
 

 
 

 

 

 

 

Καβάλα 

 

Στη «Γαλάζια Πόλη», με τις υπέροχες παραλίες, στη «Μέκκα του καπνού», το χθες 

και το σήμερα ζωντανεύουν. Στην πόλη, όπου Βυζαντινοί, Οθωμανοί, Εβραίοι, 

έμποροι και αστοί, καπνεργάτες, πρόσφυγες και διανοούμενοι πέρασαν και 

άφησαν το στίγμα τους. Στην Ανατολική Μακεδονία, στο κομβικό σημείο όπου 

συναντιούνται οι θαλάσσιοι δρόμοι και η Ανατολή με τη Δύση. Στην Καβάλα θα 

δείτε θεόρατες καπναποθήκες και νεοκλασικά που θυμίζουν το ένδοξο 

παρελθόν της πόλης. Θα απολαύσετε καφέ, φαγητό και ποτό στο γεμάτο 

ζωντάνια κέντρο της και στην παραλία της, ενώ από ψηλά το κάστρο θα στέκει 

αγέροχο. Στο λιμάνι, θα βρείτε ψαράδες και περιπατητές. Θαυμάστε την Παλιά 

Πόλη και το Ιμαρέτ, τα τζαμιά, και το σπίτι του Μεχμέτ Αλί. Περπατήστε στα 

σοκάκια του χρόνου. Καλωσορίσατε στην Καβάλα, μια από τις ομορφότερες 

πόλεις της Ελλάδας! 

 

Ανοιξιάτικες ομορφιές της Ανατολικής 

Μακεδονίας 

Αναχώρηση :  24.05                                                                                                               5  Ημέρες 



 

1η Ημέρα: Αθήνα – Καβάλα 
 

Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα στις 7:00 και μέσω της Εθνικής οδού 

Αθηνών – Θεσσαλονίκης και της Νέα Εγνατίας Οδού θα φτάσουμε στην 

όμορφη Καβάλα. Η πόλη σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, που η 

ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Άφιξη στο ξενοδοχείο Lucy 

Hotel 5*, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

 
  

2η Ημέρα: Καβάλα – Φίλιπποι – Νέα Καρβάλη – Καβάλα   
 

Πλούσιο πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη που μας 

φιλοξενεί. Με τοπικό ξεναγό θα περιηγηθούμε από την παραλία ως την 

παλιά πόλη. Η συνοικία της Παναγίας, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε 

χερσόνησο με τη θάλασσα τριγύρω. Ανηφόρες με πέτρινα στενά 

καλντερίμια και πολύχρωμα αρχοντικά. Θα δούμε μνημεία όπως το 

Ιμαρέτ, το σπίτι του Μοχάμεντ Αλί, το ναό της Παναγίας, το Φρούριο και 

τις Καμάρες. Η Καβάλα υπήρξε για πολλές δεκαετίες η πιο σημαντική πόλη 

παραγωγής, επεξεργασίας και εξαγωγής  καπνού. Θα δούμε παλαιές 

καπναποθήκες και το μοναδικό Μουσείο Καπνού. Θα συνεχίσουμε για να 

ξεναγηθούμε σ’ έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 

χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, τους Φιλίππους που πρόσφατα 

(2016) ανακηρύχτηκε σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τους Φιλίππους και ίδρυσε την πρώτη 

χριστιανική εκκλησία της Ευρώπης, γεγονός που κατέστησε τον οικισμό 

μητρόπολη του χριστιανισμού. Η Νέα Καρβάλη, γνωστή για τα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 



παραδοσιακά γλυκά της, ονομαστοί είναι οι κουραμπιέδες και οι 

μπουγάτσες Νέας Καρβάλης, είναι ένας οικισμός - δημιούργημα των 

Μικρασιατών προσφύγων της Καππαδοκικής Καρβάλης ή Γκέλβερι – που 

απλώνεται κατά μήκος εκτεταμένης παραλίας με άμμο και βότσαλα, 

καθώς και γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου, όπου και 

φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση  

 

