
 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ 

 

Οινοποιείο Μανωλεσάκη - Πάρκο ημερόβιων και νυκτόβιων πουλιών - Ξενάγηση στο Ιμαρέτ - Μουσείο Σκιάς Ξάνθη 

Σπίτι Μάνου Χατζιδακι - Ξενάγηση Παλαιάς πόλης Ξάνθη - Μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων Κηπιά - Μουσθένη  

04 – 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

1η ΗΜΕΡΑ Σάββατο 04/12: Θεσσαλονίκη – Οινοποιείο Μανωλεσάκη-Αγορά Δράμας (Αρπακτικά πουλιά)-Καβάλα 

Αναχώρηση από Καλαμαριά με προορισμό μας την Καβάλα. Θα επισκεφθούμε το Κτήμα Μανωλεσάκη στην Αδριανή Δράμας. Η 
οικογένεια δραστηριοποιείται στην αμπελουργία και οινοποίηση από το 1979. Στόχος είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας κρασιών 
αποκλειστικά από τον ιδιόκτητο αμπελώνα. Θα ακολουθήσει μία μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας με ποικιλία πλατώ τοπικών 
προιόντων. Συνέχεια έχει ένας ιδιαίτερος και μοναδικός στο είδος του χώρος. Το Πάρκο Αρπακτικών Ημερόβιων και Νυκτόβιων 
Πτηνών. Η επίσκεψή μας κορυφώνεται με τη θεαματική επίδειξη ελεύθερης πτήσης των εκπαιδευμένων αρπακτικών πουλιών. Θα μας 
μείνει αξέχαστο το θέαμα των γερακιών που εφορμούν στο δόλωμα, πετούν ψηλά και ξανακατεβαίνουν με ταχύτητα κατακόρυφα ή κάνοντας 
ελιγμούς. Στάση για φαγητό σε τοπικές ταβέρνες στο Κεφαλάρι. Τέλος, φθάνουμε στην Καβάλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Esperia 
4**** στην παραλία της Καβάλας. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ Κυριακή 05/12: Καβάλα – Ξάνθη – Μουσείο «Το σπίτι της Σκιάς» - Σπίτι Χατζηδάκι – Παλαιά Πόλη -  Καβάλα 

Πρωινό και αναχώρηση για Ξάνθη. Επίσκεψη στο «Σπίτι της Σκιάς». Το 2008 ο κ. Βαΐτσης ανακάλυψε την Trash Art (τέχνη από 

σκουπίδια). Έκτοτε ασχολείται με την τέχνη της σκιάς. Από τις πιο βαθυστόχαστες προτάσεις του τα έργα των αντιθέσεων ή έργα διπλής 

σκιάς. Από τις τελευταίες του δημιουργίες είναι το σύνολο έργων με την ονομασία «Ψυχή». Θα έρθουμε αντιμέτωποι με ένα περιστρεφόμενο 

γλυπτό, πλάθει εικόνες στο μυαλό μας μέχρι όλοι να δούμε να αναγράφεται η λέξη  «PSYCHE». Στη συλλογή αυτή ανήκουν στάδια της 

ψυχής όπως η γονιμοποίηση, η διασκέδαση, η χαρά, η απώλεια και τέλος η κάθαρση. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Συνέχεια έχει το 

σπίτι του Μάνου Χατζιδάκι. Πολλές φορές και για χιλιάδες ανθρώπους η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι. 

Άλλοτε έχει όχημα μόνο τις νότες και το σιγανό μουρμούρισμα της ευχαρίστησης, άλλοτε κουβαλά μαζί συναισθήματα, αναμνήσεις, εικόνες 

και όλα εκείνα που αναζητούν όσοι μπορούν να εκφραστούν μέσα από τα  έργα του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Θα έχουμε επίσημη και 

πλήρη ξενάγηση του χώρου από έμπειρο ξεναγό. Η ξενάγηση με την ξεναγό θα συνεχιστεί με μία βόλτα στην Παλαιά Πόλη της Ξάνθης.   

