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Ανάμεσα σε χρωματιστά αρχοντικά, λουλουδιασμένες αυλές και πέτρινα σοκάκια, βρήκαμε
μια πόλη μαγική, φτιαγμένη από το υλικό των παραμυθιών, της Ιστορίας και του Αιγαίου. 
 Το πρώτο πράγμα που θα προσέξεις είναι το χρώμα. Διόρθωση: τα χρώματα. 
Μέρες, μπορεί και μήνες αφού έχεις φύγει, θα είναι και το πρώτο πράγμα που θα θυμάσαι
όταν θα σκέφτεσαι το Αϊβαλί. Ένα ροζ διώροφο πλάι σε ένα κίτρινο αρχοντικό με γιγάντιες
μπλε πόρτες, δίπλα σε ένα βιολετί σπίτι με ξύλινα χαγιάτια, δίπλα σε ένα άλλο αρχοντικό
βαμμένο στο πιο έντονο πράσινο που θα μπορούσε ποτέ να βαφτεί αρχοντικό. Μια υπέροχα
ασυνάρτητη αλληλουχία χρωμάτων να κορνιζάρει κάθε πέτρινο καλντερίμι που διασχίζεις
έχοντας διαρκώς την αίσθηση ότι είσαι η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων – αν η Χώρα των
Θαυμάτων έμοιαζε περισσότερο με παστέλ πίνακα ζωγραφικής.

Αϊβαλί

Σμύρνη 

Αϊβαλί

Σμύρνη 

«ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Θα φτάσουμε στα σύνορα
των Κήπων και θα κάνουμε μια στάση στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE. Στη συνέχεια θα
μπούμε στην Τουρκία και στο Τσανάκαλε αφού περάσουμε τα στενά των Δαρδανελίων. Η διαδρομή μας
συνεχίζεται προς την Ομηρική Τροία. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές. Ζήστε το ΕΠΟΣ
της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο
Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος κ.α. Αναχωρούμε στη συνέχεια για το Αϊβαλί
(Κυδωνίες), και φθάνοντας τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Μετά από μια σύντομη ξεκούραση θα
έχουμε το δείπνο μας.
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Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκέων με τα στενά δρομάκια, τις
φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του
τοπικού ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος οικισμός των διαφόρων
νομών Σμύρνης, Αϊδινίου και Μαγνησίας. Συνεχίζουμε την διαδρομή για τη Σμύρνη, περιήγηση με το
λεωφορείο στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα παραθαλάσσια διαδρομή, τα αρχοντικά
σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος στην ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό
χώρο ο Ελληνισμός. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, καφέ και φαγητό. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο
Αϊβαλί, όπου θα έχουμε το δείπνο μας στο ξενοδοχείο.

ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
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Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία Πέργαμο, στο αρχαιολογικό
μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιού. Συνεχίζουμε με τα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο
του Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα επισκεφθούμε το ναό των Ταξιαρχών.
Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή «Ασκανίους νήσοι». Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε τις
τοπικές συνταγές και να περπατήσετε στους δρόμους της πρώην ελληνικής συνοικίας. Επιστρέφοντας
αργότερα στο ξενοδοχείο μας, οι πιο ξεκούραστοι μπορούν να απολαύσουν έναν περίπατο στην γραφική
πόλη.

ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα αναχωρούμε μέσω Αδραμυτίου για το Τσανάκαλε. Θα διασχίσουμε τα
στενά των Δαρδανελίων για να φτάσουμε στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της Εθνικής μας
τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής, και μετά τον απαραίτητο
τελωνειακό έλεγχο θα φτάσουμε αργά το βράδυ στην πόλη μας.
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 Όχι ότι δεν θα βολτάρεις με ένα dondurma (αυτό το μαστιχωτό παγωτό που φτιάχνουν μόνο στην από
δω πλευρά του Αιγαίου) ή ένα αχνιστό καλαμπόκι στο χέρι, χαζεύοντας τον κόσμο που πάει κι έρχεται
και τα φώτα της πόλης που καθρεφτίζονται στη θάλασσα.
Το κεντρικότερο καλντερίμι όλων των καλντεριμιών, που βοηθά στον προσανατολισμό μέσα σε αυτόν
τον χρωματιστό λαβύρινθο, λέγεται Barbaros Caddesi, και ναι, αναφέρεται στον θρυλικό Μπαρμπαρόσα
που ξεκίνησε πειρατής σε αυτά εδώ τα νερά και κατέληξε να γίνει ναύαρχος του οθωμανικού ναυτικού
το 1532. Από εδώ ξεκινούν οι βόλτες στους μαχαλάδες –στις γειτονιές– του Αϊβαλιού, που κάποτε το
λέγαν’ Κυδωνιές.
Απαραίτητες στάσεις, τα μικρά café, bistrot και «τσαγιόσπιτα» που απλώνουν τα τραπεζάκια τους σε
εσωτερικές αυλές και μυστικά πλακόστρωτα, αλλά και οι παλιές εκκλησίες, κάποιες εκ των οποίων έχουν
μετατραπεί σε τζαμιά.
  Κατ’ αρχάς, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως το Αϊβαλί έχει δώσει το όνομά του στο πιο
γιγαντιαίο τοστ της ανθρωπότητας: Λέγεται Ayvalik Tost, το βρίσκετε σε κάθε γωνία κάθε δρόμου, και
είναι ουσιαστικά μισή φραντζόλα ψωμιού γεμισμένη με τυριά, αλλαντικά, ντομάτες, κέτσαπ και
μουστάρδα, ικανή να σας κρατήσει χορτασμένους για μια ολόκληρη μέρα.
  Αφήνοντας στην άκρη το street food, στις διευθύνσεις για φαγητό συγκαταλέγονται τα μαγαζάκια στα
παλιά Τενεκεδάδικα, μια γειτονιά γεμάτη στενά σοκάκια με τραπεζάκια έξω που φορτώνονται με
mezze(δες) να γλείφεις τα δάχτυλά σου και θαλασσινά για να συνοδεύσετε τις ρακές σας –που μοιάζουν
στη γεύση πολύ περισσότερο με ούζο απ’ ό,τι με ρακή. Στα αγαπημένα μας, το Chez Nebahat με τα
σπιτικά του μεζεδάκια και το Tik Mustafa’Nin Yeri, με την ατμοσφαιρική εσωτερική αυλίτσα του.
  Για καφεδάκι και γλυκό, το παραμυθένιο Caramel απλώνει λευκές φερ φορζέ πολυθρόνες ανάμεσα στις
αντικερί της γειτονιάς του και σερβίρει υπέροχα χειροποίητα κέικ και λεμονόπιτες, αλλά και
ελληνικότατο φραπέ. Για ήσυχα ποτάκια στην παλιά πόλη το βράδυ, αλλά και για σπιτική λεμονάδα και
περιποιημένα καφεδάκια νωρίτερα, το Konak Nazimaki Café Bistrot βγάζει τραπεζάκια στην Barbaros,
σε στρατηγικό σημείο για να χαζεύετε την περαντζάδα της παλιάς πόλης, ενώ η κρυμμένη εσωτερική
αυλίτσα του Minta είναι στρωμένη με βότσαλα, παίζει ωραίες ταξιδιάρικες μουσικές και σερβίρει επίσης
λαχταριστά χειροποίητα γλυκά.
  Για κάτι λιγότερο ήσυχο, το Muhabet Sokak συγκεντρώνει τα πιο hip μπαράκια της πόλης, που
παρτάρουν μέχρι το πρωί, φιλοξενούν συχνά-πυκνά ωραία ροκ live, βγάζουν τραπεζάκια και έξω στο
πλακόστρωτο, και σερβίρουν τσιμπημένα μεν, δυνατά δε ποτά. Σημειώστε ότι η «ζωή» στο σοκάκι δεν
ξεκινά πριν τις 23.00.

TIPSTIPSTIPS
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Το Αϊβαλί είναι πρωτίστως το Αϊβαλί των γιαγιάδων μας 
 

Ακόμα και αν οι δικές σου οι γιαγιάδες δεν είχαν έρθει από εδώ. Τα χρωματιστά αρχοντικά τους δεν
κατοικούνται όλα, γιατί ήταν περισσότεροι οι Έλληνες που έφυγαν το ’22 από εδώ απ’ ό,τι οι Τούρκοι που
ήρθαν από την Ελλάδα. Περίσσεψαν.
Κάποια σήμερα πωλούνται, κάποια αναστηλώνονται, άλλα στέκονται σιωπηλά με τη γοητεία του χρόνου
να αφήνει πάνω τους τα σημάδια της. Θα σε μελαγχολούσαν, αν ήταν ανθρωπίνως δυνατό να
μελαγχολήσεις μέσα σε έναν παστέλ πίνακα ζωγραφικής. Και αν οι μελαγχολικές σου σκέψεις δεν
διακόπτονταν ολοένα από κάποιον ηλικιωμένο κύριο που δηλώνει Τούρκος αλλά μιλάει ελληνικά με
κρητική προφορά και θέλει να μάθει νέα από την πατρίδα –του και σου, και ποια είναι πατρίδα ποιανού,
είναι πολύ σχετικό θέμα εδώ που είσαι.

https://foursquare.com/v/chez-nehabat/4f887198e4b0e81f668cca50
https://foursquare.com/v/tik-mustafan%C4%B1n-yeri/513cd041e4b0b886ac5f8cf8
https://tr.foursquare.com/v/cafe-caramel/4e40f3e063654bee52ba955b
https://foursquare.com/v/konak-nazimaki/53bea3e5498eef13ee5dab4e
https://foursquare.com/v/minta-bah%C3%A7e/558fbe67498e00f47747ad3e


 Για τις αναχωρήσεις από Βόλο & Λάρισα υπάρχει επιβάρυνση 10€ ανά άτομο. 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Mετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές
ταξίδι
Διαμονή στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε 
Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο (ημιδιατροφή)  
Αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
Τοπικός ξεναγός
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Είσοδοι σε αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για να
εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΩΡΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Βόλος My Market 02.00 02.15
Λάρισα Κεντρική πλατεία 03.00 03.15

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.00 04.15
Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως  Βενιζέλου 05.00 05.30

Καβάλα Νοσοκομείο 07.15 07.30
Ξάνθη Ανατολική έξοδος Fresh & Co 08.00 08.15

Κομοτηνή Ι.Κ.Α. 09.00 09.15
Αλεξ/πολη Βενζινάδικο AVIN - Στρ/πεδο ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ 10.30 10.45

Aivali-Smyrna
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛIΝΟ ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΟΚΛ.
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14 , 20 Απριλίου

Mare 3*

Ημιδιατροφή

139 95 195

Grand Milano 4* 155 95 210

Grand Temizel 5* 165 95 235


