
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ & 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

3 ΗΜΕΡΕΣ 15-17/6 

 

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (470 χλμ)  

Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από τα γραφεία μας. Μέσω Καβάλας & Αλεξανδρούπολης, φθάνουμε στους Κή-

πους, στο τελωνείο για αστυνομικό και τελωνειακό έλεγχο. Αγορά αφορολογήτων ειδών στα DUTY FREE και 

μετά τον έλεγχο συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη, χτισμένη στην συμβολή τριών ποταμών (Έβρου, Άρδα 

& Τούντζα). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά Αλή Πασά, (το Καπαλί Τσαρσί την 

Αδριανούπολης) αλλά και στους τριγύρω πολυσύχναστους πεζοδρόμους. Το βραδάκι, πεζοί θα περάσουμε 

τις δύο ιστορικές γέφυρες του Τούντζα (1613) και του Έβρου (1843) για να βρεθούμε στο προάστιο του Κά-

ραγατς (παλιά Ορεστιάδα) με τον ιστορικό σιδηροδρομικό του σταθμό (σήμερα Πρυτανεία του Πανεπιστή-

μιου της Αδριανούπολης), με τα γραφικά καφέ και εστιατόρια στις όχθες των δύο ποταμών. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (80+80 χλμ)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγηση της Αδριανούπολης. Θα επισκεφθούμε το Σελιμιέ τζαμί και θα κά-

νουμε μια περιήγηση της πόλης με το πούλμαν για να δούμε το τζαμί Μπέγιαζιτ Β και το Κούλιγιε (συγκρό-

τημα κτηρίων του 1488), το όποιο στεγάζει σήμερα το Μουσείο Υγείας, τα ερείπια του παλατιού του Σαράι 

Τζεντίτ, τον πύργο της Δικαιοσύνης, το μνημείο των Βαλκανικών αγώνων, καθώς και το χώρο Κιρκπιναρ ό-

που κάθε χρόνο διεξάγονται οι πιο γνωστοί αγώνες παραδοσιακής πάλης με λάδι. Στην συνέχεια αναχώ-

ρηση για τις 40 Εκκλησιές. Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούμε μέσα στην πόλη. Μην παραλείψετε να 

επισκεφθείτε τα λουτρά Χιζίρ Μπέη και την μικρή σκεπαστή αγορά της πόλης (Arasta). Γεύμα εξ’ ιδίων και 

χρόνος ελεύθερος στην αγορά. Επιστροφή στην Αδριανούπολη το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (470 χλμ)  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος την αγορά. Το μεσημέρι αναχώρηση για το Ουζούν Κιοπρού, με την μακρύ-

τερη πέτρινη γέφυρα της Τουρκίας, χτισμένη το 1443, επί του ποταμού Εργίνη, παραπόταμου του Έβρου. 

Επίσκεψη στον σωζόμενο (από το 1875) ναό του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή, τώρα Μουσείο. Αναχώρηση για τα 

σύνορα. Με στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

Περιλαμβάνονται: Τη μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέ-

ρονται. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Διατροφή.  

Δεν περιλαμβάνονται: Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων, νυχτερινών 

κέντρων.  

Τιμοκατάλογος οδικής εκδρομής Αδριανούπολη & 40 εκκλησίες 
 

Αδριανούπολη & 

40 Εκκλησίες 
3 15-17/6 

HOTEL TRAKYA CITY 105 +25 Πρωινό 

HOTEL HILLY  109 +30 Πρωινό 

HOTEL EDIRNE PALACE 4* 119 +35 Πρωινό  

 


