
ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΧΤΡΟ ΡΟΤΠΕΛ – ΙΕΡΟΝ ΗΤΧΑΣΗΡΙΟ  ΣΙΜΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ – 

ΙΔΗΡΟΚΑΣΡΟ ΕΡΡΩΝ 10/10 

Αναχώρθςθ το πρωί και μζςο τθσ εκνικισ οδοφ Θεςςαλονίκθσ Σερρών, φτάνουμε ςτο Οχυρό περίπου ςτισ 

10:30. Το οχυρό οφπελ είναι το μεγαλφτερο ςυγκρότθμα τθσ οχυρωμζνθσ τοποκεςίασ κατά μικοσ των 

ελλθνοβουλγαρικών ςυνόρων που ζφερε το όνομα Γραμμι Μεταξά, με ςυνολικό ανάπτυγμα καταφυγίων 

1.849 μζτρα και μικοσ ςτοών 4.251 μζτρα. Στο Οχυρό κα πραγματοποιθκεί ξενάγθςθ από υπολοχαγό του 

ςτρατοφ ζξω αλλά και μζςα ςτισ ςιραγγεσ του οχυροφ. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφτοφμε το ιερό 

θςυχαςτιριο του τιμίου Ρροδρόμου ςτο Ακριτοχώρι Σερρών. Το Ηςυχαςτιριο τθσ Ιεράσ μονισ Τιμίου 

Ρροδρόμου ςτο Ακριτοχώρι Σιντικισ, που χτίςτθκε το 1981, απζχει από τθν πόλθ των Σερρών 50km και 

24km από Σιδθρόκαςτρο. Εδώ μονάηουν 40 μοναχζσ. Ο κεντρικόσ ναόσ, ο οποίοσ χτίςτθκε από Σερραίο 

εργολάβο, ζγινε ςφμφωνα με τα πρότυπα των κακολικών του Αγίου Προυσ και ςυγκεκριμζνα τθσ Μονισ 

Ξενοφώντοσ. Είναι χτιςμζνο ςε ζνα μοναδικό ςθμείο όπου  θ  λίμνθ Κερκίνθ ξεδιπλώνεται ςε όλο τθσ το 

μεγαλείο. Το πράςινο του όρουσ Μπζλλεσ κατακλφηει τθν κάκε γωνιά του. Αφοφ προςκυνιςουμε και 

καυμάςουμε τθ κζα κα αναχωριςουμε για μεςθμεριανό φαγθτό ςε ταβζρνα τθσ περιοχισ των Σερρών με 

ηωντανι μουςικι. Μετά το φαγθτό κα πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ, υπολογίηοντασ τθν άφιξθ ςτθν 

πόλθ μασ το βράδυ.257χ.λ.μ. 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 13€ 

Αναχωρήσεις: 

Από Θεσσαλονίκη: 

 08:00 Τνύκπα, Γήπεδν ΠΑΟΚ – Θύξα 1 

 08:15 Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, Εγλαηία – Άγαικα Βεληδέινπ 

 08:30 Εύνζκνο, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 130 

 Από Ν. Μνπδαληά:  07:00 Κιεηζηό Γπκλαζηήξην (Επηβάξπλζε 3 €) 

 Από Άζπην:  06:30 Κεληξηθά Γξαθεία Μax Travel(Επηβάξπλζε 5 €) 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Μεηαθνξά κε ιεωθνξεία ηνπ γξαθείνπ 

 Σπλνδόο γξαθείνπ 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 ΦΠΑ 
 
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Όηη αλαθέξεηαη ωο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν ή εμ’ ηδίωλ. 
 

 

Για την επιβίβαςη ςτο λεωφορείο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιςτοποιητικοφ εμβολιαςμοφ – νόςηςησ 

ή   rapid test των τελευταίων 48 ωρών.  

 


