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Ταξιδέψτε μαζί μας στα παράλια της Μ.Ασίας γιατί..

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ – ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
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«ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 Ανάμεσα σε χρωματιστά αρχοντικά, λουλουδιασμένες αυλές και πέτρινα σοκάκια, πόλεις μαγικές,
φτιαγμένες από το υλικό των παραμυθιών, της Ιστορίας και του Αιγαίου. Το πρώτο πράγμα που θα
προσέξεις είναι τα χρώματα. Μια υπέροχα ασυνάρτητη αλληλουχία χρωμάτων να κορνιζάρει κάθε
πέτρινο καλντερίμι που διασχίζεις έχοντας διαρκώς την αίσθηση ότι είσαι σε παραμύθι. 

ΠΑΡΑΛΙΑΠΑΡΑΛΙΑ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΠΑΡΑΛΙΑ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

 Το πρόγραμμά μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένο για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τα
σημαντικότερα αξιοθέατα των ιστορικών αυτών περιοχών σε 5 ημέρες. Είμαστε ιδιαίτερα
σίγουροι πως το πετύχαμε, άλλωστε το ταξίδι αυτό το πραγματοποιούμε από το 1988! τα
ξενοδοχεία μας είναι μόνο 4*,5* και περιλαμβάνουν πρωινό και δείπνο. H Άνοιξη είναι η
καλύτερη εποχή για να γνωρίσουμε αυτές τις περιοχές, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε
είναι κράτηση και βαλίτσα..καλό σας ταξίδι! 

  Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε
στα σύνορα και περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο διαβατηρίων και το κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY
FREE θα συνεχίσουμε για την Καλλίπολη. Περνάμε τα Δαρδανέλια και φτάνουμε στο Τσανάκαλε. Θα επισκεφθούμε
τον αρχαιολογικό χώρο της Ομηρικής Τροίας. 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. Επιστρέφουμε στη συνέχεια στο Τσανάκαλε και τακτοποιούμαστε
στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ θα έχουμε το δείπνο μας και διανυκτέρευση.



ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΑΙΒΑΛΙ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ – ΣΜΥΡΝΗ

Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για την Σμύρνη. Στη διαδρομή μας, θα περάσουμε από το
Αιβαλί, θα έχουμε χρόνο για να περιπλανηθούμε και να αποτυπώσουμε εικόνες, και θα συνεχίσουμε προς την Αρχαία
Πέργαμο, μία από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, την Κόκκινη Βασιλική. Θα
καταλήξουμε στην πόλη της Σμύρνης όπου και θα έχουμε την επόμενη διανυκτέρευσή μας. Τακτοποιούμαστε στα
δωμάτια και μετά το δείπνο μας ξεκούραση για να έχουμε αντοχές την επόμενη μέρα!

ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΤΖΕ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά της Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο, η
οποία αποτέλεσε για πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλούπολη του ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου
ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο για την λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν ήδη
μεγάλη πόλη και αναφέρεται στις γνωστές προς Εφεσίους επιστολές του αποστόλου Παύλου και ως μία από τις Επτά
Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, την Δημόσια Αγορά, το
Νύμφαιο, την Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο και περνώντας έξω από την Έφεσο θα
επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το ελληνικό χωριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ» και το
κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και μεταφορά στην εκκλησία για παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας.

ΣΜΥΡΝΗ - ΦΩΚΑΙΑ - ΑΙΒΑΛΙ

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, Αιδινίου και
Μαγνησίας. Μετά από μια στάση για καφέ, βόλτα και φωτογραφίες, θα πάρουμε τον δρόμο προς το Αιβαλί. Θα
περιηγηθούμε στο Αϊβαλί, στα γραφικά σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά
σπίτια που σώζονται ακόμη και κοσμούν το υπέροχο αυτό μέρος. Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές
ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα στον
κόλπο του Αϊβαλιού. Εκεί ακόμη σώζονται ερείπια από το Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Αφού τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο θα ακολουθήσει δείπνο και διανυκτέρευση.

ΑΙΒΑΛΙ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα και αφού βεβαιωθούμε ότι φεύγουμε από το δωμάτιο με όλα μας τα πράγματα,
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα έχουμε μια σύντομη στάση στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της
Εθνικής μας τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας και αφού περάσουμε τον απαραίτητο
τελωνειακό έλεγχο στα σύνορα, φτάνουμε στην πόλη μας αργά το βράδυ με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
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 Αϊβαλί : 

Τσανάκαλε:

Σμύρνη:

  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. Οφείλουμε επίσης 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.

