Καππαδοκία
 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:
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Πρόγραμμα Εκδρομής

Καππαδοκία
Οδικώς

7 ημέρες

1η - 2η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη Ανάκτορα
Ντολμά Μπαχτσέ – Κρουαζιέρα στο Βόσπορο – Προύσα.
Συγκέντρωση στα γραφεία το βράδυ μας και αναχώρηση Δια μέσου
της Νέας Εγνατίας οδού και μετά από διαδοχικές στάσεις φθάνουμε
στο συνοριακό σταθμό των Κήπων. Το πρωί άφιξη στην
Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε με μία προαιρετική κρουαζιέρα στα
στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου (κόστος 15€), όπου θα
δούμε τα πανέμορφα ελληνικά χωριά και τα περίφημα γυαλιά που
δεσπόζουν πάνω στην ακτή του Βοσπόρου. Συνεχίζουμε με την
επίσκεψη στα εντυπωσιακά ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη
κατοικία των σουλτάνων καθώς και διοικητικό κέντρο της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με
εξαιρετική πολυτέλεια. Στη συνέχεια θα μεταβούμε με το πούλμαν
στο Μεσοχώρι(Ortaköy), θα δούμε την Εκκλησία του Αγίου Φωκά,
την υπαίθρια αγορά, θα δοκιμάσουμε τα περίφημα Kumpır – γεμιστή
πατάτα (διάσημο streetfood), θα απολαύσουμε την θέα με την
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Με το λεωφορείο θα πάμε
προαιρετικά (15€) μέχρι τη γέφυρα του Γαλατά και από εκεί θα
περπατήσουμε και θα φτάσουμε στην Αιγυπτιακή Αγορά (Mısır
Çarşı). Η αγορά ήταν και είναι το κέντρο μπαχαρικών. Θα δούμε και
θα δοκιμάσουμε λουκούμια με αποξηραμένα φρούτα, περίφημο
παστουρμά από την Καισάρεια και είδη τυριών από διάφορες
περιοχές της Τουρκίας και θα προμηθευτούμε λογιών μπαχάρια και
τσάι από αποξηραμένα φρούτα. Φεύγοντας μπορούμε να πάρουμε
και φρεσκοκομμένο καφέ από το γνωστό καφεκοπτείο Kurukahveci
Mehmet Efendi. Από εκεί θα περάσουμε στο Karaköy να δούμε και
θα ξεναγηθούμε σε αυτήν την πανέμορφη ιστορική συνοικία που
έχει αναβαθμιστεί και είναι το must του κέντρου. Μπορούμε να
δοκιμάσουμε σάντουιτς με παλαμίδα και τους πασίγνωστους
μπακλαβάδες του Güllüoğlü. Από την αποβάθρα του Karaköy θα
πάρουμε το βαπόρι(η διαδρομή διαρκεί 15 λεπτά) και θα περάσουμε
στο Kadıköy!!!!!!! αρχαία Χαλκιδώνα, το ομορφότερο αστικό
προάστιο της Πόλης. Εκτός από την μακρά ιστορία του το Καντίκιοι
φημίζεται για τις ψαροταβέρνες του (που απολαμβάνουν οι ντόπιοι

