
                  
 

 

                                                                                                                                            

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΞΑΝΘΗΣ & ΤΡΕΝΑΚΙ ΝΕΣΤΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑ – ΒΑΠΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ – Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ – ΔΡΑΜΑ  

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟCEANIS 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  08 ΜΑΡΤΙΟΥ                                                                                                4 ΗΜΕΡΕΣ 

 1η μέρα, Αθήνα – Καβάλα: Αναχώρηση το πρωί μέσω Λαμίας με στάσεις καθοδόν για καφέ και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, 

Oceanis, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καβάλας. Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος να χαρούμε την όμορφη Καβάλα. Το βράδυ, 

δείπνο και διανυκτέρευση.   
 

2η μέρα, Φιλίπποι – ΒΑΠΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ- Ι.Μ. Παναγίας Εικοσιφοίνισσας – Σπήλαιο Αλιστράτης  – Δράμα : Μετά το πρωινό 
μας, θα αναχωρήσουμε για να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Όπως μαρτυρά και το όνομα της, η πόλη χτίστηκε 
το 365 πχ από τον Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο Β και άκμασε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν και οι ανασκαφές έχουν φέρει στο 
φως ευρήματα από την ελληνιστική, την ρωμαϊκή αλλά και την βυζαντινή περίοδο. Η περιοχή, διατηρώντας το χριστιανικό στοιχείο 
φημίζεται και για το Βαπτηστήριο της Αγίας Λύδιας, πόλο έλξης πολλών χριστιανών από όλον τον κόσμο. Εκεί, στον Ζυγάκτη ποταμό 
βαπτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο η πρώτη Ελληνίδα, η Αγία Λύδια και το σημείο έγινε το πρώτο σκαλοπάτι για τη διάδοση του 
χριστιανισμού και ιερός τόπος προσκυνήματος. Στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε μέσα από μια μαγευτική διαδρομή για το Παγγαίο Όρος 
όπου  θα επισκεφθούμε την  Ιερά Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας. Είναι η δεύτερη σημαντικότερη μονή της Μακεδονίας, σε 
υψόμετρο 753 μ. στην βόρεια πλευρά του Παγγαίου Όρους, της οποίας η συμβολή κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε 
καθοριστική και ανεκτίμητη στην διατήρηση της Ορθοδοξίας. Στην μονή φυλάσσεται η θαυματουργή Εικόνα της Αχειροποίητος 
Θεοτόκου. Η παράδοση αναφέρει ότι είναι μια από τις εικόνες του Αποστόλου Λουκά, αν και εικόνα του Αποστόλου, η αποτύπωση 
πάνω στο ξύλο έγινε με θαυμαστό τρόπο από την ίδια την Θεοτόκο. Ο Απόστολος Λουκάς τη στιγμή που αγιογραφούσε το πρόσωπο της 
Θεοτόκου διακρίνει μια σχισμή στο ξύλο και για να μη στενοχωρηθεί, η Παναγία εμφανίζεται με το Θείο Βρέφος αγκαλιά πάνω στο 
ξύλο, γι’ αυτό στην εικόνα διακρίνεται η σχισμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Κατόπιν 22 χλμ. μόλις από την Δράμα, θα επισκεφθούμε το 
Σπήλαιο  Αλιστράτης. Η ιστορία του σπηλαίο ξεκινάει περίπου 2.000.000 χρόνια πριν. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1959 από κατοίκους 
της περιοχής, ενώ στην Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία έγινε γνωστό το 1975. Το εσωτερικό πολύ εντυπωσιακό με σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες διαφόρων αποχρώσεων και σχηματισμών. Επίσκεψη στην πόλη της Δράμας  για καφέ και βόλτα στα νερά της Αγίας 
Βαρβάρας και στη μικρή λίμνη της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.  
 

3η μέρα, Στενά Νέστου – Τρενάκι Νέστου - Ξάνθη – Ξανθιώτικο Καρναβάλι: Μετά το πρωινό μας, νωρίς το πρωί αναχώρηση για τους 
Τοξότες Ξάνθης, όπου για όσους θελήσουν, σας προτείνουμε να μην το χάσετε, θα επιβιβαστούμε στο τραίνο,(έξοδα ατομικά) σε ένα 
βαγόνι όλοι και θα πραγματοποιήσουμε μια καταπληκτική διαδρομή στα πανέμορφα στενά του Νέστου, μισής ώρας περίπου, μέρος της 
γραμμής Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης, που κυλά δίπλα στο Νέστο, μια μαγευτική διαδρομή στα Θρακικά Τέμπη, το περίφημο 
Όριεντ Εξπρές, Αγκάθα Κρίστι, Το «Eξπρές του Μεσονυκτίου», περνώντας 30 γαλαρίες κατασκευασμένες από Γάλλους Τεχνικούς στο 
τέλος του 19ου αιώνα και με λαξευμένο στους βράχους μονοπάτι για να φθάνουν οι εργάτες και να τοποθετούν τις γραμμές. Στην 
Σταυρούπολη αποβιβαζόμαστε, κάνουμε έναν περίπατο στην αξιόλογη μικρή πόλη όπου και θα μας περιμένει το πούλμαν για να 
συνεχίσουμε για την πανέμορφη πόλη της Ξάνθης, γεμάτη με αρχοντικά, το Δημαρχείο σε ένα καταπληκτικό παραδοσιακό κτίριο, την 
πινακοθήκη, τις καπναποθήκες κ.α. Στολισμένη η πόλη με τα αποκριάτικα χρώματα, θα μας περιμένει να χαρούμε την παρέλαση των 
μεταμφιεσμένων και των αρμάτων κάνοντας σας να ζήσετε σε ξέφρενο ρυθμό όπως ξέρουν μόνο οι Ξανθιώτες, ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.  
 

4η μέρα, Καβάλα – Μουσείο Καπνού - Αθήνα: Μετά το πρωινό μας θα ακολουθήσει πεζή περιήγηση στην Καβάλα, μία από τις 
ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας, αμφιθεατρικά χτισμένη με ανατολίτικη γειτονιά, γραφικό λιμανάκι, ρωμαϊκό υδραγωγείο, το σπίτι του 
Μεχμέτ Αλή, τις Καμάρες, το Φάρο και θα επισκεφθούμε το μοναδικό Μουσείο Καπνού, ένα ιδιαίτερο θεματικό Μουσείο και το 
μοναδικό στο είδος του στην Ευρώπη, καθώς η πόλη της Καβάλας έχει χαρακτηριστεί ως η ``Μέκκα του καπνού``, εφόσον στην περιοχή 
υπήρξε ολόκληρη βιομηχανία επεξεργασίας καπνού. Το μουσείο Καπνού αποτελεί ένα θεματικό μουσείο, το οποίο περιλαμβάνει 
αντικείμενα και αρχειακό υλικό για την καλλιέργεια και την παραγωγή του καπνού, την αγροτική και εμπορική επεξεργασία του.  
Συνεχίζουμε την επιστροφή μας προς Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.  

 

  ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 199€                                                               ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ:+80€ 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
➢ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν  
➢ Διαμονή σε ανακαινισμένα δωμάτια, στο κεντρικό ξενοδοχείο OCEANIS  
➢ Ημιδιατροφή ( 3 πρωινά & 3 δείπνα ) 
➢ Αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική και ποτά 
➢ Αρχηγός/συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : Ο νέος Δημοτικός Τουριστικός φόρος, ότι δεν αναφέρεται, είσοδοι σε Μουσεία Αρχαιολογικούς χώρους , φιλοδωρήματα.     

 


