
 

 

 
 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  //  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ   
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ   

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΔΑΣΟΣ  ΔΑΔΙΑΣ  - ΣΟΥΦΛΙ - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  -  ΣΜΙΝΘΗ-ΕΧΙΝΟΣ - 
ΞΑΝΘΗ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ -  ΛΙΜΝΗ   ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΚΑΒΑΛΑ. 

                              4 ΜΕΡΕΣ     //  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:   24/12 & 31/12/22     
 
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 από ΑΘΗΝΑ,  στάσεις  στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και  της  ΛΑΡΙΣΑΣ  και  μέσω 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με την τελευταία μας στάση στην περιοχή της Μουσθένης θα  τακτοποιηθούμε  το  
απόγευμα στο ξενοδοχείο  μας στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Xρόνος  ελεύθερος  για  περιπάτους στην  πλατεία  της 
Αγίας  Ειρήνης,  σημείο  αναφοράς  της  πόλης  και  στην  πλακόστρωτη  Ερμού με  τα   παραδοσιακά  < 
ΤΕΚΕΝΕΤΖΙΔΙΚΑ >.  Δείπνο, διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια  όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα γνωρίσουμε  τη  ΣΜΙΝΘΗ  και  τον  ΕΧΙΝΟ, δυο  
χαρακτηριστικά  χωριά  των  Πομάκων,  αλλά  και  την  πόλη  της    ΞΑΝΘΗΣ, όπου  θα  έχουμε  και  γεύμα  
προαιρετικά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τη λίμνη ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, πριν επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο στο ξενοδοχείο και περίπατοι  γνωριμίας  στην  πόλη,  
διανυκτέρευση. 
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ, τμήμα  του  οικοσυστήματος  που  εκτείνετε  από  τις  
ανατολικές  απολήξεις    της  Ροδόπης  έως  το  Δέλτα  του  Έβρου  και  έχει  ανακηρυχθεί  σε  Εθνικό  πάρκο. 
Οι  πετρώδεις  λόφοι, τα ορεινά  λιβάδια, τα  πυκνά  δάση  πεύκου, βελανιδιάς και  φυλλοβόλων , οι  
καταπράσινες  κοιλάδες τα  ποτάμια, οι  ρεματιές  και  οι  λιμνούλες ,  συνθέτουν  την εικόνα  της  περιοχής  
με  την  ανεκτίμητη  οικολογική  αξία. Αφού μας γίνει η σχετική ενημέρωση  συνεχίζουμε   την  περιήγηση  
μας  στον  ακριτικό  νομό  με  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ  με  την πλούσια  πολιτιστική  παράδοση. Επόμενος  
σταθμός  το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ,  χτισμένο  στη  συμβολή  Έβρου  και  Ερυθροπόταμου, δύο  μόνο  χιλιόμετρα  
από  τα  Ελληνοτουρκικά  σύνορα   και  λίγο  βορειότερα  η ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ η  δεύτερη  μετά  την  
Αλεξανδρούπολη πόλη του  νομού σε  πληθυσμό. Η Νέα Ορεστιάδα είναι η νεότερη πόλη της Ελλάδας 
αφού ιδρύθηκε μόλις το 1923, από Έλληνες πρόσφυγες που κατάγονταν από την Αδριανούπολη και κυρίως 
από το προάστιό της Καραγάτς   μετά  τη Συνθήκη της Λωζάνης. Το  απόγευμα  θα  κλείσουμε  την 
περιήγηση  μας  με  επίσκεψη  στην   πρωτεύουσα  του  νομού  την Αλεξανδρούπολη. Επιστροφή  στο  
ξενοδοχείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,   δείπνο,  διανυκτέρευση. 
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,   με  μικρή  επίσκεψη στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ  και  
ενδιάμεσες  στάσεις   στη  διαδρομή  μας, άφιξη  το βράδυ.                                                                                           
 
ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ:   ΣΕ  2ΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ                      218 € 
                                          ΤΡΙΤΟ  ΑΤΟΜΟ  ΕΩΣ  12  ΕΤΩΝ        198 € 
                                          ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ   ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ          72  €      
       
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  «ΑΝΑΤΟLIA» 3* στην Κομοτηνή. 

• Τρία   πρωινά  &  τρία   δείπνα ( Εορταστικά  τα  δείπνα  24  &  31/12/22 ). 

• Αρχηγός – συνοδός. 

• Φ.Π.Α. &  Φόρος  διαμονής . 
 
 


