
 

 

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΡΟΔΟΠΗ – ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΘΡΑΚΗ – ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΒΑΛΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΦΕΡΕΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ –  
ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΞΑΝΘΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΕΔΕΣΣΑ  

 
1η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 18/02/2023, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΒΑΛΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ (505 χλμ.) 

       Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και με ενδιάμεση στάση στο 
δρόμο για καφέ,  άφιξη στη γαλάζια πολιτεία,  χτισμένη αμφιθεατρικά ανάμεσα στις πράσινες 
πλαγιές των λόφων του Σύμβολου όρους, την Καβάλα όπου θα αντικρύσουμε το κάστρο όπου αυτή 
η ΄΄ακρόπολη΄΄ που βλέπουμε σήμερα, μήκους 65 μέτρων και πλάτους που κυμαίνεται από 17-60 
μέτρα, είναι κατασκευή του 15ου αιώνα (1425). Παραμονή για φαγητό και στη συνέχεια αναχώρηση 
για την Κομοτηνή. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση και αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη όπου μπορείτε και 
να δειπνήσετε σε κάποια από τις τοπικές ταβέρνες. Διανυκτέρευση.    
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 19/02/2023 , ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΦΕΡΕΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ (184 χλμ.) 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Φέρες. Εκεί θα επισκεφθούμε ένα 
σημαντικό βυζαντινό μνημείο της Θράκης, την εκκλησία της Κοσμοσώτηρας. Από εκεί, αναχώρηση 
για το Δέλτα Έβρου. Είναι μια περιοχή σπάνιας ομορφιάς που σχηματίζεται από τις εκβολές του 
ποταμού Έβρου – του δεύτερου μεγαλύτερου στην Ανατολική Ευρώπη, πριν αυτός καταλήξει στη 
θάλασσα. Πρόκειται για έναν από τους πλέον σημαντικούς υγροβιότοπους στην Ευρώπη που είναι 
γεμάτος από ζωή κάθε είδους. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, προτείνουμε να 
απολαύστε την βαρκάδα με την πλάβα (την παραδοσιακή ξύλινη, ποταμίσια βάρκα) και δεν θα 
βαρεθείτε να βλέπετε πουλιά, φυτά, ψάρια –  όλα συνυπάρχουν αρμονικά στις εκβολές του ποταμού 
- χήνες, πάπιες, κύκνους, φλαμίνγκο και άλλα πανέμορφα πουλιά! Στη συνέχεια, αναχώρηση για 
την Αλεξανδρούπολη. Εκεί θα έχουμε χρόνο για επίσκεψη των αξιοθέατων της πόλης , όπως το 
φάρο που είναι σύμβολο της πόλης και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, το Δημοτικό πάρκο, την 
εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, τα ερείπια των δύο τζαμιών, και παραμονή για φαγητό σε κάποια 
από τις πολλές ψαροταβέρνες. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για επιστροφή στην 
Κομοτηνή. Ξεκούραση στο ξενοδοχείο και το απόγευμα περιήγηση στην πόλη, η οποία κατοικείται 
κατά πλειοψηφία από Μουσουλμάνους και έχει έντονο παραδοσιακό χρώμα. Θα έχουμε χρόνο στην 
παλιά αγορά με τα μικρομάγαζα, τα παλιατζίδικα και τις παραδοσιακές οικοτεχνίες. Παραμονή για 
δείπνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
3η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 20/02/2023 , ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - 
ΞΑΝΘΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (364  χλμ.) 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Πόρτο Λάγος το οποίο βρίσκεται στα 
όρια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, και συγκεκριμένα στο σημείο όπου η Λίμνη Βιστωνίδα 
ενώνεται με το Θρακικό Πέλαγος, σε μια τοποθεσία που συνδυάζεται με τρόπο μοναδικό το πράσινο 
του δάσους και το γαλάζιο της ελληνικής θάλασσας. Πρόκειται για ένα ήσυχο και γραφικό λιμανάκι 
το οποίο εξυπηρετεί βάρκες και ψαροκάικα της περιοχής, σκάφη αναψυχής αλλά διαθέτει και τις 
απαραίτητες υποδομές για μεταφορά αγαθών από εμπορικά πλοία. Παραμονή για καφέ στη λίμνη 
Βιστωνίδα η οποία είναι η 4η μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα με συνολική έκταση 45000 στρέμματα 
περίπου με μέγιστο μήκος 12,5 χλμ. μέγιστο πλάτος 7 χλμ. και μέσο βάθος 4 μέτρα και αποτελεί 



