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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
‘ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ’ 

 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
 

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ 
 

ΑΙΝΟΣ – ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ – ΣΗΛΥΒΡΙΑ  
 

ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΛ. 2551033615  
 

 
1Η ΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 10/11/2018  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΙΝΟΣ – ΣΗΛΥΒΡΙΑ 

 Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 το πρωί. Διέλευση από τα σύνορα, έλεγχος 
διαβατηρίων ή ταυτοτήτων και στάση στα αφορολόγητα καταστήματα για τις αγορές σας. 

Πρώτη μας επίσκεψη είναι η ΑΙΝΟΣ. Θα περιηγηθούμε στο Κάστρο με το Ναό της 
Παναγίας, στον Άγιο Εύπλου στις υπόσκαφες Εκκλησίες και στον πάνω και κάτω 
Ελληνικό μαχαλά, ελεύθερος χρόνος για καφέ. Περνάμε περιφερειακά από Κεσσάνη – 

Μάλγαρα και φτάνουμε στην παραλιακή πόλη ΡΑΙΔΕΣΤΟ, σημαντικός εμπορικός, 
συγκοινωνιακός κόμβος και μεγάλο λιμάνι στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ελεύθερος 
χρόνος στην παραλία για φαγητό. Αφήνοντας τη Ραιδεστό και μέσα από μια όμορφη  

παραθαλάσσια διαδρομή φτάνουμε στη ΣΗΛΥΒΡΙΑ γενέτειρα του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και για μια πρώτη 

γνωριμία με την παραθαλάσσια πόλη της Προποντίδας. Το βράδυ μπορείτε να δειπνήσετε 
στις παραλιακές ταβέρνες και να δοκιμάσετε το φημισμένο γιαούρτι της Σηλυβρίας. 
Διανυκτέρευση.    

 
 

2Η ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 11/11/2018 ΣΗΛΥΒΡΙΑ – ΡΑΙΔΕΣΤΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   
 Πρωινό και αναχώρηση για το Κάστρο της ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ, δίπλα στα ερείπια του Ναού του 
Αγίου Σπυρίδωνα, όπου θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στη μνήμη του 

μεγάλου Αγίου της Ρωμηοσύνης Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του 
Θαυματουργού. Μετά θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής 
Θράκης «Tekira Alisveris Merkezi» στην Ραιδεστό, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 

φαγητό και ψώνια.  Συγκέντρωση και αναχώρηση  για την επιστροφή μας. Διέλευση 
συνόρων. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ.  

 
 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 70 EURO 

Παιδί από 2 έως 12 ετών σε τρίκλινο με τους γονείς: 50 EURO 

Μονόκλινο: 85 EURO 



 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορά με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. 

 Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο “VISTA”  4* Αστέρων στην Σηλυβρία σε δίκλινα  

δωμάτια www.vistahotelsilivri.com.tr. 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο σε μπουφέ. 

 Τις περιηγήσεις του προγράμματος. 

 Φ.Π.Α.    
 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

 Γεύματα – δείπνα.    

 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.    
 

 

   


