
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΚΑΒΑΛΑ – ΘΑΣΟΣ – ΣΕΡΡΕΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  

 
1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 25/06/21,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΒΑΛΑ (443 χλµ). 
     Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί στην Ακαδηµία, επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση µέσω Εγνατίας Οδού. Με ενδιάµεση στάση στο δρόµο, άφιξη στην Καβάλα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ακολουθεί γνωριµία µε την πόλη όπου θα περιηγηθούµε στο 
κάστρο. Αυτή η ΄΄ακρόπολη΄΄ που βλέπουµε σήµερα, µήκους 65 µέτρων και πλάτους που 
κυµαίνεται από 17-60 µέτρα, είναι κατασκευή του 15ου αιώνα (1425). Ο εξωτερικός περίβολος 
της ενισχύεται από δύο τετράγωνους πύργους τοποθετηµένους στις βόρειες γωνίες, έναν 
πολυγωνικό στο µέσο της ανατολικής πλευράς και έναν προµαχώνα στη νοτιοανατολική 
γωνία. Χρόνος ελεύθερος για περιπλάνηση στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης και στο λιµάνι µε 
τους κυβόλιθους και τα πολλά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 26/06/21,  ΚΑΒΑΛΑ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΘΑΣΟ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ – 
ΚΑΒΑΛΑ( 39 χλµ Χ 2 = 78 χλµ)  . 
     Πρωινό και αναχώρηση για Κεραµωτή όπου θα πάρουµε το φεριµπότ για το βορειότερο 
νησί του Αιγαίου την όµορφη Θάσο. Άφιξη στη γραφική µικρή πολιτεία της Θάσου. Είναι 
ορεινή και κατάφυτη, µε έναν περιφερειακό παραλιακό δρόµο , περί τα 100 χλµ. , η οποία 
στολίζεται από θαυµάσιες παραλίες.  Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση 
απολαµβάνοντας τη διαδροµή µας κατά µήκος της δυτικής ακτής, για να συναντήσουµε τις 
Σκάλες Πρίνου, Καλλιράχης και Μαριών. Πρόκειται για µια ονειρική διαδροµή, ανάµεσα στα 
πεύκα και τις ελιές από τη µια και το απέραντο γαλάζιο από την άλλη. Θα καταλήξουµε στην 
Μονή του Αρχάγγελου Μιχαήλ, προστάτη  του νησιού,  που βρίσκεται στην περιοχή Ποτός. 
Επιστροφή στην πρωτεύουσα και βασικό λιµάνι του νησιού , τον Λιµένα. Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα στην κεντρική αγορά, η οποία απλώνεται κατά µήκος ενός πολύβουου 
πεζόδροµου, όπου θα έχετε επιλογές αγορών, φαγητού ή απλά χαλαρού περιπάτου. 
Περπατήστε επίσης στα σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και δείτε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο για µια πιο συστηµατική προσέγγιση στις αρχαιότητες του νησιού.  Επιβίβαση στο 
φεριµπότ και αναχώρηση για Κεραµωτή. Επιστροφή στην πόλη της Καβάλας. Ελεύθερος 
χρόνος . ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
 
 



3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 27/06/21 ,  ΚΑΒΑΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 (500 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την σύγχρονη πρωτεύουσα και 
εµπορικό κέντρο του νοµού Σερρών, τις Σέρρες. Γνωριµία µε την πόλη και παραµονή για 

καφέ. Από εκεί θα συνεχίσουµε για την Λίµνη Κερκίνη , η οποία είναι τεχνητή λίµνη που 
σχηµατίστηκε το 1932 µε την δηµιουργία φράγµατος στον ποταµό Στρυµόνα . Είναι 
ένας από τους 10 υγροτόπους διεθνούς σηµασίας της Ελλάδας και µια από τις πιο σηµαντικές 
περιοχές της Ελλάδας για τα πουλιά και περιοχή ειδικής προστασίας, καθώς έχει ανακηρυχθεί 
ως Εθνικό Πάρκο. Έχουν εντοπισθεί περίπου 300 διαφορετικά είδη πουλιών που 
περιλαµβάνονται στον Κόκκινο κατάλογο πουλιών της Ελλάδος.  Επίσης, στη λίµνη Κερκίνη 
υπάρχει ο µεγαλύτερος αριθµός βουβαλιών που είναι προσαρµοσµένα ζώα για να ζουν σε 

υγροτόπους. Παραµονή για φαγητό απολαµβάνοντας την µοναδική θέα στο όρος Μπέλες 
και την κοιλάδα των Σερρών .  Επιβίβαση στο πούλµαν και µε ενδιάµεση στάση στο δρόµο, 
παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής για την πόλη µας, µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις 
από την υπέροχη εκδροµή µας. 
 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   145 ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, ασφαλές, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου 
µας, µε την πολυετή εµπειρία των οδηγών µας. 
- ∆ύο διανυκτερεύσεις  στην Καβάλα, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας. 
- ∆ύο (2) πρωινά σε µπουφέ . 
- Τοπικό φόρο διαµονής. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κεραµωτή – Θάσο – Κεραµωτή. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του προγράµµατος 
και τις περιηγήσεις σας. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.∆ 339/11-9-96 ) σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α.             
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία. 
- Κέντρα διασκεδάσεως.    
- Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα ΄΄περιλαµβάνει΄΄. 
 

 
* Σηµείωση : Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αλλαγή στα δροµολόγια των πλοίων, το γραφείο µας 

δε φέρει ευθύνη. 

 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 

προς όφελος των πελατών. 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε µε το Pamvotis Travel  …..? 

 
Γιατί όλα µας τα ταξίδια είναι προσαρµοσµένα στις νέες συνθήκες . 

   

 
 

� Ταξιδεύουµε πάντα µε γνώµονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα 

υγειονοµικά πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 



� Τα ταξίδια µας πραγµατοποιούνται σε µικρές ταξιδιωτικές οµάδες µε πληρότητα 

65 % .  

� Σας εξασφαλίζουµε διπλανό κάθισµα άδειο στο πούλµαν , εκτός αν είστε 
οικογένεια . 

� Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή µέχρι να σας ενηµερώσουµε 
εµείς για την καταβολή της . 

� Έχουµε οργανώσει τα προγράµµατα της εκδροµής έτσι ώστε να αποφεύγουµε όσο 

είναι δυνατόν τον συνωστισµό . 

� Μέχρι και 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του κάθε ταξιδιού θα πρέπει οι 
ταξιδιώτες, εφόσον δεν έχουν εµβολιαστεί ,  να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού 

(µοριακό , rapid ή self test) , ώστε να νιώθουµε όλοι µας ασφαλείς 
απολαµβάνοντας το ταξίδι µας . 

� Φροντίζουµε για την καθηµερινή απολύµανση των οχηµάτων µας . 
� Πραγµατοποιείται θερµοµέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 

� Yπάρχουν διαθέσιµα αντισηπτικά στις εισόδου των οχηµάτων µας 
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