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ Δευτέρα 6/12: Καβάλα (Ξενάγηση Ιμαρέτ)-Μουσθένη–Κηπιά ( Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων) - Θεσσαλονίκη 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην Καβάλα. Επίσκεψη στο Ιμαρέτ. Πρόκειται για ένα τεράστιο οικοδόμημα το οποίο χτίστηκε το 1817 από 

τον Μεχμέτ Αλί Πασά. Υπήρξε θρησκευτικό και εκπαιδευτικό κέντρο μεγάλης ακτινοβολίας που λειτούργησε όλο το 19ο αιώνα , μέχρι τις 

αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό το κομψοτέχνημα της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής λειτουργεί ως ξενοδοχείο πολυτελείας και μάλιστα αποτελεί το 

πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που λειτουργεί σ έναν ιστορικό χώρο. Θα έχουμε επίσημη ξενάγηση 45 λεπτών σε όλους τους χώρους 

του « μνημείου» ώστε να γνωρίσουμε την ιστορία του. Επίσκεψη στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στα Κηπιά. Θα δούμε Ελληνικές 

και ξένες φιγούρες όπως του Μίκη Θεοδωράκη, της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της Μελίνας Μερκούρη, του Οδυσσέα Ελύτη, του Michael 

Jackson, της Madonna, της Whitney Houston κ.α. Το μουσείο αποτέλεσε όνειρο και στόχο ζωής για το Θεόδωρο Κοκκινίδη. Με 

σιδερένια θέληση και πάνω από όλα αγάπη και μεράκι για δημιουργία τελικά πραγματοποιήθηκε. Αναχώρηση για Μουσθένη. Θα μας 

καλωσορίσει το τοξωτό γεφύρι και το πολύ-φωτογραφημένο μπλε σπίτι στην είσοδό της. Από τη μία οι Χριστιανοί και από την άλλη οι 

Μωαμεθανοί, με τα τοξωτά  γεφύρια να ενώνουν τότε ακόμα και πολιτισμούς. Χαρακτηρίζεται ως το « Πήλιο της Καβάλας» με το μοναδικό 

Τούρκικο σχολείο με την επιγραφή στα Αραβικά, ενώ στη γραφική κεντρική πλατεία κεντρίζουν τα πηγαία νερά που προέρχονται από τις 

πανύψηλες κορυφές. Φαγητό σε τοπική  ταβέρνα ( ταβέρνα το Μποστάνι).  Επιστροφή απόγευμα προς βράδυ στη Θεσσαλονίκη. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Μεταφορά  με πολυτελές λεωφορείο και έμπειρο οδηγό 

• Διαμονή Esperia hotel 4**** (  με πρωινό ) 

• Επίσημη ξενάγηση στο Σπίτι του Μάνου Χατζιδάκι 

• Επίσημη ξενάγηση στην Παλαιά πόλη της Ξάνθης 

• Φόρος διαμονής  

• Συνοδός του γραφείου μας      

• ΦΠΑ 
 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται  

• Γευσιγνωσία με συνοδευτικά στο Οινοποιείο Μανωλεσάκη (5€) 

• Είσοδος στο Πάρκο ημερόβιων και Νυκτόβιων πουλιών (3€) 

• Επίσημη ξενάγηση στο Ιμαρέτ στην Καβάλα (5€) 

• Είσοδος στο Μουσείο Σκιών στη Ξάνθη (2€) 

• Είσοδος στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στα Κηπιά (4€) 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 165 € 
Διαφορά μονόκλινου: +  40€  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ…………….19/11/2021 
 
Τραπεζικοί λογαριασμοί (Δικ. ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)  
· EUROBANK 0026.0388.29.0200155117  
· ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6069-143695-001  
· ALPHA BANK GR4601407310731002002002140 
 · ΕΘΝΙΚΗ 74400378852  
Παρακαλώ να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικές σημειώσεις: 

Το γραφείο μας 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 85%  

• 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 
 

 

 
 