ειδικά πριν η μετά τους αγώνες της αγαπημένης τους Fener Bahçe)
και τα καφέ που φτιάχνουν τούρκικο καφέ στη χόβολη. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την Προύσα. Άφιξη και σύντομη περιήγηση της
πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
3η Μέρα | Προύσα– Καππαδοκία.
Πρωινό. Ξεκινώντας το ταξίδι μας θα περάσουμε έξω από την
Άγκυρα, σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας και διασχίζοντας το
οροπέδιο της Ανατολίας, θα φτάσουμε στην Καππαδοκία, όπου θα
περιηγηθούμε στην πανέμορφη πόλη του Προκοπίου. Κλασσικό
δείγμα της Καππαδοκικής τέχνης, σε ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό
αρχιτεκτονικό μοτίβο, που θυμίζει θεατρικό σκηνικό. Θα
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια με τα αρχοντικά, στα
παραδοσιακά κτίρια της παλαιάς πόλης και τέλος θα αναρριχηθούμε
σε μια ανηφορική διαδρομή στον Πέτρινο Λόφο όπου βρίσκεται το
προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Έτσι θα διαπιστώσουμε
ότι δεν είναι τυχαίο, που όλοι οι οικισμοί ανήκουν στον κατάλογο των
μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , δείπνο και διανυκτέρευση.
4η Μέρα | Καππαδοκία (Γκιόρεμε – Πασάμπαγ – Σσαβουσίν Άβανος-Καισάρεια).
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην βόρεια
περιοχή της Καππαδοκίας. Πρώτη μας επίσκεψη η κοιλάδα του
Κοράματος ή αλλιώς Γκιόρεμε. Εκεί θα αντικρύσουμε κωνικούς
σχηματισμούς από πορώδη πέτρα, ένα σπάνιο αξιοθέατο της
ασυνήθιστης και τραχιάς φύσης της Καππαδοκίας που δε πρέπει να
χάσετε. Η περιοχή διαθέτει περισσότερες από 360 λαξευτές –
υποσκαφές εκκλησίες, που κτίστηκαν μεταξύ 7ου και 13ου αι. και
πάνω από 30 διάσημες υπόγειες πολιτείες. Θα επισκεφθούμε την
εκκλησία του Μεγάλου Βασιλείου, την εκκλησία του Μήλου, της
Αγίας Βαρβάρας, των Σανδάλων, την Σκοτεινή εκκλησία καθώς και
την Εκκλησία των Κρίνων με τις εκπληκτικές αγιογραφίες. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την κοιλάδα Πασάμπαγ ή αλλιώς
κοιλάδα των μοναχών, όπου εκεί θα συναντήσουμε μερικές από τις
πιο εντυπωσιακές "νεραιδένιες καμινάδες" που χαρακτηρίζουν τα
τοπία της Καππαδοκίας. Η εκδρομή μας συνεχίζεται προς το
Σσαβουσίν, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Νικηφόρου Φωκά και η
βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, μοναδική σε όλη την
Καππαδοκία καθώς μόνο αυτή φέρει στο εικονογραφικό της
πρόγραμμα απεικονίσεις των αυτοκρατόρων. Αμέσως μετά θα
φτάσουμε στον Άλυ ή αλλιώς Κόκκινο ποταμό, τον μεγαλύτερο
ποταμό της Μικράς Ασίας (1.150χλμ.) με τελικό προορισμό την
Ρωμαϊκή πόλη Βενάσα, σημερινή ονομάσια Άβανο. Σα κεραμικά της
Αβάνου είναι από τα πιο φημισμένα της Σουρκίας και ο τροχός του
κεραμίστα είναι εφεύρεση της Ανατολίας από την 3η προχριστιανική
χιλιετία. ‘Eπειτα θα αναχωρήσουμε για τη γενέτειρα πόλη του Αγίου
Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης, την Καισάρεια. Άφιξη στη
πόλη των μαυσωλείων που είναι κτισμένη σε μια πολύ εύφορη
πεδιάδα με φόντο την «χιονισμένη» πυραμίδα του Ερζιγιέτ του
αρχαίου βουνού Αργαίου, του ηφαιστείου που είναι δημιουργός των
εκπληκτικών τοπίων της Καππαδοκίας. Θα εντυπωσιαστούμε από
το άρτιο οδικό της δίκτυο, τη γενική καθαριότητα, τις σύγχρονες
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, Σα μοντέρνα κτίρια και την κεντρική
πλατεία της. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την

παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται δίπλα στο Σελτζούκικο
κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο
και διανυκτέρευση.
5η Μέρα | Καππαδοκία (Σινασσός - Μαλακοπή - Κοιλάδα Ιχλαρά - Κάρβαλη).
Πρωινό και προαιρετική συμμετοχή σε μια καταπληκτική βόλτα με το
αερόστατο από όπου μπορείτε να θαυμάσετε από ψηλά την τόσο
ιδιόρρυθμη μοναδική και πανέμορφη Καππαδοκία. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για τη Σινασσό. Μια μοναδική περιοχή που
κουβαλάει μια βαριά αρχιτεκτονική κληρονομιά των ιδιαίτερα
εύπορων εμπόρων της περιοχής. Εκεί θα επισκεφθούμε τον ναό
των Αγίων Κων/νου και Ελένης, τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου
και το ελληνικό παρθεναγωγείο. Επίσκεψη στο κέντρο της πόλεως
και την κεντρική πλατεία όπου θα περπατήσουμε στα ιστορικά
σοκάκια και θα θαυμάσουμε τα πέτρινα αρχοντικά πολλά εκ των
οποίων υπήρξαν σπίτια Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν στις αρχές
του 20ου αιώνα. Ένα εκπληκτικό δείγμα των σπουδαίων αρχοντικών
της εποχής, είναι το αρχοντικό του λόγιου Ρίζου, ενός σημαντικού
προσώπου που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη διάρκεια της
ανταλλαγής των πληθυσμών, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, και
έγραψε το 1951 το βιβλίο Καππαδοκία. Σο ταξίδι μας συνεχίζεται
προς την πιο καλοδιατηρημένη υπόγεια πολιτεία της Καππαδοκίας,
την Μαλακοπή. Κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. ο Μέγας
Αλέξανδρος κυρίευσε την περιοχή όταν 5,000 άνθρωποι ζούσαν
εκεί. Βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους και λαξεύτηκε στον εξαιρετικά μαλακό πωρόλιθο ενός
λόφου. Εδώ υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες και
παρεκκλήσια που σχηματίζουν ολόκληρους πολυώροφους
λαβύρινθους που συγκλονίζουν ακόμα και τον πιο αδιάφορο
επισκέπτη. Επόμενος μας σταθμός η εκκλησία των Αγίων
Θεοδώρων στην οποία είχαν χοροστατήσει τον Ιούνιο του 2010, ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης
Αλεξάνδρειας καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, Ιερώνυμος. Η
εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων δεν είχε λειτουργηθεί από την
εποχή της ανταλλαγής των πληθυσμών. Επόμενή μας στάση η
κοιλάδα του Περιστρέμματος ή αλλιώς Ιχλαρά με τις αγιογραφημένες
λαξευτές εκκλησίες. Εκεί θα κατεβούμε στο ποταμό Μελεντίζ, όπου
θα κάνουμε ένα περίπατο στο φαράγγι με τις λαξευμένες στους
βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησίες. Συνεχίζοντας τη διαδρομή
μας πηγαίνουμε στην Καρβάλη με τα πέτρινα σπίτια, και
επισκεπτόμαστε την εκκλησία που μόνασε στο τέλος της ζωής του, ο
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη
μικρή κεντρική πλατεία του χωριού. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας.
6η Μέρα | Καππαδοκία – Προύσα.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση από το Προκόπι, περνώντας
περιφερειακά από την Αλμυρά Λίμνη διασχίζουμε τα εδάφη της
αρχαίας Φρυγίας, και περιφερειακά από την πρωτεύουσα της το
Γόρδιον, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος έλυσε το θρυλούμενο «γόρδιο
δεσμό». Συνεχίζουμε για το Δορύλαιον, σημερινό EskiSehir,
σημαντική πόλη-φρούριο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και
πασίγνωστη για τα κοιτάσματα του «σηπιόλιθου». Άφιξη στην
Προύσα, τη δεύτερη πρωτεύουσα των Οθωμανών Σουλτάνων και το

