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ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 
2μέρες80€ 
 

Αναχώρηση : 28 MAIOY 

 
1η μέρα Σαββάτο  

Αναχώρηση  στις 05:00 από το Δημοτικό Κήπο. Με ενδιάμεση 

στάση φθάνουμε στο τελωνείο της Καστανιάς. Αφού τελειώσουμε 

την διαδικασία του τελωνείου κάνουμε μικρή στάση στα 

αφορολόγητα για τις αγορές σας. Συνεχίζουμε για την 

Αδριανούπολη. Χρόνος ελεύθερος στην κεντρική κλειστή αγορά 

και πεζόδρομο της πόλης, συνεχίζουμε για το εμπορικό κέντρο 

“ERASTA”. Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο - 

διαν/ση  

 

2η μέρα Κυριακή  

Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την 

ευκαρία να θαυμάσουμε το τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, 

που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας 

των Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο 

δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από 

ορισμένα σημεία του φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα 

Σαρατσάνε (1451 μΧ) Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν 

Σεράι, δημιούργημα του 16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως 

ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα, το Μπεζεστένι, 

το Δημαρχείο, το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ και το 

Μουσείο Υγείας. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στην διάθεση μας 

για αγορές και καφέ. Αφού περάσουμε τα σύνορα, συνεχίζουμε 

για το Σουφλί όπου θα έχετε την ευκαιρία ν’ αγοράσετε καβουρμά 

ή μεταξωτά. Στην συνέχεια αναχώρηση για την πόλη μας 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :80€  

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ +20€ 

  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Μεταφορά με τουριστικό πούλμαν 

1 Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο MARGI SPA 5* με ημιδιατροφή. 

Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας 

Φ.Π.Α. 

 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Η ΘΕΩΡΗΣΕΙ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 

 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 
 

 

Το Margi Hotel 5 αστέρων βρίσκεται 

στην Αδριανούπολη, ακριβώς δίπλα στο 

εμπορικό κέντρο Margi. Παρέχει 

εσωτερική πισίνα, δωρεάν Wi-Fi, 

εγκαταστάσεις σπα και κλιματιζόμενα 

δωμάτια με τηλεόραση επίπεδης οθόνης 

και ηλεκτρικό βραστήρα. 

Όλα τα ευρύχωρα δωμάτια του Hotel 

Margi διαθέτουν μοντέρνα διακόσμηση, 

μίνι μπαρ, παροχές για τσάι/καφέ και 

τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια. Θα 

βρείτε επίσης καθιστικό και επιφάνεια 

εργασίας. 

Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού. 

Στο ξενοδοχείο υπάρχουν το à 

lacarteGreenRestaurant, όπου μπορείτε να 

απολαύσετε διεθνή κουζίνα, καθώς και 

ένα εστιατόριο στον τελευταίο όροφο που 

προσφέρει τοπικά πιάτα. Στο Cafe Brown 

μπορείτε να δοκιμάσετε δροσιστικά ποτά 

και πεντανόστιμα κέικ. 

Οι εγκαταστάσεις σπα περιλαμβάνουν 

σάουνα, τούρκικο λουτρό, υπηρεσίες 

μασάζ και γυμναστήριο. Παρέχονται 

επίσης υδρομασάζ, ατμόλουτρο 

καιπαιδική πισίνα. Οι επισκέπτες μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν το κομμωτήριο των 

εγκαταστάσεων. Η ρεσεψιόν λειτουργεί 

καθημερινά, όλο το 24ωρο.Διατίθεται 

δωρεάν εσωτερικός και εξωτερικός χώρος 

στάθμευσης. Το Margi Hotel απέχει 3χλμ. 

από το κέντρο της πόλης 

τηςΑδριανούπολης και 3χλμ. από το 

εμβληματικό τζαμί Selimiye. Υπάρχει 

δωρεάνιδιωτικός χώρος στάθμευσηςστις 

εγκαταστάσεις.  
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