
Πρόγραμμα Εκδρομής

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε
 

 Οδικώς 6 ημέρες

 

 

1  Μέρα | Θεσσαλονίκη – Σύνορα Κήπων – Αϊβαλί.

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Καβάλα, σύνορα των Κήπων,
έλεγχος διαβατηρίων. Αφιξη στο Αϊβαλί  και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.

2  Μέρα | Αϊβαλί – Πέργαμος – Σμύρνη.

Πρωινό και στη συνέχεια πηγαίνουμε στην Πέργαμο όπου
επισκεπτόμαστε το Ασκληπιείο.  Και κατόπιν αναχωρούμε για
Σμύρνη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

3  Μέρα | Σμύρνη – Έφεσος – Κουσάντασι.  

Αρχίζουμε με οδική περιήγηση στην πολύπαθη και ιστορική Σμύρνη.
Θα δούμε την παλιά ελληνική συνοικία του Αλσαντζάκ με το γραφικό
πεζόδρομο της Σμύρνης, το ιστορικό Κορντόν. Κατευθυνόμαστε
στην εθνική οδό, που μας οδηγεί στο Σέλτζουκ, την κωμόπολη που
φιλοξενεί το Σπίτι της Παναγίας στην κορυφή του παρακείμενου
λόφου. Αφού το επισκεφθούμε, συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό
χώρο της Εφέσου, τον πλέον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο της
Τουρκίας. Τελειώνοντας από κει, επισκεπτόμαστε, μέσα στην
κωμόπολη του Σέλτζουκ, τα ερείπια της Βασιλικής όπου φυλασσόταν
το σκήνωμα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστή.
Συνεχίζουμε για το Κουσάντασι, που βρίσκεται απέναντι από τη
Σάμο, ένα από τα πιο τουριστικά και εξελισσόμενα μέρη της
Τουρκίας. Έχουμε ελεύθερο χρόνο εκεί και επιστρέφουμε το βράδυ
στη Σμύρνη.

4  Μέρα | Σμύρνη – Παμούκαλε / Ιεράπολις.   

Αναχώρηση για το Παμούκαλε. Αρχίζουμε με περιήγηση στα
αξιοθέατα του Παμούκαλε (εντυπωσιακό γεωλογικό τοπίο με
ασβεστολιθικούς σχηματισμούς και θερμά λουτρά), γνωστό σαν
κάστρο του Βαμβακιού. Συνεχίζουμε στον αξιόλογο αρχαιολογικό
χώρο της Ιεράπολις (ερείπια από την αρχαία πόλη, πόλη του
Δομιτιανού, αρχαίο θέατρο), που θεωρείται και τόπος μαρτυρίου του
Αποστόλου Φιλίππου. Επιστροφή στη Σμύρνη.

Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΣΜΥΡΝΗ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΟΔΙΚΩΣ
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5  Μέρα | Σμύρνη – Τσανάκκαλε.  

Μετά το πρωινό μας, κατευθυνόμαστε για το Κορδελιό, το Καρσί
Κιακά, μια από τις πλουσιότερες συνοικίες της Σμύρνης.
Αναχωρούμε για τον λόφο στου Χισαρλίκ, όπου βρίσκεται ο
αρχαιολογικός χώρος της Τροίας. Θαυμάζουμε τα εκεί αρχαιολογικά
εκθέματα, φθάνουμε στην αρχή των στενών των Δαρδανελίων. Στη
συνέχεια φθάνουμε  στο Τσανάκκαλε, το κάστρο των τσανακιών,
τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο.

6  Μέρα | Τσανάκκαλε – Σύνορα Κήπων – Θεσσαλονίκη.

Το πρωϊ αναχωρούμε από  Τσανάκκαλε. Παίρνοντας το δρόμο της
επιστροφής περνάμε τα Δαρδανέλια με F/B. Κατευθυνόμενοι μέσω
Κεσσάνης, τμημάτων της Νέας Εγνατίας, φθάνουμε το βράδυ στη
Θεσσαλονίκη γεμάτοι αλησμόνητες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

 

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
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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

 ΣΜΥΡΝΗ - 11 Αναχωρήσεις

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο

 
08 Ιουν 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  269,00 €  239,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 185,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  109,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
21 Ιουν 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  269,00 €  239,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 185,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  109,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
03 Ιουλ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
10 Ιουλ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
17 Ιουλ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 



Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
24 Ιουλ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
31 Ιουλ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
07 Αυγ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
14 Αυγ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
21 Αυγ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



 

 
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή).  
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

  

  

 

 

Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων: 15€.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας
COVID19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

  

Παροχές
 

Περιλαμβάνονται  
 

 

  

Δεν περιλαμβάνονται  
 

 

 

 

 

 
28 Αυγ 2022

 Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 6 ΗΜ

 Hotels 4* - ημιδιατροφή

Τιμή:  319,00 €  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 225,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  149,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE


