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1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στα σύνορα όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και στην συνέχεια περιήγηση για την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Χρόνος ελεύθερος στο 
μεγαλύτερο Τσαρσί της πόλης, την αγορά του Αλή Πασά καθώς και στον πεζόδρομο Saraclar. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε ένα από τα παραδοσιακά τούρκικα χαμάμ για χαλάρωση.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με επίσκεψη παλιών Ελληνικών κτισμάτων όπως το 
Ζάππειο Παρθεναγωγείο και το Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο που ιδρύθηκε το 1872. Ακολούθως θα γνωρίσουμε τα 
μνημεία της δεύτερης κατά σειρά πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκινώντας από το Σελιμιγιέ Τζαμί 
(Selimiye Camii). Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, χτισμένο από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό 
αρχιτέκτονα της Οθωμανικής περιόδου. H ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού οι 
χριστιανοί αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί θόλος μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας 
ενώ οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ μακριά σε όποιο σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα το τζαμί 
προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί ως μουσείο. Θα δούμε επίσης 
το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο, 
κτίσμα του 15ου αιώνα που λειτουργούσε ως χάνι. Τέλος θα θαυμάσουμε το Εθνολογικό – Αρχαιολογικό μουσείο 
Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα από την Ελληνική, Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο. Ελεύθερος χρόνος στο 
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

195€ 109€ 289€
23/12, 24/12

26/12
&

06/01 

Plaza 5*
Kέντρο πόλης

Ηµιδιατροφή

3η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των 
αποσκευών, θα αναχωρήσουμε με προορισμό το 
Κάραγατς, την παλιά Ορεστιάδα, που δόθηκε στην 
Τουρκία με την Συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Μεταξύ 
άλλων θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό που 
στάθμευε το Οριεντ Εξπρές. Σήμερα το κτίριο στεγάζει τη 
σχολή Καλών Τεχνών του Τουρκικού Πανεπιστημίου 
Θράκης. Δίπλα στο βαγόνι, μέρος του περίφημου Όριεντ 
Εξπρές βρίσκεται το μνημείο και το μουσείο της Συνθήκης 
της Λωζάνης. Με τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή 
μας, φτάνουμε στο Σουφλί, το σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης στους “δρόμους του μεταξιού”. Ελεύθερος χρόνος 
για καφέ και φαγητό εξ ιδίων. Αναχώρηση στην συνέχεια 
για την πόλη μας. Άφιξη μέσω ενδιαμέσων στάσεων στην 
πόλη μας.

3η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΡΑΓΑΤΣ

Χρόνια πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ως πρώτη τους 
πρωτεύουσα στη δυτική του πλευρά του Βοσπόρου (1361 - 
1453), οι Οθωμανοί φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! 
Το Τέμενος Σελιμιγιέ είναι ένα κομψοτέχνημα της 
ισλαμικής αρχιτεκτονικής και το αρτιότερο δημιούργημα 
του αρχιτέκτονα Σινάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίσμα 
οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της 
εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο, όπως νωρίτερα 
το Σουλειμανίγιε (τζαμί του Σουλεϊμάν) είχε χτιστεί με τη 
αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, 
τη Ρόδο και τη Μάλτα. Από ορισμένα σημεία φαίνεται ο 
ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε (1451 μ.Χ.). 
Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι (16ου 
αι) - σήμερα ξενοδοχείο, το Τέμενος Εσκί (15ου αι), το 
Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το Τέμενος Ουτς Σερεφελί (15
ου αι), το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ (1481 - 1512 
μ.Χ.) και το Μουσείο Υγείας. Έπειτα, θα επισκεφθούμε στο 
Κάραγατς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Γαλλικής 
Εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε κάποτε το 
Οριάν Εξπρές. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό 
(έξοδα ατομικά) στην Αδριανούπολη ή ευκαιρία να 
απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου και να 
ξεκουραστείτε. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Επισκεφτείτε το παραδοσιακό Χαµάµ 
Saray Hamami, µέρος του πρώτου 
παλατιού της Αδριανούπολης και 
βγείτε υπέροχες φωτογραφίες σε 
ένα ατµοσφαιρικό σκηνικό!
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

259€ 119€ 365€
23/12, 26/12

&
05/01 

Plaza 5*
Kέντρο πόλης

Ηµιδιατροφή

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή


