
 

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

ΣΕΡΡΕΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 
ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΝΙΚ   

 
 

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

1η μέρα: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή της Λαμίας και της 
ΛΑΡΙΣΑΣ και συνεχίζουμε για το γραφικό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, προαιρετικό 
γεύμα και Θεσσαλονίκης θα καταλήξουμε στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Πρωινό και με κατεύθυνση το Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΗ, επισκεπτόμαστε το γνωστό για την 
αντίσταση των Ελλήνων στις γερμανικές μεραρχίες, ΟΧΥΡΟ του ΡΟΥΠΕΛ. Η διαδρομή μας 
συνεχίζεται για το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, με τελικό προορισμό το ΜΕΛΕΝΙΚΟ, ή 
ΜΕΛΝΙΚ, τη μικρότερη αλλά ίσως και πιο γραφική πόλη της Βουλγαρίας σε απόσταση 20 
χιλιομέτρων από τα Ελληνικά σύνορα του Προμαχώνα. Οι ιστορικές ρίζες της πόλης φτάνουν σε 
βάθος αιώνων μέχρι την εποχή των αρχαίων Θρακών. Μετά από αυτούς οι Ρωμαίοι, οι Σλάβοι, οι 
Τούρκοι και οι Έλληνες άφησαν το στίγμα τους. Η Ρωμαϊκή γέφυρα, το παλιό χαμάμ, το φρούριο 
του ηγεμόνα Σλαβ του XIII - XIV αιώνα, όπως και τα λείψανα μερικών εκκλησιών (που κάποτε ήταν 
75), μαρτυρούν για το πλούσιο παρελθόν της πόλης. Τα παλιά κτίρια του Μέλνικ εντυπωσιάζουν 
με την αρχιτεκτονική τους. Η οικονομική και κατ' επέκταση κοινωνική και πολιτιστική ακμή του 
Μελένικου οφειλόταν κυρίως στην εμπορία των κρασιών. Η καταπληκτική τους ποιότητα 
οφειλόταν κατά μεγάλο μέρος στον τρόπο διατήρησής τους μέσα στις υπόγειες στοές που 
μοιάζουν με λαβυρίνθους και τις οποίες λάξευαν οι ίδιοι αμπελοκαλλιεργητές στον ασβεστολιθικό 
βράχο, πάνω στον οποίο "κάθονταν" τα σπίτια τους. Σε αυτές τις στοές η θερμοκρασία είναι πάντα 
σταθερή στους 9-15 βαθμούς, χειμώνα - καλοκαίρι. Για την παραγωγή κόκκινου και ροζέ κρασιού 
εννέα χιλιάδες στρέμματα γης καλλιεργούνται γύρω από το Μελένικο. Μπορούμε να επισκεφθούμε 
τις υπόγειες στοές και να απολαύσουμε ένα ποτήρι κρασί με θέα το καταπληκτικό τοπίο του 
χωριού. Οι περίφημες "Πυραμίδες του Μέλνικ" καλύπτουν τη μικρή κοιλάδα και δημιουργούν μία 
ξεχωριστή εικόνα. Αξιοποιούνται ακόμη και σήμερα από όσους παραγωγούς κρασιού επέλεξαν να 
συνεχίσουν τις οικογενειακές τους παραδόσεις. Επιστροφή στις ΣΕΡΡΕΣ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Μετά το πρωινό μία ακόμη συναρπαστική μέρα ξεκινά με πολλές εναλλαγές τοπίων και 
σημαντικά αξιοθέατα. Πρώτος σταθμός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, στο ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ, 
χτισμένη με πέτρα και ασβέστη, χωρίς τη χρήση σκυροδέματος και οπλισμού, και με παλιές ράγες 
του ΟΣΕ να τη θωρακίζουν αντισεισμικά. Εγκαινιάσθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο και αποτελεί ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα, βασισμένο στα πρότυπα 
της βυζαντινής αγιορείτικης ναοδομίας. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την κωμόπολη της 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ αλλά και την ομώνυμη λίμνη, θαύμα της ελληνικής φύσης με μοναδική χλωρίδα και 
πανίδα, θα γνωρίσουμε ένα μοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα 
που προστατεύεται και από τη σύμβαση Ραμσάρ. Γεύμα προαιρετικά και βαρκάδα προαιρετικά 
(καιρού επιτρέποντος). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στις ΣΕΡΡΕΣ, περίπατοι γνωριμίας στην 
πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

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


 
 
4η μέρα: Πρωινό και αφήνουμε την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Επόμενος σταθμός τα γραφικά 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ένας παραδοσιακός οικισμός του νομού Λάρισας, χτισμένο στις βορειοδυτικές 
πλαγιές του όρους Όσσα στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών. Το χωριό φημίζεται για τα 
σπουδαία αρχοντικά του καθώς γνώρισε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά το παρελθόν, 
χάρη στην επεξεργασία και τη βαφή νημάτων με κόκκινο χρώμα που παρήγαγαν από την 
επεξεργασία του φυτού ριζάρι. Ακολούθως μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ, με ενδιάμεσες στάσεις 
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) 

Philippos  
Xenia 4* 

198 € 285 € 178 € 

  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 3 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 4* PHILIPPOS XENIA, 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 Βουλγαρία απαραίτητα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ 
ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ η εναλλακτικά ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ εν ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες 
μετά το πέρας του ταξιδιού. 

 


