
 

 

  

 4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΣΤΗΝ  
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ   

ΑΠΟ 19  ΕΩΣ  22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 
Η Σαμοθράκη είναι το νησί της περιπέτειας του Βορείου Αιγαίου που δεσπόζει στη σκιά του όρους Σάος. 

Ένας τόπος ξεχωριστός που διαθέτει μια σπάνια και άγρια φυσική ομορφιά και τον πιο τέλειο συνδυασμό 

βουνού και θάλασσας. Το νησί αποπνέει την ενέργεια του, ίσως γιατί στο Ιερό των Μεγάλων Θεών που 

τελούνταν τα Καβείρια Μυστήρια βρέθηκε και το πανέμορφο άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης που 

αποτελεί παγκόσμιο μνημείο και κοσμεί το Μουσείο του Λούβρου. 

Σε αυτό το νησί, το λατρεμένο από τους θεούς, θα συναντήσετε εντυπωσιακούς καταρράκτες, βάθρες, 

πηγές και ατελείωτα μονοπάτια, σε ένα εντυπωσιακό αποκορύφωμα της φύσης. Εκπληκτικές παραλίες που 

περιμένουν να τις ανακαλύψετε, άλλες αμμώδεις και ήρεμες και άλλες κρυμμένες σε ένα μυστηριακό 

τοπίο. Οι πιο δημοφιλείς είναι η παραλία Παχιά Άμμος, ο Βατός και ο Πύργος του Φονιά.  Η Χώρα, 

επιβλητική, αμφιθεατρικά χτισμένη, σα να κλείνει στην αγκαλιά της ολόκληρο το νησί, κι εσείς 

γοητευμένοι να περιδιαβαίνετέ στα γραφικά σοκάκια πίνοντας σπιτική λεμονάδα κέρασμα από τους 

ντόπιους κατοίκους του νησιού. Τα Θέρμα με τις ιαματικές πηγές και η πολύβουη Καμαριώτισσα είναι 

μόνο δύο από τους πολλούς γραφικούς οικισμούς !! 

 Από την Σαμοθράκη δεν μπορείτε να φύγετε αν δεν έχετε δοκιμάσει το γνωστό κατσικάκι το οποίο έχει 

πολλές παραλλαγές. Επίσης να γευματίσετε με  φασολάδα τσιγαριστή, γιαπράκια με γιαούρτι και τέλος το 

παραδοσιακό γλυκό του νησιού, το πραούστο…. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 

Ημέρα 1η  Κέρκυρα – Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη 

 

 Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το νησί μας και αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη με ενδιάμεσες 

απαραίτητες στάσεις. Άφιξη ,επιβίβαση στο πλοίο που θα μας μεταφέρει στην Σαμοθράκη και στη 

συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, Niki Beach στην Καμαριώτισσα. Το βραδάκι ελεύθερο για 

βόλτα και φαγητό σε τοπική ταβέρνα. Προτείνουμε να  δοκιμάσετε τη ντόπια νοστιμιά, το κατσικάκι στη 

σούβλα !! Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο , ξεκούραση και  διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 

 

 

 

 



 

 

 

. Ημέρα 2η : Αρχαιολογικός χώρος Παλαιόπολης και Μουσείο - Θέρμα - Βάθρα Γριάς  

 

 Πρόγευμα μπουφέ και στις 09:00 ξεκινάμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόπολης που θεωρείται 

από τους σημαντικότερους της Ελλάδας, για επίσκεψη και λεπτομερή ξενάγηση με την παρουσία επίσημου 

ξεναγού. Εκτός των άλλων θα δούμε το αρχαιολογικό μουσείο, το Αρσινόειον που είναι το μεγαλύτερο 

κυκλικό οικοδόμημα της Αρχαιότητας και το Ιερό των Μεγάλων Θεών, όπου γίνονταν οι τελετές των 

Καβειρίων Μυστηρίων. Στο νότιο άκρο του χώρου βρίσκεται το Μνημείο της Νίκης, όπου ήταν 

τοποθετημένη η περίφημη Νίκη της Σαμοθράκης. Συνεχίζουμε για τα Θερμά και το φαράγγι του Φονιά. 

Μη σας τρομάζει το όνομα, το ποτάμι αυτό είναι ένα από τα πιο ειδυλλιακά μέρη του νησιού και το 

μονοπάτι για την πρώτη βάθρα μοιάζει λες και έχει βγει από παραμύθι. Εδώ θα αντικρίσουμε τον πρώτο 

καταρράκτη καθώς επίσης και την εντυπωσιακή Βάθρα της Γριάς. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η 

περίφημη παραλία του Κήπου με την εξαιρετική θέα στην αντικρινή Ίμβρο και την απόκοσμη ομορφιά 

καθώς το βουνό να καταλήγει απότομα στη θάλασσα και την παραλία με τα μαύρα ηφαιστειογενή 

βότσαλα. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό, ξεκούραση ή  μπάνιο !! Επιστροφή το απόγευμα στην 

Καμαριώτισσα, χρόνος ελεύθερος  και διανυκτέρευση. 

