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����1η ηµέρα (Παρασκευή 04/01): Κέρκυρα-Σέρρες (Λίµνη Κερκίνη)-Καβάλα  
 Αναχώρηση µε το φέρρυ στις ……. Από το λιµάνι της Κέρκυρας. Με τις απαιτούµενες στάσεις καθοδόν 
για φαγητό και καφέ θα φτάσουµε στις Σέρρες. Πρώτος µας θα είναι η Λίµνη Κερκίνη η οποία είναι 
τεχνητή λίµνη και δηµιουργήθηκε το 1932 µε την δηµιουργία φράγµατος στον ποταµό Στρυµώνα. Θα 
ακολουθήσει ξενάγηση-περιήγηση από έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό. Στη συνέχεια θα 
µεταβούµε στα Άνω Πορόια όπου και θα ακολουθήσει γεύµα σε τοπική ταβέρνα. Τέλος θα µεταβούµε στην 
Καβάλα. Άφιξη στο ξενοδοχείο µας, τακτοποίηση στα δωµάτια και διανυκτέρευση.  
 
����2η ηµέρα (Σάββατο 05/01):  Κοµοτηνή-Ξάνθη-Καβάλα  
Αφού πάρουµε πρωινό στο ξενοδοχείο, θα ξεκινήσουµε για την Κοµοτηνή. Θα επισκεφθούµε το 
Μητροπολιτικό ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου ο οποίος χτίστηκε την εποχή της Τουρκοκρατίας (1800) 
πάνω στα θεµέλια βυζαντινού ναού. Άλλα σηµαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι το φρούριο, ο πύργος του 
ωρολογίου, πλήθος µουσείων όπως Αρχαιολογικό-βυζαντινό, Λαογραφικό & Εκκλησιαστικό καθώς 
επίσης και το Εσκί Τζαµί, ένα µοναδικό τέµενος µε µαρµαρόγλυπτα µπαλκόνια και ενδιαφέρουσες 
οροφογραφίες. Συνεχίζουµε για µια από τις οµορφότερες πόλεις της Θράκης, την Ξάνθη, ονοµαστή για τα 
γλυκά της και τους ξηρούς καρπούς της. Καριόκες, σουτζούκ λουκούµια, παστέλια, σιροπιαστά, φουντούκια, 
αµύγδαλα, κλπ. µπορεί να βρει κανείς σε αφθονία τόσο στα µαγαζιά της Παλιάς Πόλης, όσο και στο παζάρι 
που γίνεται κάθε Σάββατο. Σηµαντικά αξιοθέατα της περιοχής είναι η περιοχή των Καπναποθηκών, το 
Λαογραφικό µουσείο καθώς και η ∆ηµοτική Πινακοθήκη της πόλης. Το απόγευµα επιστροφή στην 
Καβάλα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
����3η ηµέρα (Κυριακή 06/01): Καβάλα (παζάρι,  καθαγιασµός υδάτων,)-Βαπτιστήριο Λυδίας-Καβάλα 
(πλατεία Μοχάµεντ Αλί, Κάστρο) 
Μετά το πρωινό µας, χρόνος ελεύθερος για µια βόλτα στο τοπικό παζάρι όπου µπορείτε να βρείτε πλήθος 
προϊόντων όπως τρόφιµα, ποτά, ενδύµατα, υποδήµατα κ.α. Στη συνέχεια θα µεταβούµε στο λιµάνι όπου 
στις 11:00 θα παρακολουθήσουµε τον καθαγιασµό των υδάτων. Ακολούθως και σε κοντινή από την πόλη 
της Καβάλας, βρίσκεται το Βαπτιστήριο της Λυδίας, της πρώτης χριστιανής γυναίκας στην Ευρώπη την 
οποία και θα επισκεφθούµε. Θα ακολουθήσει γεύµα (προαιρετικά) και το απόγευµα είναι ελεύθερο στη 
διάθεσή σας να περιηγηθείτε σε µερικά από τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης της Καβάλας. Κοµβικό 
σηµείο στη παλιά πόλη είναι η πλατεία του Μοχάµεντ Άλι που δηµιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα µε 
το γκρέµισµα των σπιτιών που κατοικούσαν οι χριστιανοί κατά την τουρκοκρατία. Το κάστρο της Καβάλας 
που δεσπόζει στην κορυφή της χερσονήσου όπου είναι κτισµένη η παλαιά πόλη είναι επίσης ένα από τα 
κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Το κάστρο (ακρόπολη) στη σηµερινή του µορφή, κτίστηκε το πρώτο 
τέταρτο του 15ου αιώνα, στηριζόµενο σε θεµελίωση της Βυζαντινής περιόδου. Το βράδυ προτείνουµε 
διασκέδαση σε νυχτερινό µαγαζί της περιοχής. ∆ιανυκτέρευση. 
 