δυτικό έσχατο του περίφημου «δρόμου του μεταξιού». Σύντομη
πανοραμική περιήγηση της πόλης και άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο
και διανυκτέρευση.
7η Μέρα | Προύσα - Θεσσαλονίκη.
Μετά το πρωινό μας θα περιηγηθούμε στο τζαμί UluCami και στο
μνημείο του Καραγκιόζη. Θα επισκεφθούμε μια από τις πολύ
γνωστές τοπικές αγορές καθώς η πόλη είναι διάσημη για τα
μεταξωτά μαντήλια και τα κεντήματά της. Έπειτα αναχωρούμε από
την καταπράσινη Προύσα παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής
περιφερειακά της Απολλωνιάδας, διασχίζοντας ένα από τα πιο
εύφορα μέρη της Μικράς Ασίας τη «χρυσή πεδιάδα», όπου στη
μέση της δέσποζε η αρχαία Μιλητούπολης (Karacabey), για να
συνεχίσουμε μέσω Πανόρμου και Μπίγας (αρχ. Πηγές) και να
φτάσουμε στη γενέτειρα του Αγίου Σρύφωνα, προστάτη των
αμπελουργών, τη Λάμψακο. Από την Λάμψακο θα περάσουμε
ακτοπλοϊκώς από τα στενά των Δαρδανελλίων, στην Καλλίπολη,
γνωστή για την καθοριστική εκστρατεία που έλαβε χώρα στην
περιοχή κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζουμε
μέσω Κεσάνης για τα σύνορα όπου μετά τις απαραίτητες
διατυπώσεις, και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν θα φτάσουμε
αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του
COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 15€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες.
Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή
που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας
και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το
ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να
υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς
και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο
δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις
απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο
κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται

η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και
αποτελούν απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι
να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για
την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής
νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα
(ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα
σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η
καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας
στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να
φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

Τιμοκατάλογος
 ΤΟΥΡΚΙΑ - 3 Αναχωρήσεις
Αναχώρηση


06 Ιουν 2022

Πακέτο
Ξενοδοχείο
 Καππαδοκία 7 ΗΜ
 Hotels 3* & 4* (Αναλυτικά τα Hotels στις παροχές) - ημιδιατροφή
Τιμή: 315,00 € 265,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 189,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 126,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Καππαδοκία 7 ΗΜ
 Hotels 4*sup.&5*(Αναλυτικά τα Hotels στις παροχές) - ημιδιατροφή
Τιμή: 345,00 € 295,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 229,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 135,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE


10 Ιουν 2022

 Καππαδοκία 7 ΗΜ
 Hotels 3* & 4* (Αναλυτικά τα Hotels στις παροχές) - ημιδιατροφή
Τιμή: 315,00 € 265,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 189,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 126,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Καππαδοκία 7 ΗΜ
 Hotels 4*sup.&5*(Αναλυτικά τα Hotels στις παροχές) - ημιδιατροφή
Τιμή: 345,00 € 295,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 229,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 135,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE

 Καππαδοκία 7 ΗΜ


25 Ιουν 2022

 Hotels 3* & 4* (Αναλυτικά τα Hotels στις παροχές) - ημιδιατροφή
Τιμή: 315,00 € 265,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 189,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 126,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Καππαδοκία 7 ΗΜ
 Hotels 4*sup.&5*(Αναλυτικά τα Hotels στις παροχές) - ημιδιατροφή
Τιμή: 345,00 € 295,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 229,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 135,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE

Παροχές
Περιλαμβάνονται
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία όπως αναφέρονται
παρακάτω:
- Ξενοδοχεία 3* & 4*:
- Προύσα - Hotel Kervansaray 3*.
- Καππαδοκία - Hotel Mustafa 4*
- Ξενοδοχεία 4*sup. & 5*:
- Προύσα - Hotel Grand Anatolia 4*
- Β) Καππαδοκία - Hotel Perissia 5*.
Ημιδιατροφή στον χώρο των ξενοδοχείων καθημερινά.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνονται

Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων: 15€.
Προαιρετική κρουαζιέρα στον Βόσπορο: 15€.
Μεταφορά στην Γέφυρα του Γαλατά: 15€.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. (50-80€)
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας
COVID19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

