
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΣΜΥΡΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στις 
12.45 για να πάρουμε την πτήση για Σμύρνη. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο “MENDERES” και κάνοντας μια 
πρώτη γνωριμία στη διαδρομή μας, πηγαίνουμε στο 
ξενοδοχείο για τακτοποίηση στα δωμάτια. To ξενοδοχείο 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης οπότε το βράδυ, με την 
καθοδήγηση του συνοδού μας, μπορείτε να κάνετε μια 
όμορφη βραδινή βόλτα, στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα 
της πόλης.
2η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΑΓΟΡΑ KEMERALTI 
Παίρνουμε πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την 
περιήγηση της πόλης. Μια πόλη όπου ο πολυπολιτισμικός 
χαρακτήρας του παρελθόντος, είναι εμφανής μέχρι 
σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το Μπαϊρακλί, την περιοχή 
όπου ιδρύθηκε η αρχαία Σμύρνη.  Στη συνέχεια θα 
οδηγηθούμε στο πολυτελές Κορδελιό, με τον όμορφο 
εμπορικό πεζόδρομο, θα φτάσουμε στη σύγχρονη «Μπλε 
Πόλη» (Mavi Sehir) και θα καταλήξουμε, περνώντας 
από το παλιό Στάδιο του Πανιωνίου στην Πούντα, 
για να κινηθούμε στην προκυμαία της Σμύρνης. Θα 
περιπλανηθούμε στα Σχοινάδικα, στο Παραλλέλι, στην 
Μπελαβίστα, θαυμάζοντας τα παλιά ελληνικά αρχοντικά. 
Στη συνέχεια μεταφορά στην πλατεία του Κονάκ, με 
σύμβολο τον Πύργο του Ρολογιού. Ελεύθερος χρόνος για 
να τον διαθέσετε στην απέραντη αγορά Kemeralti.
3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Μετά το πρωινό, σας έχουμε 2 προτάσεις για τη σημερινή 
μέρα. Η πρώτη είναι να αξιοποιήσετε τη μέρα με τον τρόπο 
που εσείς επιθυμείτε στην μεγάλη αυτή πόλη. Η άλλη 
πρόταση είναι να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική 
εκδρομή στο φημισμένο Παμούκαλε, το Φρούριο του 
Βαμβακιού, όπου τα ιαματικά λουτρά βρίσκονται σε ένα 
κατάλευκο σκηνικό από τρακεντίνη, εύκολα δικαιολογούν 
το όνομά του. Πρόκειται για ένα από τα θαυμαστά 
τουριστικά κέντρα της Τουρκίας, το οποίο λόγω της 
ιδιομορφίας και των θεραπευτικών ιδιοτήτων των θερμών 
πηγών με τα ασβεστούχα άλατα, από την αρχαιότητα 
προσέλκυε αμέτρητους επισκέπτες. Θα συνεχίσουμε 
φθάνοντας στην Ιεράπολη του θεού Απόλλωνα, όπου θα 
ξεναγηθούμε στην αγορά, στα λουτρά, στη νεκρόπολη 
και στο αρχαίο θέατρο. Θα δούμε επίσης το μαρτύριο 
του Φιλίππου, ένα ιερό αφιερωμένο στον Απόστολο 
o οποίος μαρτύρησε εκεί την εποχή του Δομιτιανού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΠΕΡΓΑΜΟΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ - 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ - ΚΥΔΩΝΙΕΣ (ΑΙΒΑΛΙ)
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αφήνουμε 
τη Σμύρνη και αναχωρούμε για την περίφημη Πέργαμο, 
όπου θα θαυμάσουμε την Ακρόπολη με τη φημισμένη 
Βιβλιοθήκη. Θα δούμε τη βάση του Βωμού του Δία, το 
Τέμπλο της Αθηνάς και τα ερείπια του ναού του Διονύσου. 
Ακολουθεί ξενάγηση στον χώρο του Ασκληπιείου, όπου 
λατρευόταν ο θεός της ιατρικής Ασκληπιός. 

