4ημ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
1η Μέρα Παρασκευή 25/09/20: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Συγκέντρωση & αναχώρηση από την Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί. Με την απαραίτητη ενδιάμεση στάση, άφιξη και ξενάγηση με
το λεωφορείο (city tour by bus) στην πρωτεύουσα του Νομού Έβρου, την παραθαλάσσια Αλεξανδρούπολη με την άψογη
ρυμοτομία, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε και τον ψηλό Φάρο, σύμβολο της πόλης από το 1880. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα
και στη συνέχεια μετάβαση στο λιμάνι της πόλης & επιβίβαση στο πλοίο στις 15:30 με προορισμό το μαγευτικό νησί της
Σαμοθράκης. Η θαλάσσια διαδρομή διαρκεί περίπου 2 ώρες. Άφιξη στο νησί & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση &
το απόγευμα βόλτα & ξενάγηση με τα πόδια στην Καμαριώτισσα για μια πρώτη γνωριμία με το νησί & ελεύθερος χρόνος για
δείπνο στην παραλία. Διανυκτέρευση.

2η Μέρα Σάββατο 26/09/20: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την “ανακάλυψη” της Σαμοθράκης, αρχίζοντας μάλιστα από το σημαντικότερο σημείο, τον
Αρχαιολογικό χώρο του νησιού, την παραθαλάσσια Παλαιόπολη, όπου και η Αρχαία Σαμοθράκη. Σ’ αυτόν τον πολύ σημαντικό
χώρο θα ξεναγηθούμε στο Αρσινόιο, στο θέατρο, στην Στοά, στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, όπου ελάμβαναν χώρα και τα
Καβείρια Μυστήρια, με παγκόσμια απήχηση κατά την αρχαιότητα, όπου βρέθηκε και το περίφημο γλυπτό της Νίκης της
Σαμοθράκης. Κατόπιν θα μεταβούμε στη Νότια πλευρά του νησιού και αφού περάσουμε από την ελαιοπαραγωγική περιοχή
της Σαμοθράκης, θα καταλήξουμε στο ορεινό χωριό Προφήτης Ηλίας. Θα επισκεφτούμε το ομώνυμο εκκλησάκι, απ’ όπου θα
θαυμάσουμε από ψηλά τη θέα… Από εκεί ψηλά φαίνεται η Λήμνος & η Ίμβρος, πάντα βέβαια με σύμμαχο τον καλό καιρό, την
ώρα μάλιστα που δύει ο ήλιος, στο βάθος του πελάγους πολλές φορές φαίνεται ακόμα και η Θάσος και το Άγιο Όρος (Άθως)…!
Το ορεινό αυτό χωριό φημίζεται για το άγριο κατσικάκι στη σούβλα, τον περίφημο “Αίγαγρο” Σαμοθράκης, που είναι συγγενικό
είδος με το κρι-κρι της Κρήτης και το οποίο θα έχουμε την δυνατότητα να δοκιμάσουμε! Επιστροφή στο ξενοδοχείο &
ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ βόλτα στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα Κυριακή 27/09/20: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Πρωινό & αναχώρηση από την παραθαλάσσια διαδρομή για το χωριό Θέρμα, απ’ όπου θα έχουμε την δυνατότητα να
επισκεφτούμε με τα πόδια, τη “Γριά Βάθρα” σε μία μαγευτική διαδρομή κάτω από αιωνόβια πλατάνια. Οι βάθρες είναι
φυσικοί σχηματισμοί που μοιάζουν με κολυμβήθρες και δημιουργούνται στο πέρασμα των χειμάρρων. Κατόπιν θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο να ξαποστάσουμε και να απολαύσουμε κάτι δροσερό κάτω από τα τεράστια πλατάνια του χωριού.
Συνεχίζουμε για τον “Πύργο του Φονιά” απ’ όπου, με τον ανάλογο βέβαια ρουχισμό & με τα ανάλογα υποδήματα, μπορούμε
να περπατήσουμε παράλληλα με τον χείμαρρο, σε μία μικρή, αλλά όμορφη διαδρομή γεμάτη από αιωνόβια δροσερά
πλατάνια, στο παραποτάμιο δάσος, σε ένα οικοσύστημα που είναι ασυνήθιστο στο Αιγαίο & εξαιρετικά πολύτιμο. Θα
φθάσουμε μέχρι τη θάλασσα και τον περίφημο “Πύργο του Φονιά”, όπου καταλήγουν τα νερά του ομώνυμου χειμάρρου, που
έρχονται από το όρος Σάος, το ψηλότερο στο Αιγαίο, με κορυφή το Φεγγάρι, όπου σύμφωνα με την μυθολογία είχε τον θρόνο
του ο Ποσειδώνας απ’ όπου παρακολουθούσε την εξέλιξη του Τρωικού Πολέμου. Η Τροία βρίσκεται ακριβώς απέναντι στα
μικρασιατικά παράλια. Το μεσημέρι ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα
επισκεφτούμε την Χώρα Σαμοθράκης, χτισμένη στην ενδοχώρα του νησιού. Εκεί θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια
ανάμεσα στα σπίτια με την παραδοσιακή θρακιώτικη αρχιτεκτονική, ενώ μπορούμε να επισκεφτούμε τη Μητρόπολη, όπου σε
ειδική λάρνακα φυλάσσονται οι κάρες 5 τοπικών Αγίων. Σημαντικό είναι το μικρό αλλά αξιόλογο Λαογραφικό μουσείο, ο
παραδοσιακός φούρνος που φημίζεται για τα εφτάζυμα παξιμάδια του καθώς και το επιβλητικό κάστρο που δεσπόζει στην
κορυφή, απ’ όπου η θέα στη Χώρα & στο πέλαγος είναι μαγευτική και κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Εκεί αξίζει να
απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα & τον απογευματινό μας καφέ.. Διανυκτέρευση.

4η Μέρα Δευτέρα 28/09/20: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό με την ησυχία μας και αναχώρηση για επίσκεψη στο “Βήμα” ή “Στασίδι” του Αποστόλου Παύλου. Ένα νεόδμητο
μνημείο με ψηφιδωτές απεικονίσεις, εις ανάμνηση του περάσματος του Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, από την Σαμοθράκη
το 49 μ.Χ. Στη συνέχεια, μετά από μία εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή θα μεταβούμε στην περίφημη παραλία των
Κήπων*, μία τεράστια παραλία με ψηλό βοτσαλάκι, εκεί όπου τελειώνει και το οδικό δίκτυο και δεν συνεχίζει προς αυτό το
απροσπέλαστο και άγριο κομμάτι του νησιού. Εκεί βρίσκονται και οι σπάνιοι "ζωγραφισμένοι" γεωλογικοί σχηματισμοί, τα
γνωστά "Πανιά της γριάς". Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό άγριο & άγονο τοπίο που ξετυλίγεται στις απόκρημνες νότιες, μη

προσβάσιμες οδικώς πλαγιές, που οι κλίσεις τους είναι έντονες, σχεδόν κάθετες και σχηματίζουν απόκρημνες απροσπέλαστες
πλαγιές, ενώ όλη η ευρύτερη περιοχή, με τις βραχώδεις ακτές & τις αμμώδεις μικροαποθέσεις αποτελούν καταφύγιο για τη
μεσογειακή φώκια Mocachus monachus. Επιστροφή στην Καμαριώτισσα για βόλτα & ελεύθερο χρόνο για τις τελευταίες
αγορές. Μπορείτε να προμηθευτείτε παραδοσιακά προϊόντα Σαμοθράκης όπως χασλαμά και πράουστο από τα τοπικά
εργαστήρια ζαχαροπλαστικής του νησιού, ενώ από το τυροκομείο του νησιού μπορείτε να βρείτε κασκαβάλι, αλλά και το
περίφημο ξηροτύρι Σαμοθράκης, που απέσπασε πανελλήνια διάκριση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους στις 17:00. Άφιξη
στην Αλεξανδρούπολη & επιστροφή αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη από την Εγνατία Οδό.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο: 215€
Επιβάρυνση μονόκλινου: +45€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Μεταφορές με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Αλεξανδρούπολη / Σαμοθράκη / Αλεξανδρούπολη με το Ε/Γ – Ο/Γ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»
• 3 διανυκτερεύσεις στην Σαμοθράκη στο ξενοδοχείο Αίολος 3***
• 3 προγεύματα
• Έμπειρος διπλωματούχος ξεναγός ΕΟΤ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κος Ιωαννίδης Αντώνιος)
• Εκδρομές – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Φόρος διαμονής
• ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία & Αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και γενικά ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό

*Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος δύναται να τροποποιηθεί χωρίς παραλείψεις.
*Συνιστάται να έχετε μαζί σας μπαστουνάκι τύπου “stick” κατά τις περιηγήσεις μας στο νησί.
*Συνιστάται για την ασφάλειά σας να φοράτε κλειστά υποδήματα με αντιολισθητική σόλα κατά τις περιηγήσεις μας στο νησί.
*Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή παρακαλούνται να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού.

•
•
•
•

Σημαντικές σημειώσεις:
Το Leader Travel λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν την ασφάλεια και την υγεία των ταξιδιωτών του γι’ αυτό
εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:
Χρήση λεωφορείων από εταιρείες με πιστοποίηση ότι απολυμαίνουν καθημερινά τα λεωφορεία με εγκεκριμένα
απολυμαντικά από τον ΕΟΦ
Πληρότητα λεωφορείων έως 65%
Διαμονή σε ξενοδοχεία που εφαρμόζουν στο ακέραιο τα υγειονομικά πρωτόκολλα και έχουν την πιστοποίηση “Health
First” από τον ΕΟΤ
Απαραιτήτως πρέπει να φέρετε μαζί σας προστατευτική μάσκα για την είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Λίγα λόγια για τον ξεναγό μας.
Ο Αντώνης Ιωαννίδης είναι απόφοιτος της σχολής ξεναγών Θεσσαλονίκης και ασχολείται με τις ξεναγήσεις 17 χρόνια. Έχει
μεταπτυχιακές σπουδές και είναι υποψήφιος διδάκτορας στον τομέα του τουρισμού εξειδικευόμενωςι κυρίως στην ευρύτερη
περιοχή της Θράκης. Η ξενάγηση μαζί του αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία!

“Αμύητον μη εισιέναι”
“Deorum sacra qui non acceperunt non intrant”
Σημαντική επιγραφή από το Ιερό της Σαμοθράκης που “Απαγόρευε την είσοδο στους αμύητους”

