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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  «ΣΙΜΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ 2020» 

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ –  ΕΒΡΟΣ  13-17 ΜΑΙΟΥ 

 Παρακολούθηση των εορτασμών «Ελευθέρια» στο πλαίσιο                                                 

των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης  της Θράκης   

 Δέλτα Έβρου –  Αισθητικό Δάσος Δαδιάς – Αλεξανδρούπολη – Φερές – 

Διδυμότειχο – Σουφλί -  Ξάνθη – Κομοτηνή – Πόρτο Λάγος – Λίμνη Βιστωνίδα 

– Καβάλα – Θεσσαλονίκη 

 Αρχαίοι Φίλιπποι – Βαπτιστήριο Λυδίας - Μονή Εικοσιφοίνισσας- Παναγία 

Κοσμοσώτειρας  και άλλοι  σπουδαίοι  πολιτιστικοί θησαυροί                                                                                                                              

Κωδικός:Μ  ΘΡΑΚΗ  

Πτήσεις*: CYPRUS AIRWAYS  

Λάρνακα  Θεσσαλονίκη  CY426 (07:00-09:00)                                                                                                                            

Θεσσαλονίκη – Λάρνακα CY427 (20:00-22:00) 

[*Πτήσεις από Πάφο κατόπιν ζήτησης ]                                                                                                     

 Διαμονή:  4  Μαρώνεια,   4* ημιδιατροφή                                                                                                                

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΜΕΡΑ. Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Θράκη                                                                                   
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο  Λάρνακας δύο ώρες πρίν από την πτήση μας.  Πτήση για  
Θεσσαλονίκη. Επιβίβαση στο λεωφορείο. Μέσω της υπερταχείας Εγνατίας οδού  φθάνουμε  
στην  γραφική Καβάλα που συνδυάζει βουνό και θάλασσα για  περιήγηση στο κέντρο της 
πόλης  με το Ρωμαικό υδραγωγείο, το Δημοτικό Μουσείο Καπνού,  το Βήμα του Αποστόλου 
Παύλου, το Ιμαρέτ, το σπίτι- μουσείο του Μεχμέτ Αλή,  το αρχαίο επιβλητικό κάστρο στην 
κορυφή του λόφου πάνω από τη θάλασσα με φόντο τη νήσο Θάσο.  Προχωρώντας,  φθάουμε 
στη  Μαρώνεια μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  
Διανυκτέρευση.  

 

2η ΜΕΡΑ 14 ΜΑΙΟΥ.  Αλεξανδρούπολη -  Εορτασμοί  για τα «Ελευθέρια» - Έβρος   

Πρόγευμα. Ξεκινούμε  για την  Αλεξανδρούπολη όπου θα παρακαλουθήσουμε την επίσημη 

εκδήλωση με την παρέλαση και τις εκδηλώσεις  για την απελευθέρωση της  Θράκης. 

Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη.  Επίσκεψη στον Φάρο  του 1850 μ.χ. , τον ψηλότερο 

της Ευρώπης με 98 σκαλοπάτια  και στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Προχωρούμε  για το 

περίφημο  Δέλτα  του Έβρου, έναν  από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους στην 
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Ευρώπη.  Επίσκεψη στο  Κέντρο Πληροφόρησης για οπτικοακουστική ενημέρωση γύρω από 

τον θαυμαστό  κόσμο του  οικοσυστήματος.  Ξενάγηση  [ προαιρετικά ] με μικρό λεωφορείο 

στο Δέλτα του Έβρου για όσους το επιθυμούν και βαρκάδα στον ποταμό, αν βέβαια ο 

καιρός το επιτρέπει.  Συνεχίζουμε προς  τον  πανέμορφο Πλατανότοπο της  Μαΐστρου  για 

ξενάγηση στο νεότευκτο  Μουσείο Φυσικής  Ιστορίας. Επιστροφή   στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

3η ΜΕΡΑ. Φέρες - Δάσος  Δαδιάς - Διδυμότειχο – Αλεξανδρούπολη -  Εορτασμοί 

«Ελευθέρια» 

Πρόγευμα. Ξεκινούμε για τις Φέρες όπου θα επισκεφτούμε τον βυζαντινό ναό της Παναγίας 

της Κοσμοσώτειρας του 12ου αιώνα,  μικρογραφία της Αγιά Σοφιάς της 

Κωνσταντινούπολης.  Προχωρούμε προς το Διδυμότειχο για  περιήγηση στα  δίδυμα τείχη.  
Βόλτα στην όμορφη κωμόπολη με το Τέμενος Βαγιαζήτ που ολοκληρώθηκε επί σουλτάνου Μεχμέτ Α' 

