ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΦΥΣΗ
1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (05:30) για την μεγάλη γη, την Θράκη. Άφιξη στο αγαπημένο
ξενοδοχείο μας RAMADA PLAZA THRAKI PALACE 5* στην Αλεξανδρούπολη και τακτοποίηση
στα δωμάτια. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Φέρρες - Δέλτα Έβρου - Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη
Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρρες, με το συγκρότημα λουτρών και
το Υδραγωγείο. Είμαστε πλέον στο Δέλτα Έβρου και το εθνικό του πάρκο (έξοδα ατομικά),
όπου θα ενημερωθούμε για το οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός. Επιστροφή στην
Αλεξανδρούπολη για μια σύντομη περιήγηση από το πούλμαν και χρόνος για φαγητό.
Κατόπιν μεταφορά στο λιμάνι, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για τη Σαμοθράκη.
Εγκατάσταση στο
ξενοδοχείο ΝΙΚΙ ΒEACH 3*. Το βράδυ δείπνο σε τοπική ταβέρνα.
3η μέρα: Σαμοθράκη - Βάθρες
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τις αναρίθμητες ομορφιές του νησιού. Σ’ αυτές
περιλαμβάνονται οι Βάθρες (έξοδα ατομικά), στον Καταρράκτη του Φονιά, οι Πύργοι των
Γκατελούζι, το Μυστηριακό Περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου (περιπατητική εκδρομή).
Το μεσημέρι θα απολαύσουμε παραδοσιακό γεύμα σε τοπική ταβέρνα, με περίφημο
κατσικάκι Σαμοθράκης και άλλες τοπικές γεύσεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Καμαριώτισσα – Χώρα
Μπουφέ πρόγευμα. Η Χώρα απέχει 6 χλμ. από το λιμάνι. Την κοσμούν πλακόστρωτες
πλατείες, περιποιημένα καταστήματα, απόκρυφα καλντερίμια και επιβλητικά απομεινάρια
από τα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου. Τα δίπατα σπίτια εντυπωσιάζουν. Ιδίως τα εκλεκτά
δείγματα των “αϊτσένιων” οικιών, δηλαδή αυτών με την επίπεδη χωματένια στέγη. Η
επόμενη στάση μας είναι η Καμαριώτισσα. Γραφικό επίνειο, που οφείλει την ονομασία της
στο εικόνισμα της Παναγίας από τις Καμάρες, που φυλάσσεται στην ομώνυμη εκκλησία. Στο
ακρωτήρι δίπλα στη μικρή λιμνοθάλασσα - υδροβιότοπο του Αγ. Ανδρέα δεσπόζουν οι
ανεμογεννήτριες. H Καμαριώτισσα είναι κατά την καλοκαιρινή περίοδο κέντρο του
κοσμοπολίτικου νησιού και αποκαλείται το μαργαριτάρι του βόρειου Αιγαίου. Εκεί, υπάρχει
ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ελεύθερη μέρα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για ξεκούραση στο ξενοδοχείο ή σε κάποια κοντινή
παραλία. Μεταφορά στο Λιμάνι και θα πάρουμε το πλοίο για Αλεξανδρούπολη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.
6η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση, νωρίς το πρωί για την πανέμορφη και ηλιόλουστη πόλη
της Καβάλας και αφού απολαύσουμε τον καφέ μας, θα συνεχίσουμε για την επιστροφή μας
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
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Τιµή κατ’άτοµο µε ηµιδιατροφή
Αναχ: 23/7, 21/8, 3/9, 6 µέρες µε πούλµαν
Δίκλινο

399€

3ο άτοµο

345€

Μονόκλινο

475€

Σημείωση: Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Περιλαµβάνονται:
• Μεταφορές-εκδροµές µε πολυτελές πούλµαν
• Εισιτήρια πλοίου Αλεξανδρούπολη-Σαµοθράκη-Αλεξανδρούπολη
• Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Αλεξανδρούπολη στο RAMADA PLAZA THRAKI PALACE 5*
και τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο NIKI BEACH 3* στη Σαµοθράκη.
• Ηµιδιατροφή καθηµερινά ως ακολούθως: Μπουφέ πρόγευµα και δείπνο στην
Αλεξανδρoύπολη, πρωινό στο NIKI BEACH ένα γεύµα & δύο δείπνα σε τοπικά εστιατόρια
της Σαµοθράκης
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών
• Αρχηγός / Συνοδός
• Φ.Π.Α.
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