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1  Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου: 24/2/23 

Θάσος 
4 ημέρες οδικώς 

Αναχώρηση: 14/04/23 – 17/04/23 

     
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή  Αναχώρηση για Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας (135 
χλμ.) – Κεραμώτη (75 χλμ.) – Θάσος – Ποτός  (36 χλμ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσα από μία πανέμορφη 
διαδρομή, θα φτάσουμε στη βόρεια πλευρά του Παγγαίου όρους, σε υψόμετρο 753 μέτρων, 
όπου θα επισκεφτούμε τη σημαντική Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας. Η συμβολή 
της Μονής κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρξε καθοριστική και ανεκτίμητη στη 
διατήρηση της ορθοδοξίας. Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνας της Αχειροποίητος 
Θεοτόκου που κατά την παράδοση είναι μία από τις εικόνες που αγιογράφησε ο Απόστολος 
Λουκάς. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για την Κεραμωτή, από όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο για το βορειότερο νησί του Αιγαίου, την όμορφη και καταπράσινη Θάσο. Άφιξη και 
πρώτη γνωριμία με τον Λιμένα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας για φαγητό 
εξ ιδίων. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Μ. Σάββατο Ποτός  – Μονή Αρχαγγέλου (14 χλμ.) – Αλυκή (5 χλμ.) 
– Ποταμιά (20 χλμ.) – Λιμένας (10 χλμ.) – Παναγιά (8 χλμ.) – Ποτός  (41 χλμ.) 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από το Μοναστήρι του Αρχάγγελου 
Μιχαήλ, του προστάτη του νησιού, όπου φυλάσσετε καρφί της Σταυρώσεως του Χριστού και 
η Θαυματουργή εικόνα του Ταξιάρχη. Συνεχίζουμε για την Αλυκή µε τα αρχαία ορυχεία 
μαρμάρου και για την Ποταμιά, χωριό χτισμένο κάτω από την κορυφή του Ψαριού, του 
υψηλότερου βουνού της Θάσου. Έπειτα, αναχωρούμε για τον Λιμένα, την πρωτεύουσα του 
νησιού. Εδώ θα δούμε τα ερείπια του ιερού του Ποσειδώνα, του ιερού του Διονύσου και της 
Αγοράς, το αρχαίο Θέατρο, την Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια, θα 
αναχωρήσουμε για την Παναγιά, ένα χωριό με σπίτια που διατηρούν τον παραδοσιακό 
μακεδονικό ρυθμό και την αξιόλογη εκκλησία της Παναγίας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Λειτουργία και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε µε την 
παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα Ποτός  – Θεολόγος  – Ποτός  (20 χλμ.) & το 
Απόγευμα  Λιμενάρια 
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τον Θεολόγο, ένα όμορφο χωριό σε υψόμετρο 220 μέτρων, 
µε παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα δρομάκια και αξιόλογες εκκλησίες. Αποτελεί τουριστικό 
κέντρο και υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την 
Κεφαλόγουρνα, έναν κρυφό παράδεισο στην καρδιά του Θεολόγου. Όταν τρεις φυσικές 
γούρνες γέμισαν με νερό, ενεργοποιήθηκε ο καταρράκτης και μας χαρίζει μία μοναδική 
εικόνα. Μετά τη βόλτα μας θα επιστρέψουμε στον Ποτό, ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο 
χωριό, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για να 
απολαύσουμε το μεσημεριανό Πασχαλινό μας γεύμα. Ξεκούραση και το απόγευμα θα 
επισκεφτούμε τα Λιμενάρια, όπου θα γνωρίσουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη κωμόπολη του 
νησιού, με μοναδική θέα προς το Αιγαίο Πέλαγος, το Άγιο Όρος και τη Λήμνο. Ελεύθερος 
χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
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2  Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου: 24/2/23 

 

4η ημέρα: Δευτέρα του Πάσχα Ποτός – Λιμένας (36 χλμ.) – Κεραμωτή – 
Καβάλα (40 χλμ.) – Επιστροφή στην πόλη μας (150 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Λιμένα, όπου θα πραγματοποιήσουμε τις τελευταίες 
αναμνηστικές αγορές στην κεντρική αγορά και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ. 
Επιβίβαση στο πλοίο προς Κεραμωτή. Άφιξη και αναχώρηση για την υπέροχη Καβάλα, μία 
πόλη που απλώνεται χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Σύμβολο. 
Χαρακτηριστικό είναι το λιμάνι με τους φοίνικες και τους παλιούς κυβόλιθους, όπου 
συνυπάρχουν τα σύγχρονα κτήρια, οι ψαροταβέρνες και οι βάρκες των ψαράδων. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα, καφέ και φαγητό. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην 
πόλη μας.  
 

Τιμοκατάλογος 

  
Early  

booking 
Τιμή σε 
δίκλινο 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

2ο Παιδί    
2-12 ετών 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Potos Hotel 3* 199€ 219€ 149€ 139€ 75€ 

 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Οι μεταφορές µε πολυτελές πούλμαν του γραφείου µας 

✓ Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
✓ Τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή (συμπεριλαμβανομένων των εορταστικών 

γευμάτων) 
✓ Οι περιηγήσεις και οι εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου µας 
✓ Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
✓ Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό 

x Φόρος διαμονής 

 

  

http://www.ephirahotel.gr/