Συνεχίζουμε για το Αϊβαλί. Η πόλη, αποτέλεσε 
σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα 
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Αλησμόνητες πατρίδες 
Σμύρνη, 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 που 
προσφέρει όλα τα καλά της Πόλης. 
 Εδώ κυκλοφορείς άνετα, τρως πολύ, καλά και φθηνά, πιάνεις κουβέντα με τον κόσμο, 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 μπύρες 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!
 Στο πρόγραμμά αυτό, δεν θα μείνουμε μόνο στην υπέροχη Σμύρνη. Τα μέρη που θα επισκεφτούμε θα σας γεμίσουν 
με μοναδικές εικόνες, ιστορία, ελληνικό στοιχείο και φύση. Τα ξενοδοχεία μας είναι πολυτελή, στο κέντρο της πόλης 
και προσφέρουν δείπνο με τοπικές ανατολίτικες αλλά και διεθνείς γεύσεις. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
κράτηση και βαλίτσα..!

Σμύρνη - Παράλια Μικράς Ασίας



αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, το οποίο διατηρεί ακόμα 
αρκετά από τα ελληνικά του στοιχεία. Αποτελεί, επίσης, 
το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετά το Αδραμύττιο. 
Πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους της πόλης 
εξακολουθούν να μιλούν Ελληνικά, ενώ πολλά τούρκικα 
τεμένη είναι πρώην ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. 
Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος αιγιαλός στο μυχό 
του που λεγόταν “Φάληρο”, με ωραία λουτρά, καθώς 
και το προάστιο “Γενιτσαροχώρι” όπου βρίσκονταν 
οι άλλοτε εσωτερικοί λιμένες Αγιά Παρασκευή και 
Πασαλιμάνι. Επιστροφή το απόγευμα στη Σμύρνη. 

5η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΑΡΧΑΙΑ ΙΩΝΙΑ - ΕΦΕΣΟΣ 
ΚΙΡΚΙΤΖΕ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, οπότε ήρθε και η 
τελευταία μας μέρα. Η πτήση μας όμως είναι βραδινή 
οπότε έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεση μας. Μπορείτε 
να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας στην ιστορική πόλη ή να 
μας ακολουθήσετε σε μια τελευταία προαιρετική εκδρομή. 

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 επισκεφτούμε 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 αεροδρόμιο της Σμύρνης για την πτήση επιστροφής. 
Δεν είναι λίγα αυτά που είδαμε, ζήσαμε και αποτυπώσαμε 
στο μυαλό και στις φωτογραφίες μας, οπότε ανανεώνουμε 
το ραντεβού μας για το επόμενο υπέροχο ταξίδι.

Περιλαμβάνονται 

• αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της AEGEAN 
AIRLINES  

• Αποσκευές : 1 χειραποσκευή έως 10 κιλά & 1 
Αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο 

• διαμονή για 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο που θα 
επιλέξετε 

• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα εφόσον επιλέξετε το 
πρόγραμμα ξεναγήσεων

• Συνοδός εκδρομής 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:

• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα και προαιρετικές 
εκδρομές

Αναχ. Ξενοδοχείο /Τοποθεσία Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού μέχρι 

12 ετων

Tιμή
Μονοκλ. Πτήσεις

3,10,17 
Αυγούστου

KAYA PRESTIGE 4* plus
κεντρικό 195 1ο: 95

2ο: 150 310
AEGEAN AIRLINES 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
14.45 - 15.40

ΑΘΗΝΑ - ΣΜΥΡΝΗ 
19.00 - 20.15

ΣΜΥΡΝΗ - ΑΘΗΝΑ 
20.50 - 22.10  

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
23.05 - 23.59

MOVENPICK IZMIR 5*
κεντρικό 295 1ο: 170

2ο: 225 490

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό & δείπνο (ημιδιατροφή)
σύνολο φόρων 145€

         Πρόγραμμα ξεναγήσεων +60€ ενήλικας, 30€ παιδί έως 12 ετών.

Ενοικίαση αυτοκινήτου, κατηγορία Α΄ με απεριόριστα χλμ 5 ημέρες : 230€ 
παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο 

 