έναν από τους μεγαλύτερούς υγροβιότοπους παγκοσμίως. Από εκεί, αναχώρηση για την όμορφη 
Ξάνθη. Ακολουθεί γνωριμία με την πόλη. Χαρακτηριστικό του νομού, η συνύπαρξη του 
μουσουλμανικού με το χριστιανικό στοιχείο. Στην Ξάνθη η διατηρητέα παλιά πόλη δεσπόζει στην 
πλαγιά του λόφου του κάστρου, με γραφικά στενά, δαιδαλώδη δρομάκια και διώροφα συνήθως 
σπίτια, με σαχνίσια ζωηρά χρώματα. Η ΄΄Παλιά Ξάνθη΄΄, χτισμένη  στην βόρεια πλευρά της πόλης, 
στους πρόποδες του ορεινού όγκου της Ροδόπης, απαρτίζεται από νεοκλασικά δείγματα 
Δυτικομακεδονικής και Ηπειρωτικής αρχιτεκτονικής, αλλά είναι επηρεασμένη και από την 
κεντροευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Παραμονή για φαγητό και αναχώρηση για το Λουτράκι Αριδαίας. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και για βραδινό φαγητό, 
σας προτείνουμε νυχτερινό μαγαζί με ζωντανή μουσική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 21/02/2023, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΔΕΣΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ (257 χλμ).        
        Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας στα λουτρά για να απολαύσετε τις ευεργετικές 
ιδιότητες των ιαματικών νερών. Τα Λουτρά Πόζαρ (Λουτρακίου) απλώνονται στους πρόποδες του 
όρους Καϊμάκτσαλαν, λίγα χλμ. από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Η περιοχή είναι χτισμένη στις 
όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή 
θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα 
εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νομού 
Πέλλας, την Έδεσσα. Η πόλη αυτή είναι χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου με ωραία θέα προς 
τον κάμπο, άφθονο πράσινο και πολλά νερά. Δεν θα μπορούσε να λέγεται πόλη των νερών χωρίς 
τους περίφημους Καταρράκτες τους μεγαλύτερους σε όλα τα Βαλκάνια οι οποίοι βρίσκονται στην 
άκρη βράχου σε ένα μοναδικό γεωπάρκο σμιλεμένο από το νερό που λέγεται ‘φρύδι της πόλης’ με 
12 καταρράκτες. Οι δύο είναι μεγάλοι, ορατοί, επισκέψιμοι και προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα 
της δύναμης της φύσης δημιουργώντας τον μύθο της υδάτινης πολιτείας. Επίσης στο πάρκο στον 
χώρο των καταρρακτών, συναντούμε το εκκλησάκι της Αναλήψεως. Παραμονή για φαγητό στην 
πόλη της Έδεσσας . Με ενδιάμεση στάση για καφέ , παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την 
πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

 
                                  ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα 

έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 

για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  165  € / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου 
μας , με την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 

- Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Κομοτηνή και μία (1) διανυκτέρευση στο Λουτράκι Αριδαίας σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία του γραφείου μας. 

- Τρία (3) πρωινά.   
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
-     Τοπικό φόρο διαμονής. 
-  Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος 
και τις περιηγήσεις σας. 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο στο πρόγραμμα. 
- Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. ( 5 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
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