OPERA Travel & Tours
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία) Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865 - 6980280488
ΜΗΤΕ: 0726Ε60000044201

Χριστούγεννα 5 αστέρων

Καβάλα – Ξάνθη - Ονειρούπολη
4 ΗΜΕΡΕΣ
23/12/2018 – 26/12/2018
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Τιμή κατά άτομο: 210€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα Κυριακή 23/12/2018

Βόλος – Ξάνθη - Καβάλα
•
•

•
•

Συγκέντρωση στο Δημαρχείο του Βόλου στις 05:45 πμ , με προορισμό την πόλη με
τα χίλια χρώματα – Ξάνθη, κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ
και ξεκούραση.
Φτάνοντας στην Ξάνθη, θα έχουμε την δυνατότητα να περιηγηθούμε μέσα στα
λιθόστρωτα σοκάκια της παλιάς πόλης και να πάρουμε εικόνες από τα
αναπαλαιωμένα αρχοντικά και τα παραδοσιακά οικοδομήματα που συνδυάζουν την
τοπική με την οθωμανική αρχιτεκτονική. Η διαδρομή αυτή θα μας οδηγήσει στο
περίφημο και ξακουστό Λαογραφικό Μουσείο (προαιρετική είσοδος-ατομικά
έξοδα). Στο πεζό μέρος της περιήγησης μας μεταξύ άλλων θα δούμε το Δημαρχείο
(1830), την Δημοτική Πινακοθήκη. Τοπόσημο της πόλης, ο Πύργος του Ωρολογιού
που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία και ανοικοδομήθηκε το 1859. Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό εξ ιδίαν και γνωριμία με την φημισμένη αγορά της πόλης.
Αναχώρηση με προορισμό την Καβάλα , όπου θα μεταβούμε στο πολυτελές
ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση, ξεκούραση.
Δείπνο στο πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.

2η Ημέρα 24/12/2018 –παραμονή Χριστουγέννων

Καβάλα- Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων – Βαπτιστήριο Λυδίας
•

•

•
•

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε από το ξενοδοχείο μας με προορισμό τον
Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων όπου θα ξεναγηθούμε σε έναν από τους πιο
σημαντικούς ιστορικούς τόπους της περιοχής. Βρίσκεται 15 χλμ από την Καβάλα
στην περιοχή Κρηνίδες και ιδρύθηκε από τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Φίλιππο Β΄από όπου και πήρε το όνομά του.
Επόμενος σταθμός μας, το Βαπτιστήριο της Λυδίας, το μοναδικό,
μνημειώδες προσκύνημα της ισαποστόλου αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας, μνημείο
σύγχρονο, εμπνευσμένο από τη σημαντική παρουσία του Αποστόλου Παύλου στην
περιοχή.Ξενάγηση και προσκύνημα.
Αναχώρηση για την πόλη της Καβάλας, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να
πάρουμε εικόνες και να ενημερωθούμε για το Παλαιό Υδραγωγείο της πόλης και το
Δημαρχείο.
Κατόπιν θα διανύσουμε πεζοί μια ατμοσφαιρική διαδρομή μέσα από τα σοκάκια της
πόλης, καταλήγοντας στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή, όπου θα γνωρίσουμε ένα δείγμα
Οθωμανικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα στην Ελλάδα. Στην οικία αυτή
εφαρμόστηκε η αρχή της χωριστής διάταξης των χώρων ενδιαίτησης ανδρών και
γυναικών.

•

Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για περίπατο στα γραφικά σοκάκια της πόλης, φαγητό
εξ ιδίαν, καφές.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.

•
•

•

Εορταστικό Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν σε μπουφέ με ζωντανή μουσική
και πακέτο ποτών απεριόριστης κατανάλωσης (Λευκό κρασί Αθήρι
Ελληνικά Κελάρια / Κόκκινο Κρασί Αγιωργίτικο Ελληνικά Κελάρια /
Μπύρα Μύθος/ Αναψυκτικά / Εμφιαλωμένο Νερό)
Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα 25/12/2018 - Χριστούγεννα

Καβάλα- Ι.Μ. Αναλήψεως του Σωτήρος – Δράμα ( Ονειρούπολη)
•

•

•
•
•

Μετά το πρόγευμά μας, αναχωρούμε για την Ι.Μ. Αναλήψεως του Σωτήρος
(Ταξιαρχες). Η Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος βρίσκεται στο χωριό
Ταξιάρχες του νομού Δράμας. Η ιστορία του μοναστηριού είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με το βίο και το ποιμαντικό έργο του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη του
Ομολογητού.
Στην συνέχεια, θα μεταβούμε στην Δράμα, μια όμορφη πόλη, πλούσια σε
αξιοθέατα, πολιτιστικά δρώμενα και φυσικό περιβάλλον, το όνομά της οποίας
προέκυψε από το «Υδράμα»-«Δύραμα» και προέρχεται από τα άφθονα νερά που
αναβλύζουν στην περιοχή. Εκεί θα απολαύουμε ένα ταξίδι στη μαγεία των
Χριστουγέννων που για ενδέκατη συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται στην
Ονειρούπολη. Σε μια έκταση 20 περίπου στρεμμάτων, στον καταπράσινο Δημοτικό
Κήπο της Δράμας, το παραμυθένιο σκηνικό που στήνεται εκεί, συνδέεται με την
κεντρική πλατεία της πόλης και δημιουργεί τις καλύτερες αναμνήσεις για μικρούς
και μεγάλους.
Ελεύθερος για φαγητό εξ ιδίαν – καφέ.
Αναχώρηση με προορισμό την Καβάλα, επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση.
Δείπνο στο πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.

4η Ημέρα 26/12/2018

Καβάλα- Βόλος
•
•

•

•

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, θα αποχαιρετίσουμε την όμορφη Καβάλα με
προορισμό την πόλης μας.
Επόμενη στάση μας, η γιορτινή πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου θα μεταβούμε στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (πολιούχου της Θεσσαλονίκης) που βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης, πάνω από την αρχαία Αγορά και αποτελεί αδιαμφισβήτητα το
σημαντικότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο της, τόσο για θρησκευτικούς, όσο και για
ιστορικούς λόγους.
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ ιδίαν και καφέ.
Επιστροφή στον Βόλο, κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
ξεκούραση. Τέλος εκδρομής.

•

ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•

Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
ιδιόκτητο πούλμαν 51+1 θέσεων.
Διαμονή στο ξενοδοχείο “LUCY HOTEL 5*”, στην Καβάλα με Ημιδιατροφή.
Εορταστικό Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν σε μπουφέ με ζωντανή μουσική και
πακέτο ποτών απεριόριστης κατανάλωσης (Λευκό κρασί Αθήρι Ελληνικά Κελάρια
/ Κόκκινο Κρασί Αγιωργίτικο Ελληνικά Κελάρια / Μπύρα Μύθος/ Αναψυκτικά /
Εμφιαλωμένο Νερό).
Οι περιηγήσεις- ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα μας εκδρομής.
Ξεναγός.
Αρχηγός – Συνοδός.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.

•
•

•
•
•
•
•

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•

Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.

•

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που αποτελεί
4€/δωμάτιο/ διανυκτέρευση.

•

Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα, φιλοδωρήματα κλπ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Είσοδος στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης: 2€/ άτομο
Είσοδος στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων: 3€/ άτομο
- Σε πολύ κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο μας, βρίσκεται ο Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης.
- Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί, χωρίς παραλείψεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση της
εκδρομής.

Το γραφείο μας, σας εύχεται Καλό Ταξίδι και Χαρούμενες Γιορτές
Οpera Travel & tours