 
 
����4η ηµέρα (∆ευτέρα 07/01): Καβάλα-Παναγία Εικοσιφοίνισσα (προαιρετικά)-Αλιστράτη-Ηγουµενίτσα 
Μετά το πρωινό µας ξεκινάµε για µια επίσκεψη στην Μονή Εικοσιφοίνισσας (προαιρετικά-καιρού 
επιτρέποντος) που βρίσκεται στο δρόµο Σερρών-Καβάλας, στα όρια των 2 νοµών αµέσως µετά την 
κοινότητα Κορµίτσας. Το όνοµα της Μονής οφείλεται στο θαύµα της εικόνας της Παναγίας η οποία έλαµπε 
και σκορπούσε φως «φοινικούν», δηλαδή κόκκινο, όπως η πορφυρά των Φοινίκων. Απ’αυτό προέρχεται και η 
ονοµασία: Εικών φοινίσσουσα – Εικών – φοίνισσα – Εικοσιφοίνισσα. Μετά το προσκύνηµα την Ιερά Μονή, 
αναχωρούµε για το σπήλαιο Αλιστράτης. Το σπήλαιο Αλιστράτης ανακαλύφθηκε το 1958 και θεωρείται ένα 
από τα ωραιότερα και µεγαλύτερα όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Το αρχικό 
συναίσθηµα που κυριεύει τον επισκέπτη είναι το δέος καθώς διασχίζει τον µήκους 1000µ. διάδροµο του 
σπηλαίου. Η θερµοκρασία είναι σταθερή στους 20ο C και η υγρασία είναι 70-75%. Θα ακολουθήσει 
ξενάγηση η διάρκεια της οποίας είναι 1 ώρα περίπου. Επιστροφή προς Ηγουµενίτσα µε τις απαιτούµενες 
στάσεις καθοδόν για να πάρουµε το απογευµατινό φέρρυ για την επιστροφή µας στην Κέρκυρα. 
 

Τιµή κατ΄άτοµο   
125€ σε δίκλινο ή τρίκλινο δωµάτιο 

180€ σε µονόκλινο δωµάτιο 
 
Περιλαµβάνονται: 

� Εισιτήρια φέρυ Κέρκυρα-Ηγουµενίτσα-Κέρκυρα 
� Μεταφορές βάση προγράµµατος µε πολυτελές κλιµατιζόµενο λεωφορείο του γραφείου µας 
� 3 διανυκτερεύσεις στην Καβάλα στο ξενοδοχείο «Airotel Galaxy» µε πρωινό καθηµερινά 
� Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτοµα έως 75 ετών 
� Φ.Π.Α  

 
∆εν περιλαµβάνονται:  

� Φαγητά, ποτά, εισιτήρια εισόδου σε µουσεία και ό,τι δεν αναφέρεται ως περιλαµβανόµενο.  
 

 

Η σειρά των εκδροµών-περιηγήσεων µπορεί να αλλάξει 
χωρίς να παραλειφθεί τίποτα από το πρόγραµµα 

 

Καλό σας ταξίδι!!! 
 


