
 

 

Αδριανούπολη-

Πανόραμα Θράκης  

3ημ (2 νύχτες)   
Δάσος Δαδιάς – Σουφλί – Κομοτηνή – 

Ξάνθη – Πόρτο Λάγος 

Απόκριες – 25η Μαρτίου, 
 

ΟΔΙΚΩΣ από Θεσσαλονίκη  
 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ,τι περιλαμβάνεται στην 
τιμή ,τι δεν περιλαμβάνεται ,οι προαιρετικές εκδρομές και διασκεδάσεις και 

σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη .Πριν 
προχωρήσετε σε κράτηση ,παρακαλώ όπως φροντίζετε να λύσετε όλες τις 

απορίες σας είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email με τον εκπρόσωπο του 
γραφείου που έχετε επικοινωνήσει ! 

 

Ημερομηνίες εκδρομής  
25/02-27/02 & 24/03-26/03 

 

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Κάραγατς – 
Αδριανούπολη – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  
 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το ταξίδι μας .  
Μέσω της Εγνατίας οδού και με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στο Εθνικό 
Πάρκο του Δάσους Δαδιάς, όπου εδώ βρίσκουν καταφύγιο και τροφή χιλιάδες 
πτηνά, όλες τις εποχές του χρόνου. Επόμενη στάση στο Σουφλί, όπου θα 
επισκεφτούμε το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Αναχώρηση μέσω παραποτάμιας  
 
διαδρομής στον Έβρο μέχρι τις Καστανιές. Διέλευση των συνόρων (απαραίτητη 
ταυτότητα νέου τύπου 15ετίας ή διαβατήριο), επίσκεψη στο Κάραγατς, στον 
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του «Όριεντ Εξπρές». Συνεχίζουμε για την 



 

Αδριανούπολη την δεύτερη κατά σειρά πρωτεύουσα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το πάρκο Σιουτλούκ, τα ποτάμια (Έβρος, 
Τούνζας, Άρδας) τις γέφυρες, τα τεμένη, το κερβάν Σεράι του Ρουστέμ Πασά, το 
Μπεζεστέν, οι κλειστές αγορές όλα τόσο δεμένα μεταξύ τους που μας 
εντυπωσιάζουν στην πρώτη γνωριμία με την πόλη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  
 

2η Ημέρα: Αδριανούπολη – Ξενάγηση πόλης   
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας  και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το εκπληκτικό 
έργο αρχιτεκτονικής τζαμί Selimye , το αυτοκρατορικό τζαμί, που θεωρείται το 
σημαντικότερο έργο του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Θα περιηγηθούμε 
στα παλιά ελληνικά κτίσματα με το λεωφορείο και θα δούμε επίσης μεταξύ 
άλλων το πρώτο νοσοκομείο της Οθωμανικής περιόδου το σημερινό Μουσείο 
Υγείας, τα Μπεγιαζίτ Β και το Κουλλιέ (συγκρότημα κτηρίων του 1488) ,τα 
απομεινάρια του παλατιού του Σαραγί Τζεντίν, το μνημείο Βαλκανικών πολέμων, 
τον Πύργο της Δικαιοσύνης και το χώρο του Κιρπινάρ όπου κάθε χρόνο 
τελούνται οι παραδοσιακοί αγώνες πάλης με λάδι των Πεχλιβάνιδων.  Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Ελεύθερος χρόνος για αγορές στο 
μεγάλο παζάρι της πόλης, στη κλειστή αγορά αλλά και για να απολαύσετε τις 
ομορφιές της πόλης. Σας προτείνουμε να απολαύσετε στιγμές ευεξίας σ’ ένα από 
τα χαμάμ της πόλης.  

 
3η Ημέρα: Αδριανούπολη – Κομοτηνή – Ξάνθη – Πόρτο Λάγος  

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας  και αναχώρηση για την πόλη της Κομοτηνής. Εκεί 
θα περιηγηθούμε στον Πύργο του Ρολογιού στην Ερμού ,στα τενεκετζίδικα και τα 
μαγαζάκια των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων μέχρι τα Μουφτεία της 
Κομοτηνής και το Εσκί Τζαμί, ένα τέμενος μοναδικό. Συνεχίζουμε για την 
πανέμορφη Ξάνθη, για μια σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα και αγορές, στα περίφημα ζαχαροπλαστεία της κεντρικής πλατείας. 
Έπειτα θα ανηφορίσουμε προς την παλιά πόλη. Επόμενος σταθμός μας το 
Πόρτο Λάγος, για επίσκεψη στο Αγιορείτικο Μετόχι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου 
και τη Βιστωνίδα, μια από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας. Τέλος επιστροφή 
στην πόλης μας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

3η ημέρες (2νύχτες) 23/02-27/02 & 22/03-26/03 

Ξενοδοχεία Διατροφή Early booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση μονόκλινου 

Hotel Hilly 4* 
Κεντρικό  

Πρωινό 149€ 169€ 89€ 

+ 40% 
(κατόπιν ζήτησης) 

Hotel Margi 5*  
κεντρικό Πρωινό 159€ 179€ 89€ 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με επαγγελματίες οδηγούς 
• Δύο (2)διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  
• Πρωινό καθημερινά  
• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 
• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: 
  

• Δημοτική φόροι , Check Point πόλεων ,Λοιπά έξοδα ,φιλοδωρήματα 10€ 
το άτομο 

• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 

 
 Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο 
αριθμό συμμετοχών  

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας 
κάρτα  

 
 

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες 
της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  
.Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  



 

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας 
εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

• Η πραγματοποίηση της εκδρομής προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχών 

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να 
παραληφθεί οποιοδήποτε ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 

• Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου 
τελευταίας 15ετίας . Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του 
ταξιδιώτη(Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη) 

• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που 
αυτοματοποιημένα βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά 
κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής 
νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό 
και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο 
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η καλύτερη. Σε πολλά 
σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες  

• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο 
λεωφορείο ,καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεως  

 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
 

➢ Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις 
τρόπους  
Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση 
κάρτας σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο 
τραπεζικό μας λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες Εθνική ,Alpha ,Πειραιώς &  Eurobank  
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και 
συμπληρώνοντας τη φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η 
πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 
 
 



 

➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της 
εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα 

➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς 
πρότερη από εμάς ενόχληση  

 
 
Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 
➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 

υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το 
λαμβάνεται με email 72-48 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα μας  

 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
 
✓ Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 

αναχώρηση.  
✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του 

Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας 

των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 

που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 
 
  


