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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΣΤΗΝ 
ΞΑΝΘΗ 

 

ΚΑΒΑΛΑ – NAOYΣΑ 

 
 

AΠΟ  9  ΕΩ  11  ΜΑΡΣΙΟΤ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  

1η ΜΔΡΑ, ΑΒΒΑΣΟ, 09/03/19 , ΚΔΡΚΤΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ  

Σσγκέμςοωρη ςωμ εκδοξμέωμ ςξ ποωί ρςξ λιμάμι και αμαυώοηρη για Ηγξσμεμίςρα. Επιβίβαρη ρςξ 
λεωτξοείξ και μέρω ςηπ Εγμαςίαπ Οδξύ και με εμδιάμερεπ απαοαίςηςεπ ρςάρειπ , άτινη ρςημ 
γοατική πόλη, με έμςξμξ αμαςξλικό υαοακςήοα, υςιρμέμη αμτιθεαςοικά αμάμερα ρςιπ ποάριμεπ 
πλαγιέπ ςωμ λότωμ ςξσ Σύμβξλξσ όοξσπ, ςημ Καβάλα.. Τακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ. Χοόμξπ 
ελεύθεοξπ για γμωοιμία με ςημ πόλη. Διαμσκςέοεσρη. 

2η ΜΔΡΑ, ΚΤΡΙΑΚΗ, 10/03/19, ΞΑΝΘΗ. 

Ποωιμό. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςημ Ξάμθη. Χαοακςηοιρςικό ςξσ μξμξύ, η 
ρσμύπαονη ςξσ μξσρξσλμαμικξύ με ςξ υοιρςιαμικό ρςξιυείξ. Σςημ Ξάμθη , η διαςηοηςέα παλιά 
πόλη δερπόζει ρςημ πλαγιά ςξσ λότξσ ςξσ κάρςοξσ, με γοατικά ρςεμά, δαιδαλώδη δοξμάκια και  
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διώοξτα ρσμήθωπ ρπίςια, με ζωηοά υοώμαςα. Η μέοα ραπ, θα είμαι ελεύθεοη ρςημ διάθερή ραπ 
για μα παοακξλξσθήρεςε ςημ μεγάλη Καομαβαλική Παοέλαρη, όπξσ άομαςα και υιλιάδεπ 
Καομαβαλιρςέπ θα νευσθξύμ ρςημ πόλη. H μέοα μαπ θα ξλξκληοχθεί με ςξ 
παοαδξριακόΞαμθιώςικξ έθιμξ ςξ κάφιμξ ςξσ «Σζάοξσ» (αμθοώπιμξ ξμξίχμα), ρε μια 
ταμςαρμαγξοική αςμόρταιοα με πσοξςευμήμαςα. Επιρςοξτή ρςημ Καβάλα. Διαμσκςέοεσρη. 

3η ΜΔΡΑ, ΚΑΘΑΡΑ ΔΔΤΣΔΡΑ, 11/03/19 , ΚΑΒΑΛΑ – ΝΑΟΤΑ – ΚΔΡΚΤΡΑ 

Ποωιμό. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςημ ΄΄ηοωϊκή΄΄ πόλη ςηπ Μακεδξμίαπ, ςη 
Νάξσρα. Εκεί θα απξλαύρεςε ςημ ελεύθεοη πξοεία ςχμ μπξσλξσκιώμ ρςημ πόλη, όπξσ μεςανύ 
ςξσπ κεομιξύμςαι, υξοεύξσμ και γλεμςξύμ. Δπίρηπ ρςημ Πλαςεία Καοαςάρξσ, θα σπάουει 
γιξοςή Υαρξλάδαπ με αοακξρςιαμά. Χοόμξπ ελεύθεοξπ και ρςη ρσμέυεια, επιβίβαρη ρςξ 
πξύλμαμ και παίομξσμε ςξ δοόμξ ςηπ επιρςοξτήπ για ςημ Ηγξσμεμίςρα και από εκεί για ςξ μηρί 
μαπ, με έμςξμεπ εμςσπώρειπ και αμαμμήρειπ από ςημ σπέοξυη εκδοξμή μαπ. 

  

ΣΔΛΟ ΔΚΔΡΟΜΗ 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΔΣΟΦΗ : 150 εσοώ / καςά άςξμξ ρε δίκλιμα – ςοίκλιμα δωμάςια. 

                                 Μξμόκλιμξ δωμάςιξ 50 εσοώ επιπλέξμ  

 

Δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ ΣΟ ΑΡΓΟΣΔΡΟ μέυοι 23 Υεβοξσαοίξσ με  ποξκαςαβξλή 50 εσοώ /  

καςά άςξμξ και ενότληρη ΠΡΙΝ ςημ αμαυώοηρη !!! 

 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 

-Μεςατξοά με αρταλέπ , άμεςξ και  κλιμαςιζόμεμξ πξύλμαμ ςξσ γοατείξσ μαπ . 
-Δύξ (2) διαμσκςεοεύρειπ  ρε επιλεγμέμξ νεμξδξυείξ ςξσ γοατείξσ μαπ, με ποωιμό. 
-Πεοιηγήρειπ όπωπ αματέοξμςαι ρςξ ποόγοαμμα. 
-Σσμξδό γοατείξσ. 
-Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ, (Π.Δ 339/11-9-96) , ρύμτωμα με ςξσπ μόμξσπ ςηπ Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
 
 
ΔΔΝ  ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 
 
-Φόοξ διαμσκςέοεσρηπ.  
- Φαγηςά, πξςά 
- Ο,ςι αματέοεςαι ωπ ποξαιοεςικό 

  

  

 


