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                                                  4 ΗΜΕΡΕΣ    //     24  ΕΩΣ  27/2/23 

                                            
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:15  από ΑΘΗΝΑ, πορεία με τελικό προορισμό την πόλη της  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 
με μικρές  στάσεις στην περιοχή του  Αγίου  Κωνσταντίνου, της  Λάρισας και  της  Μουσθένης, ενώ  
μια  ευχάριστη  παράκαμψη  από  τη  ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΩΝΙΔΑ  και  τη  λιμνοθάλασσα  του  ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ,  
με  το  εκκλησάκι  του  Αγίου  Νικολάου,  δίνει ξεχωριστό  χρώμα  και  κλείνει  ευχάριστα  τη 
διαδρομή μας.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος  ελεύθερος  για  περιπάτους στην  πλατεία   της  
Αγίας  ειρήνης,  σημείο  αναφοράς  της  πόλης  και  στην  πλακόστρωτη  Ερμού με  τα  παραδοσιακά  
<ΤΕΚΕΝΕΤΖΙΔΙΚΑ>. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ, τμήμα  του  οικοσυστήματος  που  εκτείνετε  
από  τις  ανατολικές  απολήξεις    της  Ροδόπης  έως  το  Δέλτα  του  Έβρου  και  έχει  ανακηρυχθεί  σε  
Εθνικό  πάρκο. Αφού μας γίνει η σχετική ενημέρωση  συνεχίζουμε την  περιήγηση  μας  στον  
ακριτικό  νομό  με  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ  με  την πλούσια  πολιτιστική  παράδοση. Επόμενος  
σταθμός  το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ,  χτισμένο  στη  συμβολή  Έβρου  και  Ερυθροπόταμου, δύο  μόνο  
χιλιόμετρα  από  τα  Ελληνοτουρκικά  σύνορα.. Κλείνουμε  την περιήγηση  μας,  με  επίσκεψη  στην   
πρωτεύουσα  του νομού  την Αλεξανδρούπολη.  Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,   
δείπνο,  διανυκτέρευση. 
 3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα  επισκεφθούμε  δύο  χαρακτηριστικά  χωριά  

των Πομάκων  της  Θράκης,  τη ΣΜΙΝΘΗ  και τον ΕΧΙΝΟ.  Ακολουθεί  επίσκεψη στην πόλη της Ξάνθης. 

Χρόνος ελεύθερος να παρακολουθήσουμε  τις  εκδηλώσεις  του  καρναβαλιού με   άρματα και 

μεταμφιεσμένους που διοργανώνει ο Δήμος της πόλης. Το απόγευμα επιστροφή στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 

εορταστικό  δείπνο  στο  ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,  με  ενδιάμεση  στάση  στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Η διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περιοχή της  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ,  όπου  θα  έχουμε  

πλούσιο  ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ  ΓΕΥΜΑ σε  μπουφέ, συνοδεία   μουσικής,  στο  ξενοδοχείο  POSEIDON  

PALACE. Ακολούθως μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ- ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ  της  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ, 

φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ  

ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

➢ Εκδρομές– περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν. 

➢ Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις  στο  ξενοδοχείο  ΑNATOLIA   της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.   
➢ Τρία πρωινά σε μπουφέ. 
➢ Τρία  δείπνα (το ένα εορταστικό ). 
➢ Σαρακοστιανό  γεύμα σε  μπουφέ  την  Καθαρά  Δευτέρα. 
➢ Αρχηγός – συνοδός. 
➢ Φ.Π.Α. 
➢ Φόρος   διαμονής. 



 

   


