VIP SMALL LUXURY GROUP

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΟΥΦΛΙ (ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ) – ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΞΑΝΘΗ
25-27 Ιανουαρίου 2019

1η ημέρα Παρασκευή 25/01/19: Θεσσαλονίκη-Πόρτο Λάγος-Φανάρι-Αλεξανδρούπολη
Συγκέντρωση στην οικοδομή του Μεντεκίδη στην Καλαμαριά και αναχώρηση για την Αλεξανδρούπολη. Πρώτη
στάση για καφέ λίγο πριν την Καβάλα. Δεύτερη στάση στο ήσυχο ψαροχώρι του Πόρτο Λάγος και επίσκεψη στο
εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μετόχι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Τρίτη στάση στο Φανάρι για φαγητό. Στη
συνέχεια αναχώρηση για την Αλεξανδρούπολη. Άφιξη στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Grecotel Grand
Egnatia 4****. Ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος για την πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα Σάββατο 26/01/19: Αλεξανδρούπολη – Σουφλί – Δάσος Δαδιάς – Αλεξανδρούπολη
Πρωινό και αναχώρηση για το Σουφλί, γνωστό για τα υφαντά και τα μεταξωτά του. Επίσκεψη στα θεματικά
μουσεία για το μετάξι όπου θα μάθουμε για τη σηροτροφία και για την πολύπονη διαδικασία παραγωγής
μεταξιού. Καφές και αγορά τοπικών προϊόντων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο Δάσος Δαδιάς που
έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο. Θα ενημερωθούμε για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και κατόπιν θα
μεταβούμε στο παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών όπου συναντάμε 36 από τα 38 αρπακτικά πουλιά της
Ευρώπης. Μετά θα ακολουθήσει φαγητό στο χωριό της Δαδιάς. Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα Κυριακή 27/01/19: Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή – Ξάνθη – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για την Κομοτηνή. Επίσκεψη στο Οχυρό της Νυμφαίας. Αποτελεί το νεότερο στρατιωτικό
Μουσείο της γραμμής Μεταξά. Στη συνέχεια θα πάμε στην υπέροχη Ξάνθη. Φαγητό, καφές και αγορά των
καταπληκτικών σε γεύση γλυκών της Ξάνθης. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Τιμή 185€ το άτομο σε δίκλινο
Τιμή μονόκλινου 240€
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεταφορά με νέο πολυτελές λεωφορείο 30 θέσεων
Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Grand Egnatia 4*
σε superior δωμάτια με θέα το Θρακικό πέλαγος
2 πρωινά γεύματα σε μπουφέ Αμερικανικού τύπου
Χειροποίητα εδέσματα και κεράσματα
Φόρος διαμονής (ισχύει από 01/01/2018)
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
Δωρο κουβερτάκι φλις σε πρακτική θήκη
ΦΠΑ

**Παρακαλούμε για δήλωση συμμετοχής
μέχρι και την Παρασκευή 11/01/19**

Δεν περιλαμβάνεται 4€ είσοδος στο
παρατηρητήριο πουλιών