  Το Canakkale είναι μια τυπική τουρκική πόλη, στην οποία όμως πρέπει να κάνετε τη βόλτα σας στο λιμάνι
και τα μαγαζιά του το βράδυ, αλλά και να δείτε το πάρκο δίπλα από το κάστρο του Cimerlik, με την έκθεση
πολεμικών όπλων από τη μάχη που έγινε εκεί στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. ( Θα δείτε παντού γραμμένη την
ηρωική για τους Τούρκους ημερομηνία 18 Μαρτίου 1915). Εκεί βρίσκεται και το πολεμικό μουσείο, αν το
προλάβετε ανοιχτό αξίζει ο κόπος να πάρετε μια γεύση από άλλη εποχή. Στην παραλία θα δείτε το
περίφημο ναρκαλιευτικό Nurset που είχε διακριθεί στις μάχες εκείνες.

  Γεμάτη εικόνες και συναισθήματα. Τόσο πολλές και τόσο αντιθετικές μεταξύ τους, που είναι σαν να
συμπυκνώνεται εδώ πέρα όλο το «είναι» της Τουρκίας, ακριβώς στο σημείο εκείνο όπου η Δύση συναντά
την Ανατολή. Και έχει κι απ’ τα δύο. Και Δύση, και Ανατολή. Κι έχει και λίγη... Ελλάδα, παρόλο που αυτό δεν
το καταλαβαίνεις για κανένα λόγο αν δεν πας διαβασμένος ή αν δεν «κρατάς» από εδώ. Θυμίζει λίγο τη
Θεσσαλονίκη. Ολόκληρη βλέπει τη θάλασσα, ο κόσμος της κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς απ’ ό,τι στην
Κωνσταντινούπολη, την ίδια στιγμή ωστόσο που -για εμάς τουλάχιστον τους επισκέπτες της- προσφέρει
όλα τα καλά της Πόλης. Μπορεί να μην έχει Βόσπορο και Αγια-Σοφιά, αλλά δεν έχει επίσης και εκείνο τον
συνωστισμό, που κουράζει και... τρομάζει. Εδώ κυκλοφορείς άνετα, τρως πολύ, καλά και φθηνά, πιάνεις
κουβέντα με τον κόσμο -οι περισσότεροι δεν μιλούν Αγγλικά, αλλά θέλουν οπωσδήποτε να σε κεράσουν
έναν τούρκικο καφέ ή τσάι, κάνεις αγορές (κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων) στο τεράστιο υπαίθριο
παζάρι της, που η έκτασή του είναι όσο πενήντα γήπεδα ποδοσφαίρου. Καφέ, ζαχαροπλαστεία και
εστιατόρια γεμάτα κόσμο, άλλοι βολτάρουν με ποδήλατα και άλλοι με τα πόδια, άλλοι ψαρεύουν και άλλοι
σηκώνουν χαρταετούς. Φωτογραφίες μπροστά στα σπουδαία μνημεία, αγάλματα και γλυπτά της παραλίας,
σέλφι με φόντο το ηλιοβασίλεμα, πικνίκ, αυτοσχέδιες μουσικές και μπίρες στα γρασίδια. Όλοι είναι εδώ.       
Όλοι απολαμβάνουν την πόλη, κάτοικοι και επισκέπτες. Όλοι χαζεύουν το Αιγαίο και το κόκκινο σημαδάκι
που βουτάει στη θάλασσα μέχρι να σκοτεινιάσει εντελώς και η κίνηση να μεταφερθεί πιο μέσα, στα στενά
και στους κεντρικούς δρόμους της ωραίας γειτονιάς, που το πρωί είναι γεμάτοι εμπορικά καταστήματα και
το βράδυ, φαγάδικα, καφέ και μπαρ. Γεμάτη φοιτητές, η Σμύρνη έχει ζωή όλες τις ημέρες και τις νύχτες της
εβδομάδας. Έχει εστιατόρια και ταβέρνες γεμάτες κόσμο μέχρι αργά, έχει κάτι για τον καθένα. Σαν και ‘δω.
Μια γειτονιά είμαστε άλλωστε!

Κάποιες λεπτομέρειες για:



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

5 ΗΜΕΡΕΣ
 

13,14,19 Απριλίου

 Τσανάκαλε: PARION 5*

 Σμύρνη: BLANCA 4*

 Αϊβαλί: GRAND TEMIZEL 5*

Ημιδιατροφή 235 140 329

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

Δηλώστε αν έχετε παρέα κατά την εγγραφή σας για να είστε και παρέα στο ταξίδι!
Δηλώστε τα στοιχεία της ταυτότητας / διαβατηρίου με την κράτησή σας για να μην καθυστερεί η
διαδικασία στα σύνορα

Σημειώσεις : 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο και
ασφαλές ταξίδι.
Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
Πρωινό και βραδινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (ημιδιατροφή)  
Αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
Τοπικός ξεναγός
Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα και δημοτικοί φόροι πόλεων
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