και εγκαινιάστηκε το 1420, το στρατιωτικό μουσείο, τον καθεδρικό ναό της Παναγίας της 

Ελευθερώτριας με ύψος περίπου στα 33 μέτρα [ είχε σαν σκοπό να έρχεται σε αντίθεση με το 

μουσουλμανικό τέμενος του Βαγιαζιτ ]. Για όσους το επιθυμούν, πεζή βόλτα στο κάστρο και τον 

Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Προχωρούμε προς  το Σουφλί με τα χαρακτηριστικά 

κουκουλόσπιτα,  γνωστό για τα υφαντά και τα μεταξωτά του. Επίσκεψη στο Μουσείο 

Τέχνης Μεταξιού.  Συνεχίζουμε για  τη  Δαδιά με το εκπληκρικό  δάσος που  έχει 

ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο και το εξαιρετικό παρατηρητήριο πουλιών.  Εκεί συνυπάρχουν 

36  από τα 38 σπάνια αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης. Καταλήγουμε στην Αλεξανδρούπολη. 

Συμμετοχή στις  καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τα  <<Ελευθέρια>> της Θράκης. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η ΜΕΡΑ. Κομοτηνή  – Οχυρό Νυμφαίας – Ξάνθη – Πόρτο Λάγος – Λίμνη Βοστωνίδα                                          

Πρόγευμα.  Ξεκινούμε  για τη λίμνη Βιστωνίδα και το  Πόρτο Λάγος. Πάνω σε δυο μικρά 

νησάκια με υπέροχη θέα προς το Θρακικό πέλαγος θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του 

Αγίου Νικολάου, μετόχι της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Μια ξύλινη 

γέφυρα   ενώνει τα δύο μικρά νησάκια, το ένα με τον Άγιο Νικόλαο και το δεύτερο με το 

παρεκκλήσι της Παναγίας Παντάνασσας ενώ  μια δεύτερη τα συνδέει με τη στεριά. 

Προχωρώνας φθάνουμε στην Ξάνθη με περιήγηση στο κέντρο της πόλης.  Θα δούμε τις 

καπναποθήκες ,  το Δημαρχείο  που κτίστηκε το 1830 από τον Εβραίο καπνέμπορο Μωυσή, 

το σπίτι του Μάνου Χατζιδάκη, θα επισκεφθούμε το περίφημο Λαογραφικό Μουσείο που 

στεγάζεται στα αρχοντικά των καπνεμπόρων Αθανασίου και Παντελή Kουγιουμτζόγλου, 

την πλατεία Μητρόπολης με τον μητροπολιτικό ναό, τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Ιωάννου 

του Προδρόμου του 1839.  Συνεχίζουμε  για την Κομοτηνή όπου τα  τζαμιά και οι εκκλησίες 

φανερώνουν την αρμονική συμβίωση  του χριστιανικού και του μουσουλμανικού στοιχείου.  

Θα θαυμάσουμε κτίσματα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, τον Πύργο του Ρολογιού, το κεντρικό 



 

iep-cyprus.com  

 

ηρώο με το Σπαθί,  το Βυζαντινό  τείχος του 4ου αιώνα μ.χ  και τον  Μητροπολιτικό Ναό 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου  του 1800 που βρίσκεται μέσα στα ερείπια του φρουρίου.  

<<Σκαρφαλώνουμε>>  στο  πευκώδες δάσος της Νυμφαίας σε απόσταση 4 χλμ, με ειδικά 

διαμορφωμένους  χώρους  κιόσκια και τουριστικό Περίπτερο με  θεσπέσιο φυσικό μπαλκόνι 

με σπάνια θέα στην απέραντη θάλασσα  πρασίνου με τα τρία  ποτάμια. Ανηφορίζοντας  προς  

το βουνό θα ξεναγηθούμε στο θρυλικό Οχυρό Νυμφαίας,  στρατιωτικό μουσείο  κοντά στα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα που  κατασκευάστηκε το 1936-1940 και αποτελεί ένα από τα 

έργα της  οχυρωματικής γραμμής  Μεταξά.  Το βράδυ,   συμμετοχή [ προαιρετικά ] σε  

παραδοσιακό μουσικοχορευτικό  γλέντι  στην Αλεξανδρούπολη  που διοργανώνουμε  με  τον 

σύλλογο  «Ακρίτες»  Έβρου. Διανυκτέρευση.  

