
 

 Αδριανούπολη - Αλεξανδρούπολη 

3 ημέρες 

 

 
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Αδριανούπολη (360 χλμ.) 
Αναχώρηση στις 06:00 από τα γραφεία μας. Στάση για καφέ στη Μουσθένη. Αναχώρηση για τα σύνορα των Κήπων. 

Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και χρόνος για αγορές στα αφορολόγητα είδη (Duty Free). Συνεχίζουμε για την Αδρια-

νούπολη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μια πρώτη γνωριμία στην πανέμορφη πόλη της Θράκης. Χρόνος ελεύ-

θερος στην αγορά Αλή Πασά (το μεγαλύτερο τσαρσί της πόλης) αλλά και στους τριγύρω πολυσύχναστους δρόμους γύρω 

από τον πεζόδρομο (Saraclar), όπου έχετε τη δυνατότητα εκτός από τις αγορές σας να θαυμάσετε τα γραφικά σπίτια 

βγαλμένα από μια άλλη εποχή και να δοκιμάσετε την τουρκική παραδοσιακή κουζίνα. Διανυκτέρευση. Σας προτείνουμε 

να επισκεφτείτε ένα παραδοσιακό τουρκικό χαμάμ που θα σας χαλαρώσει και θα σας γεμίσει ευεξία. 

 

2η ημέρα: Αδριανούπολη (Ξενάγηση πόλης) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για να επισκεφτούμε το επιβλητικό Σελιμιγιέ Τζαμί, έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Μιμάρ 

Σινάν, καθώς επίσης και την 2η σκεπαστή αγορά (Arasta Bazar), που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Έπειτα θα επισκεφτούμε 

το ξακουστό Μουσείο Υγείας, το σπουδαιότερο κοινωφελές ίδρυμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου με μεθόδους 

όπως η μουσική και η υδροθεραπεία θεράπευαν νοσήματα της ψυχής και του σώματος. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 

στα 2 καινούργια εμπορικά κέντρα της πόλης, το Erasta και το Margi Outlet, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 

αγορές όλων των ειδών. Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση με μουσικό πρόγραμμα (Οριεντάλ) με φα-

γητό και ποτό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

 

3η μέρα : Αδριανούπολη - Αλεξανδρούπολη - Θεσσαλονίκη (360 χλμ.)   
Μετά το πρωινό, φορτώνουμε τις αποσκευές μας και αναχωρούμε για την Ελλάδα, περνώντας από το προάστιο Καραγατς 

(Παλιά Ορεστιάδα), όπου θα κάνουμε στάση για να επισκεφτούμε το Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου κάποτε περνούσε το 

θρυλικό Οριεντ Εξπρές (συρμός) και σήμερα στεγάζει τη Σχολή καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Trakya. Στην ίδια 

περιοχή υπάρχει το μνημείο της Λοζάνης. Αναχώρηση για τον συνοριακό έλεγχο και με στάσεις καθοδόν, άφιξη το 

μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη για φαγητό. Ελεύθερος χρόνος στο λιμάνι με τον επιβλητικό Φάρο - σύμβολο της πόλης 

και το μνημείο της οικογένειας Βισβίζη, μία από της μεγάλες οικογένειες ευεργετών του γένους, που αφιέρωσαν την 

περιουσίας τους στην ελληνική επανάσταση. Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη το βράδυ στην πόλη.  

 

Τιμοκατάλογος Εκδρομής 

 

Εκδρομή Ημ. Αναχ. 
Ξενοδοχεία 

τοποθεσία 

Τιμή ατόμου σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Επιβάρυνση μονό- 

κλινου 

Παιδί 

2-12 ετών 
Διατροφή 
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Αλεξανδρούπολη 
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24/12 

04/01 

Trakya city 3* / Αδριανούπολη 119 € + 40 € 55 € Πρωινό 

Edirne Palace 4*/ Αδριανούπολη 125 € + 55 € 60 € Πρωινό 

 


