
ALEXANDER 5* HOTEL & CONVENTION CENTER
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή της Νέα Χιλής, λίγο έξω από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους 
επιθυμούν να περάσουν χαλαρές στιγμές στο κέντρο ευεξίας του ξενοδοχείου. Το Symposio Restaurant είναι η ιδανική επιλογή για μοναδικές 
γαστριμαργικές εμπειρίες και προτείνει μεγάλη ποικιλία κρασιών. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, mini bar, θυρίδα ασφαλείας, 
ψυγείο, σταγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

3&4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
Συγκέντρωση και αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας. Με 
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση, θα φτάσουμε το μεσημέρι 
στην ακριτική Αλεξανδρούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Ολοήμερη εκδρομή στην Αδριανούπολη
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα Ελληνοτουρκικά σύνορα 
(απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) για να φτάσουμε στην 
Αδριανούπολη. Πόλη που διετέλεσε πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους 
πριν την Κωνσταντινούπολη, με πολύ ενδιαφέροντα μνημεία και κτίρια. Κατά 
την ξενάγησή μας θα περάσουμε από τις Ελληνικές συνοικίες, Ιλντιρίμ – Κιίκ – 
Κιρασχανέ, (κάθε μία από αυτές με τη δική της ιστορία), θα δούμε το Τέμενος 
“Selimiye”, έμβλημα της πόλης, έργο του αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν, τον 
Ορθόδοξο Βουλγαρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου (κτίσμα του 1880), το κάστρο 
της πόλης (Μακεδονικός Πύργος), το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Αδριανό 
την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κ.ά. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά 
για καφέ και ψώνια και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

3η ημέρα: Υδροβιότοπος Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για να επισκεφτούμε τον Υδροβιότοπο 
του Έβρου. Φτάνοντας στο Εθνικό πάρκο, θα ενημερωθούμε για 
το οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός, προστατευμένο από την 
συνθήκη Ramsar. Μετά την περιήγησή μας στο Δέλτα του Έβρου θα 
αναχωρήσουμε για το δάσος της Δαδιάς, ένα από τα ομορφότερα 
μέρη της Ελλάδας, μωσαϊκό βιότοπων και φωλιά πολλών ζώων 
και φυτών. Συνεχίζουμε για το Σουφλί, γνωστό ως σταυροδρόμι 
ανατολής και δύσης στους δρόμους του μεταξιού. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. 

4η ημέρα: Αλεξανδρούπολη - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για να 
πραγματοποιήσουμε περιήγηση της πόλης γνωρίζοντας τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο 
της επιστροφής μας, όπου θα φτάσουμε νωρίς το βράδυ έχοντας 
σύντομες στάσεις για φαγητό, καφέ και ξεκούραση.  

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του προγράμματος.
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