
 

 

 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η Ημέρα (Μ. Πέμπτη): 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.  

      Αναχώρηση: 05.04                                                                                          5 Ημέρες  

 



 

 
  

2η Ημέρα (Μ. Παρασκευή): 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 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 το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά 

του Επιταφίου. Διανυκτέρευση  

 

3η Ημέρα (Μ. Σάββατο): 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. Σε κοντινή εκκλησία θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου και 

θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για να απολαύσουμε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. 

Διανυκτέρευση.   

 

4η Ημέρα (Κυριακή του Πάσχα): Πασχαλινό, παραδοσιακό γλέντι 
 

Πασχαλιά! Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη! 

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Σήμερα η μέρα μας θα είναι χαλαρή. Θα ‘’χουζουρέψουμε’’ 

στους πολυτελείς χώρους του ξενοδοχείου. Το μεσημέρι θα γευτούμε τον πατροπαράδοτο 

οβελία και πολλά άλλα εορταστικά εδέσματα και θα διασκεδάσουμε με ζωντανή μουσική. 

Το απόγευμα, για όσους το επιθυμού,ν μπορούμε να κάνουμε ένα ρομαντικό περίπατο 

στην μεγαλη παραλία της Καβάλας και να απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο 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 

 Διαμονή στο LUCY HOTEL 5* στην Καβάλα   

 Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)  

 Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της 

ημιδιατροφής 

 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 

 

ΠΑΙΔΙΑ  

2 – 12 ΕΤΏΝ  

 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

5 ΗΜΕΡΕΣ  € 299  € 273  € 139  € 395  