 

 

Ημέρα 3η : Ξενάγηση στη Χώρα –  Παχιά Άμμος 

 

 Πρόγευμα μπουφέ και η μέρα μας αρχίζει με περίπατο γνωριμίας με την πρωτεύουσα του νησιού, την 

γραφική Χώρα, που έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Σκαρφαλωμένη στο βουνό με πετρόκτιστα 

σπίτια, γραφικά δαιδαλώδη καλντερίμια, πολλά μικρά παρεκκλήσια, πέτρινες βρύσες, παραδοσιακά 

μαγαζάκια με όμορφα σουβενίρ.  Θα περιηγηθούμε στα δρομάκια, θα επισκεφθούμε το μικρό αλλά 

εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο και θα καταλήξουμε στο Μεσαιωνικό κάστρο των Γενουατών Gateluzzi 

που δεσπόζει στο άκρο του οικισμού. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μην παραλείψετε να 

δοκιμάσετε τα ντόπια γλυκά πραουστί και χασλαμά. Αργότερα θα μεταβούμε για να γνωρίσουμε  την 

διάσημη παραλία του νησιού, την Παχιά Άμμο. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο σε 

ψαροταβέρνα στην Καμαριώτισσα.  

 

Ημέρα 4η :Καμαριώτισσα – Αλεξανδρούπολη - Κέρκυρα 

 

Πρόγευμα στον πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου μας , χρόνος ελεύθερος για ψώνια η βόλτα στην όμορφη 

Καμαριώτισσα ,φόρτωση αποσκευών στο λεωφορείο  και αναχώρηση για το λιμάνι .  Επιβίβαση στο πλοίο 

και απόπλους για Αλεξανδρούπολη. Άφιξη και θα συνεχίσουμε προς τη Θεσσαλονίκη και από εκεί προς το 

νησί μας με ενδιάμεσες απαραίτητες στάσεις. Άφιξη στην Κέρκυρα με τις καλύτερες αναμνήσεις και 

εντυπώσεις.                                       ΤΕΛΟΣ   ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 
Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 

 

https://cosmorama-travel.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91-%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97-4%CE%9C-1.png


 

 
                                 

                     Τιμή ανά άτομο  :   350  ευρώ σε δωμάτιο με θέα κήπο 

                                                       370  ευρώ σε δωμάτιο με θέα θάλασσα 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  μέχρι ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ  ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  150 ΕΥΡΩ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ  150 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ !! 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

-Εισιτήρια πλοίου  Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα  

-Εισιτήρια πλοίου Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη- Αλεξανδρούπολη 

-Ταξίδι οδικό με  κλιματιζόμενο και άνετο λεωφορείο του γραφείου μας 

-Περιηγήσεις, ημερήσιες εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα 

-3 διανυκτερεύσεις στo ξενοδοχείο ΝΙΚΙ BEACH HOTEL 

- Πλούσιο πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 

- Ενημερωτικά έντυπα  

-ΦΠΑ 

- Τοπικός ξεναγός όπου επιβάλλεται. 

-Συνοδός του γραφείου μας  

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

-είσοδοι μουσείων   

-επιπλέον του προγράμματος φαγητά, ποτά, φιλοδωρήματα 

-ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

- Φόρος διανυκτέρευσης (1,5 ευρώ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση) 

 

 

 

-  

Η σειρά του προγράμματος είναι πιθανόν να τροποποιηθεί για διάφορους λόγους, χωρίς βέβαια να 

παραληφθεί τίποτα 

 

 

 

 

 

NIKI BEACH HOTEL 3* 

Το ξενοδοχείο Niki Beach βρίσκεται στην Καμαριώτισσα, 500μ. από το λιμάνι της Σαμοθράκης και 

10μ. από την παραλία. Διαθέτει 34 δωμάτια, τα περισσότερα με θέα στην θάλασσα, καθώς και 3 

σουίτες. Όλα είναι εξοπλισμένα με κεντρική θέρμανση, αυτόνομο Air-Condition, επίπεδη TV, μίνι 

ψυγείο, safety box, τηλέφωνο, βραστήρα με καφέ/τσάι, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι ή βεράντα. 

Ακόμα διαθέτει αίθουσα πρωϊνού, πισίνα, δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
-  

-  

- Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 

- Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους 
αρχηγούς-συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι 
και έχουν δικαίωμα  οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα 
είναι αναγκαίες ή ακόμα όταν κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής. 

- ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  8 μέρες πριν την αναχώρηση 
- Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. 

Όποιος απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως βαρύνεται με 
δικά του έξοδα για τη σύνδεση του με το group. 

- Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 
είναι υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται      ο 
υπεύθυνος. 

- Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις 
οποίες δεν ευθύνονται οι οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των 
εκδρομέων.. 

- Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά πληρώνουμε 
ακυρωτικά, μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και μέχρι 3 μέρες  
πριν το 75 % επί του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την αναχώρηση, 
ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

- Διαβατήρια,ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι 
στην ευθύνη του κάθε εκδρομέα χωριστά καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών 
διαδικασιών. 

- Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά 
το ανώτερο, καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη αξίας καθώς και προσωπικά 
αντικείμενα φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 

- Κατά τη διάρκεια των διαδρομών και σε ενδιάμεσους σταθμούς θα γίνονται αλλαγές 
θέσεων, βάση ειδικής ατομικής καρτέλας. Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις –
ξεναγήσεις , δεν θα υπάρχουν καθορισμένες θέσεις πλην των θέσεων 3-4, που 
εξυπηρετούν αρχηγούς και τοπικούς ξεναγούς. 

- Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κατά 
την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι 
υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που 
έχει εισπράξει. 

- Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να 
γνωστοποιηθεί προς όλους έγκαιρα και προ της αναχώρησης της εκδρομής. 

- Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να 
τροποποιήσει τη σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 
 
  

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ !!!! 

 

 


