
 10 ΗΜΕΡΗ  ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    ΑΠΟ  18/08/2020  ΕΩΣ  27/8/2020- 

 

1η ημέρα: Αθήνα - Aλεξανδρούπολη ή Κομοτηνή 

Ταξιδεύουμε άνετα για Αλεξανδρούπολη ή Κομοτηνή. 

2η ημέρα: Αιβαλί - Σμύρνη 

Περνάμε στην Τουρκία και στο όμορφη\ο Αιβαλί, όπου θα επισκεφθούμε τα Μοσχονήσια  πριν 

κατευθυνθούμε στη μαγευτική Σμύρνη όπου θα διανυκτερεύσουμε. 

3η ημέρα: Σμύρνη - Έφεσσος - Παμούκκαλε - Iεράπολη 

Επίσκεψη στην αρχαία Έφεσσο και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και τον Οίκο της Παναγίας. 

Συνεχίζουμε για Παμούκκαλε - θαυμάζουμε την αρχαία Ιεράπολη και τους περίφημους απολιθωμένους 

λευκούς καταρράκτες, φαινόμενο μοναδικό στον κόσμο. 

4η ημέρα: Ιεράπολη - Ικόνιο 

Φεύγουμε για την πρωτεύουσα των Σελτζούκων Τούρκων, το ιστορικό Ικόνιο -επίσκεψη στο μουσείο του 

Μεβλανά και περιήγηση της πόλης. 

5η ημέρα: Καππαδοκία - Ιωάννης Ρώσος - Προκόπι - Κοιλάδα Κοράματος - Σινασό 

Αναχώρηση για το Προκόπι - προσκύνημα στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και στη συνέχεια επίσκεψη στο Ούτς 

Χισάρ, Όρτα Χισάρ, στην κοιλάδα Κοράματος με τις πάμπολες εκκλησίες και την τρωγλοδυτική κοινότητα 

του Γκιορεμέ, το γεωλογικό συγκρότημα του Ζελβέ και την Άβανος.  

6η ημέρα: Kαππαδοκία - Μαλακοπή - Κοιλάδα Περιστρέμματος (Ihlara) - Καρβάλη 

Επισκεπτόμαστε τη Μαλακοπή, όπου θα θαυμάσουμε την μοναδική υπόγεια πόλη της (Derinkuyu), πριν 

δούμε την κοιλάδα του Περιστρέμματος (Ihlara) και τη γενέτειρα του Αγίου Γρηγορίου στην Καρβάλη. 

7η ημέρα: Καππαδοκία - Άγκυρα - Κωνσταντινούπολη 

Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, και ταξιδεύουμε για Κωνσταντινούπολη όπου θα 

διανυκτερεύσουμε. 
8η ημέρα: Kωνσταντινούπολη 

Ξενάγηση στον Κεράτιο Κόλπο, στα θαλασσινά τείχη του Θεοδοσίου, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Παναγία 

των Βλαχερνών, στη Μονή της Χώρας, στην Ι.Μ. της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί, όπου είναι οι τάφοι των 

Πατριαρχών και στο Επταπύργιο. Απόγευμα για βόλτα και αγορές στην Κλειστή Αγορά.                                                            

9η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Καβάλα 

Πρωϊνές και...τελευταίες αγορές και αναχώρηση για την Καβάλα.                                                                                               

10η ημέρα: Καβάλα- Αθήνα                                                                                                                                                     

Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το 

βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :      $1390.00            ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ :      $380.00 extra 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

• Μεταφορές/ εκδρομές /περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν  

• 7 διανυκτερεύσεις στην Τουρκία σε 4*& 5* ως πρόγραμμα (1 Σμύρνη, 1 Παμούκκαλε, 1 Ικόνιο 2 

Καππαδοκία,     2 στην Κωνσταντινούπολη) με Πρωινό μπουφέ  

• Ημιδιατροφή στην Τουρκία ήτοι 7 γεύματα ή δείπνα ως πρόγραμμα  

• 2 Νύχτες στην Ελλάδα  με πρωινό  

• Ελληνόφωνος ξεναγός στην Τουρκία (Κων/λη & Ανατολή)  

• Εισιτήρια για τα φερρυ στην Ανατολή  

• Αρχηγός/συνοδός  

• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

• Ό,τι δεν αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα 

*Βίζα Τουρκιάς για όσους δεν εχουν Ελληνική ταυτότητα 

 

 