5η  ΜΕΡΑ.  Αρχαίοι Φίλιπποι - Μονή Εικοσιφοίνισσας  - Θεσσαλονίκη – Λάρνακα    

Πρόγευμα.  Αναχωρούμε με κατεύθυνση την Καβάλα,  για  περιήγηση στον αρχαιολογικό 

χώρο των Φιλίππων με την Αρχαία Αγορά, το Γυμνάσιο, τις Βεσπασιανές, τις 

πρωτοχριστιανικές Βασιλικές Α & Β, το Οκτάγωνο με το ψηφιδωτό και το Αρχαίο Θέατρο.  

Συνεχίζουμε με  προσκύνημα  στο Βαπτιστήριο της Λυδίας, όπου στα μέσα του 1ου αιώνα  

στον ποταμό Ζυγάκτη ο Απόστολος Παύλος βάπτισε την πρώτη Χριστιανή της Ευρώπης, την 

Λυδία.  Προχωρώντας, θα επισκεφθούμε τη Μονή  Εικοσιφίνισσας,  το  αρχαιότερο εν 

ενεργεία μοναστήρι στην  Ελλάδα, με την αχειροποίητο εικόνα της  σε  καταπράσινη πλαγιά 

του  όρους Παγγαίο  στα 750 μέτρα στα σύνορα των νομών Δράμας - Σερρών.  Καταλήγουμε 

στην Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης.  Μετάβαση στο Αεροδρόμιο  

Μακεδονία για την πτήση της επιστροφής μας στη Λάρνακα. 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ*  

                           ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΜΕΛΗ                      € 360 € 475 €350 

ΦΙΛΟΙ                     € 385                 

ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ           € 400 

€ 495 

€ 515 

€ 370 

€385 

Νοείται ότι* :                                                                                                                                                                             - 
Τα ΜΕΛΗ θα έχουν εξοφλημένες  τις συνδρομές τους για τα έτη 2019 και 2020  [20 ευρώ 
ετησίως ]                                                                                                                                                                                    -  
Οι ΦΙΛΟΙ  θα έχουν εξοφλημένη την ετήσια εισφορά  τους  για τα έτη 2019 και 2020                      
[5 ευρώ  ετησίως ]                                                                                                                                                                                     -   
Οι ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ, που εγγράφονται άμεσα με τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής,                               
καταβάλλουν εφάπαξ ποσό €5 ως δικαίωμα εγγραφής και ποσό  €5 για την  ετήσια εισφορά 
τους για το 2020.    [ Η αίτηση εγγραφής βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy  στην 
ιστοθέση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ]                                                                                                                                                                                     

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
http://www.iep.org.cy/
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:  
Aεροπορικό εισιτήριο περιλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου,   μία βαλίτσα 10 κιλών, 
μία προσωπική τσαντούλα χειρός ή ώμου,  διαμονή  τέσσερα βράδια στη Μαρώνεια  Θράκης  
σε σε ξενοδοχείο 4*με ημιδιατροφή,   αρχηγός - συνοδός,  περιηγήσεις  βάσει του 
προγράμματος, ΦΠΑ.   [Η σειρά εκτέλεσης των διαδρομών μπορεί να αλλάξει χωρίς να 
παραλειφθεί οτιδήποτε από το πρόγραμμα. ] 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:   
Φόροι διανυκτέρευσης οι οποίοι βάσει νομοθεσίας πληρώνονται απευθείας στο 
ξενοδοχείο[€ 3 ανά δωμάτιο ανά βράδυ για ξενοδοχεία 4* ] και  ό,τι ρητά δεν αναφέρεται, 
όπως είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους , ή ό, τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.                                                                                               
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Τηλ.  99373000  &  22 720000.   Η  συμμετοχή εξασφαλίζεται 
με προκαταβολή  € 200.                                                                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ:  Κατά νόμο υπεύθυνο γραφείο: Skylab Travels Ltd , Αχαιών 8 Λευκωσία, μέλος   
του ΙΑΤΑ .                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                           
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θέσεις είναι  περιορισμένες και θα δοθούν αυστηρά κατά σειρά 
προτεραιότητας.  
 
Καταθέσεις στον λογαριασμό Τράπεζας Κύπρου X.X.TRAVEL DIARIES LIMITED 
357028375382.  Για ηλεκτρονικές καταθέσεις: IBAN CY 36002001950000357028375382 
SWIFT /BIC BCYPCY2N.  

 

 

 

 