3η Ημέρα: Καβάλα – Ολοήμερη εκδρομή: Οχυρό Λίσσε – Σπήλαιο 

Πηγών Αγγίτη ποταμού – Μονή Εικοσιφοίνισσας    
 

Πλούσιο πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε κρυφές γωνιές της 

Μακεδονίας μας. Επίσκεψη στο πολύ σπουδαίο οχυρό Λίσσε πολύ κοντά 

στο κάτω Νευροκόπι. Συνεχίζουμε για το σπήλαιο Πηγών Αγγίτη, όπου 

μέσα από τα έγκατα της γης πηγάζει ο παγωμένος ποταμός Αγγίτης. Το 

εντυπωσιακό αυτό σπήλαιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο του 

κόσμου. Ήδη στην είσοδο του σπηλαίου είναι εμφανής η ξεχωριστή 

ομορφιά του, με το ποτάμι να εξέρχεται ορμητικό από τα έγκατα της γης. 

Η ιερά Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας είναι η δεύτερη 

σημαντικότερη μονή της Μακεδονίας που ακόμα και σήμερα πλήθος 

πιστών συρρέουν στη Μονή για να προσκυνήσουν τη χάρη της 

Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας και να ασπαστούν την αχειροποίητο 

εικόνα της. Η ιερά Μονή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Παγγαίου, σε 

μια κατάφυτη τοποθεσία και σε υψόμετρο 743 μ. Σήμερα στη Μονή ζουν 

25 μοναχές. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.   

 

4η Ημέρα: Σέρρες – Πάρκο του Αγίου Ιωάννη – Δράμα 

 

Πλούσιο μπουφέ πρωινό. Ξεκινάμε για τις Σέρρες. Μια πόλη ζωντανή με 

νέους ανθρώπους ξακουστή για την σερραίικη μπουγάτσα και τον ακανέ. 

Λίγο έξω από την πόλη συναντάμε το πανέμορφο πάρκο του Αγίου 

Ιωάννη, με τρεχούμενα νερά, καταρράκτες αλλά και ταβέρνες που 

μπορούμε να δοκιμάσουμε φρέσκες ψητές πέστροφες ή ντόπιο 

βουβαλίσιο κρέας. Συνέχεια έχει η Δράμα, μια πόλη απλή και 

ανοιχτόκαρδη, θα μας προσφέρει ζεστασιά, φιλοξενία και θα μας 

αποκαλύψει τις ομορφιές της και τα μυστικά της. Στο πάρκο της Αγίας 

Βαρβάρας, τα νερά που αναβλύζουν, δίνουν ζωή σε ένα μαγικό σκηνικό 

με λίμνες και αιωνόβια δέντρα, θα μας θυμίσουν πόσο όμορφη είναι η 

απλότητα της φύσης στη Μακεδονία. Οι νερόμυλοι και οι καπναποθήκες 

του παρελθόντος θα μας γυρίσουν στην αγνότητα του χθες. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

5η Ημέρα: Αμφίπολη – Αθήνα 



 

Πλούσιο πρωινό και ημέρα επιστροφής. Μια πρώτη στάση όμως στην 

Αμφίπολη. Η Αμφίπολη ήταν σημαντική αρχαία πόλη της  Αν. Μακεδονία 

στις όχθες του Στρυμόνα. Σήμερα είναι ένα μικρό χωριό στο νομό Σερρών 

με 213 κατοίκους και ένα όμορφο μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πορεία 

επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο LUCY HOTEL 5* στην Καβάλα   

 Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)  

 Ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό στα αξιοθέατα της Καβάλας 

και στους Φιλίππους  

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών  

 Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων 

 Προσωπικά έξοδα  

 Φόρος διαμονής 

 

 

 

  

 

           

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ανά άτομο    

ΔΙΑΡΚΙΑ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

5 ΗΜΕΡΕΣ  € 320  € 273    € 419 


