
 

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

ΘΡΑΚΗ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΣΟΥΦΛΙ – ΣΜΙΝΘΗ – ΕΧΙΝΟΣ – ΞΑΝΘΗ – ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΚΑΒΑΛΑ   

 

 

4 ΗΜΕΡΕΣ, 3 ΝΥΧΤΕΣ  /  25 – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 
...... 

1η μέρα: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, στάσεις στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της 
ΛΑΡΙΣΑΣ και μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ συνεχίζουμε για να τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο, διανυκτέρευση.  
 

2η μέρα: Σήμερα θα γνωρίσουμε το ανατολικό άκρο της πατρίδας μας. Πρωινό και περιήγηση στον 
ακριτικό νομό της Αλεξανδρούπολης. Θα προσπεράσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ και την 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για να φθάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου μετά τον 
απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ή 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ με ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥ) θα φθάσουμε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ, θα έχουμε την 
ευκαιρία να περπατήσουμε στην αγορά της πόλης και να δούμε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β' από το διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ 
Σινάν το διάστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. Σήμερα το 
μνημείο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρχιτεκτονική. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, με το σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλικής εταιρείας, που στάθμευε το 
ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, με στάση στο ΣΟΥΦΛΙ με την 
πλούσια πολιτιστική παράδοση, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: Πρωινό και μία ακόμη όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα γνωρίσουμε τη ΣΜΙΝΘΗ και τον 
ΕΧΙΝΟ, δύο χαρακτηριστικά χωριά των Πομάκων, αλλά και την πόλη της ΞΑΝΘΗΣ, όπου θα έχουμε 
και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τη λίμνη ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 
πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο στο ξενοδοχείο και περίπατοι 
γνωριμίας στην πόλη, διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον διαδρομή με μικρή επίσκεψη 
στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, γεύμα 
προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε το 
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 
Ξενοδοχείο σε Δίκλινο σε Μονόκλινο 1 παιδί σε 1 δωμάτιο με 2 ενήλικες  (2-12 ετών) 

Anatolia 3* 195 € 255 € 175 € 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 3 
Διανυκτερεύσεις στο  ξενοδοχείο 3* ANATOLIA στην πόλη της Κομοτηνής, Ημιδιατροφή(3 πρωινά 
και 3 δείπνα), Αρχηγός/Συνοδός Εκδρομής, Κρατικός Δημοτικός Φόρος διαμονής, φπα.  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, γεύματα 
τηλεφωνήματα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων  
και γενικά επισκεπτόμενων χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. Για τη διέλευση 
συνόρων από και προς Τουρκία απαραίτητα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ 
ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ η εναλλακτικά ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ εν ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες 
μετά το πέρας του ταξιδιού.  

https://www.thiamistours.gr/#question1
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