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Ο ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

„ΕΛΛΗΝΟΜΟΤΕΙΟΝ ΑΙΝΟΤ‟ 
 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
 

ΑΙΝΟ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  
 

ΑΠΟ 03 ΕΩ 04 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 
 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΕΓΓΡΑΥΕ ΣΟΝ ΤΛΛΟΓΟ ΣΗΛ. 2551033615  
 

 
1Η ΜΕΡΑ : ΑΒΒΑΣΟ 03/08/2019  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ – ΑΙΝΟ  
 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 ΑΙΝΟ. Θα περιηγηθούμε στο Κάστρο με το Ναό της Παναγίας, στον 
Άγιο Εύπλου στις υπόσκαφες Εκκλησίες και στον πάνω και κάτω μαχαλά. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και για μπάνιο στην θάλασσα ή στην πισίνα του 
ξενοδοχείου. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του τοπικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου. Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχει και ο Σύλλογος “ΕΛΛΗΝΟΜΟΤΕΙΟΝ ΑΙΝΟΤ” 
Αλεξανδρούπολης με παρουσίαση των δράσεων του. Διανυκτέρευση.    
 
 
2Η ΜΕΡΑ: ΚΤΡΙΑΚΗ 04/08/2019 ΑΙΝΟ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ   
 Πρωινό και ελεύθεροι οι εκδρομείς για να περπατήσετε στην ΑΙΝΟ ή να κάνετε το μπάνιο σας. 
Στις 12:00 θα αναχωρήσουμε για την παραλιακή πόλη στην θάλασσα του Μαρμαρά την 
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε την πόλη και να γευματίσουμε στις 
παραλιακές ταβέρνες με θέα τα στενά του Ελλησπόντου.  Μετά θα επισκεφθούμε την ΚΕΑΝΗ, 

όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια.  Συγκέντρωση και αναχώρηση  για την επιστροφή 
μας. Διέλευση συνόρων. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. ΣΕΛΟ  ΕΚΔΡΟΜΗ.  
 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορά με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. 

 Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο “INCI APART & HOTEL”  στην Αίνο σε δίκλινα  δωμάτια 
http://www.incimotel.com/ 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο σε μπουφέ. 

 Τις περιηγήσεις του προγράμματος.  

 Φ.Π.Α.    
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Γεύματα – δείπνα.    

 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.    
 

Σιμή κατ‟ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:  70 EURO 

Μονόκλινο: 105 EURO 

http://www.incimotel.com/

