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ΔΡΑΜΑ - ΝΕΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ – ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ – ΤΟΞΟΤΕΣ 

ΞΑΝΘΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ - ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

22-25/03/2019 
4 ημέρες / 3 νύχτες 

 

Εκδρομή 25ης Μαρτίου 2019 
 
 
22/03/2019 ΠΑΤΡΑ-ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ-ΕΓΝΑΤΙΑ-ΔΡΑΜΑ  (620 χιλ.) 
Η Αναχώρηση της εκδρομής μας θα γίνει  ώρα 07.30 από Τριών Συμμάχων, για την περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και την πρωτεύουσα του Νομού Δράμας, μια πόλη που αποτελεί το 
καλύτερο ορμητήριο για εκδρομή και εξορμήσεις στην γύρω περιοχή. Μετά από ένα υπέροχο 
ταξίδι στους καινούργιους δρόμους που ενώνουν την Πελοπόννησο με την Μακεδονία, και μέσω 
της γέφυρας Ρίου –Αντιρρίου , και αφού κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις για καφέ, ελαφρύ 
φαγητό, και ξεκούραση, θα φθάσουμε στην Δράμα,  επηρεασμένη από δύση και ανατολή, με τις 
πηγές της Αγίας Βαρβάρας στο κέντρο της πόλης , και τα υπέργηρα πλατάνια να σχηματίζουν ένα 
πραγματικό δάσος ,μας περιμένει να την περπατήσουμε και να την γνωρίσουμε. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Δ/ση 
 
23/03/2019  ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ-ΤΟΞΟΤΕΣ-ΞΑΝΘΗ-ΔΡΑΜΑ 
Μετά το πρωινό , θα ξεκινήσουμε για την μικρή κωμόπολη Παρανέστι, όπου αφού ξεναγηθούμε 
στο Μουσείο φυσικής Ιστορίας, με την δυνατότητα μιας πολύπλευρης επαφής με το εντυπωσιακό 
φυσικό περιβάλλον της οροσειράς της Ροδόπης αλλά και την κοιλάδας του Νέστου, ήλθε η ώρα 
που το τρένο θα σφυρίξει για την επιβίβαση μας και την παραποτάμια διαδρομή του ποταμού 
Νέστου, Ο Νέστος ένα από τα πιο μεγάλα και εντυπωσιακά ελληνικά ποτάμια πηγάζει από την 
Βουλγαρία και χύνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Οι Εικόνες του ποταμού είναι μοναδικές και 
αναμφίβολα το καλύτερο κομμάτι του είναι τα θρυλικά Στενά του Νέστου η Θρακικά Τέμπη .Το 
τρένο μπαινοβγαίνει στα τούνελ και ο Νέστος ξεδιπλώνεται ήρεμος δίπλα μας μέχρι που 
φθάνουμε στο σταθμό Τοξότες, εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να περπατήσουμε (όσοι 
επιθυμούν) το περίφημο μονοπάτι των Στενών του Νέστου. Στην συνέχεια αφήνουμε τα 
χρυσοπράσινα νερά και τους μαιανδρισμούς του ποταμού και πάμε στην Ξάνθη . Θα 
ξεναγηθούμε στην παλαιά πόλη και θα απολαύσουμε την ιδιαίτερη ομορφιά της . Αργά το 
απόγευμα, επιστροφή στη Δράμα. Δ/ση. 
 
24/03/2019   ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ-ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ      
Μετά το πρωινό , θα αναχωρήσουμε για να γνωρίσουμε της φύσης τα αξιοθέατα που έχουν 
δημιουργηθεί  στα βοριοδυτικά της Δράμας στους πρόποδες του Φαλακρού Όρους , βρίσκεται το 
Σπήλαιο του ποταμού Αγγίτη η αλλιώς του Μααρά, πρόκειται για σπήλαιο με λαμπρό σταλακτικό 
και σταλαγματικό διάκοσμο. Το όρος Φαλακρό το βουνό των λουλουδιών και των αθλημάτων 
δεσπόζει στην περιοχή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το οχυρό Λίσσε ένα από τα προπύργια 
της αμυντικής πλευράς της Ελλάδος , με τις δαιδαλώδεις υπόγειες στοές του  και λειτουργεί ως 
μουσείο . Οι άφθονες πηγές και τα ιδιαίτερης ομορφιάς δάση προσφέρουν στον επισκέπτη 
άμεση επαφή με το μεγαλείο της φύσης. Η Προσοτσάνη διαθέτει τοπικές λιχουδιές για το 
μεσημέρι πριν επιστρέψουμε στην Δράμα. Δ/ση. 
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25/03/2019  ΔΡΑΜΑ – ΝΕΡΑΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΑΤΡΑ 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την επιστροφή μας, αλλά επειδή είναι 25η Μαρτίου και 
χρειαζόμαστε μιαν όμορφη στάση και να γνωρίσουμε ένα καινούργιο μέρος θα παρακάμψουμε 
την Εγνατία να μπούμε στο Νομό Κοζάνης και ιδιαίτερα στην όμορφη Νεράιδα με την 
πανοραμική θέα στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου του ποταμού Αλιάκμονα, η στάση θα 
συνδυαστεί μα φαγητό στις ταβέρνες της περιοχής (προαιρετικά) πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας 
για την Πάτρα.  
  

  Τιμή κατ΄ατόμο σε δίκλινο δωμάτιο 185 €  
   Διαφορά μονόκλινου δωματίου  55 € 

 
 
Περιλαμβάνονται 

 Μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας 

 3 Δ/σεις σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Δράμα Μαριάννα hotel με πρωινό 

 Εισιτήριο τρένου Νέστου τοπικός ξεναγός μέχρι την Ξάνθη 

 Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας 

 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
 
 
Δεν Περιλαμβάνονται 

 Είσοδοι στα Μουσεία, Σπήλαιο Αγγίτη η όπου υπάρχει είσοδος σε αξιοθέατα 

 Φόρος διανυκτέρευσης 1,50 € ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

 Ο,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα η είναι προαιρετικό 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η Σειρά του ημερήσιου προγράμματος μπορεί να τροποποιηθεί η να αλλάξει η σειρά των 
επισκέψεων , χωρίς να αφαιρεθεί οτιδήποτε από το πρόγραμμα. 
 
Η Δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε μέχρι 08/03/2019 με προκαταβολή 85 €  , (απαραίτητη 
για κράτηση θέσεων και προτεραιότητας στο πούλμαν) 

 


