας πτήσεις της Blue Air 
Λάρνακα – Καβάλα  0B 9111    12:30 – 14:40 
Καβάλα – Λάρνακα  0B 9110    15:25 – 17:05  
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΚΑΒΑΛΑ–ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για Καβάλα. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχωρούμε για την Αλεξανδρούπολη. Καθοδόν θα σταματήσουμε στη λίμνη Βιστωνίδα και στο 
γραφικό Πόρτο Λάγος με την Παναγία Παντάνασσα και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που 
βρίσκονται μέσα στη λιμνοθάλασσα πάνω σε δύο νησίδες και που μας οδηγεί σε αυτές ξύλινη 
γέφυρα.  Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στο παραλιακό μέτωπο. 
 
2η μέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΦΕΡΡΕΣ-ΔΑΔΙΑ–ΣΟΥΦΛΙ–ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ– ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
Πρόγευμα και ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Έβρου που είναι 
και το φυσικό σύνορο με την Τουρκία θα γνωρίσουμε πανέμορφα χωριά. Πρώτη στάση θα 
κάνουμε στις Βυζαντινές Φέρες με την ιστορική εκκλησία της Κοσμοσώτηρας, μικρογραφία της 
Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζουμε για το Δάσος της Δαδιάς και στο κέντρο 
ενημέρωσης όπου θα μάθουμε για την ιστορία και τη σημασία του δάσους και των ζώων. Το 
ξακουστό για τα μεταξωτά του Σουφλί είναι ο επόμενος μας σταθμός. Επίσκεψη στο Μουσείο 
Μεταξιού. Άφιξη στην Ορεστιάδα νωρίς το μεσημέρι, θα επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο 
και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για γεύμα. Κατηφορίζοντας προς την Αλεξανδρούπολη θα 
κάνουμε στάση και Διδυμότειχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΞΑΝΘΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜΠΗ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την πανέμορφη Αλεξανδρούπολη με προορισμό την Νύμφη του 
Θερμαϊκού. Κατά την διάρκεια της διαδρομής μας θα επισκεφτούμε την Κομοτηνή μία πόλη που 
τα τελευταία χρόνια έχει εκσυγχρονιστεί και συνυπάρχει αρμονικά το Χριστιανικό και το 
Μουσουλμανικό στοιχείο. Επόμενη στάση θα κάνουμε στην Ξάνθη, με τα υπέροχα αρχοντικά 
της. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της. Συνεχίζουμε για 
τα Θρακικά Τέμπη για να θαυμάσουμε τον φυσικό πλούτο και τους πανέμορφους σχηματισμούς 
που προσφέρει ο ποταμός. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και αργά το απόγευμα θα βρεθούμε 
στην Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για περιδιάβαση στην 
πόλη. Το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας στην παραλία. Διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί περιήγηση όπου θα δούμε αρκετά αξιοθέατα της 
Θεσσαλονίκης μετά θα ανηφορήσουμε για την Άνω Πόλη που βρίσκονται τα Κάστρα για μια 
πανοραμική θέα της πόλης και κατηφορίζοντας θα κάνουμε στάση στον Άγιο Δημήτριο. Το 
βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι τα Λαδάδικα όπου θα έχουμε προαιρετικό δείπνο με ζωντανή 
μουσική.  
 
5η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ – ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Θεσσαλονίκη για να γνωρίσουμε άλλες όμορφες περιοχές της 
Ελλάδας. Πρώτη στάση θα κάνουμε στον Λιθότοπο που βρίσκεται στις όχθες της Τεχνητής Λίμνης 



Κερκίνης και φιλοξενεί 300 είδη πουλιών και τον μεγαλύτερο αριθμό βουβαλιών στην Ελλάδα. Χρόνος 
για βαρκάδα και συνεχίζουμε για τη Δράμα. Περιήγηση στο κέντρο της πόλης και στις πηγές της 
Αγίας Βαρβάρας. Άφιξη στο Μονακό της Ελλάδας, την γραφική Καβάλα  νωρίς το απόγευμα, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ- ΦΙΛΙΠΠΟΙ-ΒΑΦΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ - ΚΑΒΑΛΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και για το 
Βαφτιστήριο της Αγίας Λυδίας, πόλο έλξης πολλών χριστιανών από όλο τον κόσμο. Εδώ ο 
Απόστολος Παύλος, βάφτισε την πρώτη Ελληνίδα και έγινε το πρώτο σκαλοπάτι για τη διάδοση 
του Χριστιανισμού. Επιστροφή στην Καβάλα και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Το απόγευμα 
θα κάνουμε την βόλτα μας στην πόλη της Καβάλας για να δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της. 
 
7η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ-ΘΑΣΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ 
Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στο καταπράσινο διαμάντι του Βορείου Αιγαίου, την Θάσο. Με 
καράβι θα περάσουμε από την Κεραμωτή στο νησί και θα πραγματοποιήσουμε το γύρο 
απολαμβάνοντας τη μοναδική γραφικότητα και θα προσκυνήσουμε στο θαυμάσιο μοναστήρι του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το απόγευμα επιστροφή στην Καβάλα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά 
της πόλης. Το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας στο παραλιακό μέτωπο με τα ουζερί, 
ταβερνάκια και καφετέριες. Διανυκτέρευση. 
 
 
8η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ - ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και λίγος χρόνος ελεύθερος. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη Νέα Καρβάλη. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Καβάλας για 
το ταξίδι της επιστροφής στην Λάρνακα.  
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Καβάλα – Λάρνακα. 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία 
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 5 κιλά. 
• Διαμονή για 2 βράδια σε παραλιακό ξενοδοχείο 5* στην Αλεξανδρούπολη.  
• Διαμονή για 3 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* στην Καβάλα.  
• Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη.  
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
• Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα  με το πρόγραμμα. 
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Θάσο. 
• Βαρκάδα στην Λίμνη Κερκίνη 
• 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 Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

9/7 €729 €905 €549 

16/7, 23/7, 30/7 €759 €935 €569 

6/8, 13/8, 20/8 €789 €965 €599 

 


