Пещера Алистрати
и град Кавала,
Гърция
ПРОГРАМА:
Отпътуване с автобус в 04:45 ч. от град Радомир –
Войнишко въстание, в 05:00 ч. от Начална спирка Перник, в
05:15 ч. от спирка “Бучински път” – Перник. Преминаване
на ГКПП Кулата-Промахон. Почивка за кафе и ползване на
тоалетна веднага след преминаване на граничния пункт.
Пристигане в град Кавала. Пешеходна разходка с
екскурзовод в централната част на града. Ще имате
възможност да разгледате отвън: пристанището, къщата на
Мохамед Али паша, Имарета, църквата "Св. Николай
Чудотворец", църквата „Св. Богородица” и паметника на
Мохамед Али. Възможност за самостоятелно посещение на
“Крепостта на Кавала”. Свободно време за разходка и пазар.
В 14:30 ч. отпътуване към пещерата „Алистрати“ - една от
най-красивите и интересни пещери в Гърция. По желание в
16:00 ч. посещение на пещера Алистрати (входна такса - 5 €).
Пещерата Алистрати се намира в местността Петрото, до
село Алистрат, Гърция. Като една от най-големите
европейски пещери тя е ценен туристически обект за
гръцката държава. Може да бъде посетена от хора от
различни възрасти, включително и от деца, и от хора с
двигателни затруднения, тъй като е разположена
хоризонтално и е снабдена с всички необходими за лесния й

достъп
съоръжения.
Площта,
която
заема пещера
Алистрати е 25 000 кв. м., а общата дължина на галериите й,
които са благоустроени, е 3000 м. В нея посетителите ще
останат в захлас от невероятната пещерна украса,
изразяваща се в огромни и с различен цвят сталагмити и
сталактити. Има няколко синтрови езера и корали. Разполага
с пещерни рисунки, показващи човешкия начин на живот от
преди около 2500 години. Любопитни са изображенията
на животни и растения, които са непознати за нас. Пещерата
е дом
на
огромен
брой прилепи и
на
уникални
микроорганизми, сред които и Alistratia Beroni - обитател,
смятан за уникален от учените. Поради много малкото на
брой отвори пещера Алистрати поддържа целогодишно
почти еднаква температура, която е в рамките на 15-17
градуса по Целзий, така че е препоръчително да си вземете
връхна дреха. Около 17:00 ч. отпътуване за България.
Почивка за кафе и ползване на тоалетна на магазин “Free
Shop” след преминаване на граничния пункт. Втора почивка
с възможност за пазар на Кресна. Прибиране в градовете по
маршрута вечерта.

