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1η Ηµέρα: ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΜΥΡΝΗ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, όπου θα ακολουθήσει πτήση για Σµύρνη µέσω 
Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στο αεροδρόµιο “MENDERES” και ακολουθεί περιήγηση της πόλης, στην 
οποία γεννήθηκε ένα από τα σηµαντικότερα είδη αστικού τραγουδιού, το Ρεµπέτικο. Είναι µια πόλη 
όπου ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας του παρελθόντος της είναι εµφανής ακόµη και σήµερα. Θα 
περάσουµε από το Μπαϊρακλί, την περιοχή όπου ιδρύθηκε η αρχαία Σµύρνη. Εν συνεχεία θα 
οδηγηθούµε στο πολυτελές Κορδελιό, µε τον όµορφο εµπορικό πεζόδροµο, θα φθάσουµε 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, σε τµήµα της οποίας βρίσκεται το Χάνι των Κοριτσιών. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

2η Ηµέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΕΦΕΣΟΣ – ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ – ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ  

Μετά το πρωινό, θα µεταφερθούµε στη σπουδαία αρχαιολογική πόλη της ΕΦΕΣΟΥ. Άφιξη και 
ακολουθεί η ξενάγηση στην αρχαία πόλη µε αφετηρία την Αρκαδική οδό. Όσες αρχαίες πόλεις και αν 
έχει δει κανείς, ξεχνιούνται µπροστά στην εκπληκτική Έφεσο, όπου βρίσκεται ένα από τα επτά θαύµατα 
του κόσµου, ο Ναός της Αρτέµιδος. Θα διαβούµε την οδό των Κουρητών και θα θαυµάσουµε τη 
βιβλιοθήκη του Κέλσου, πραγµατικό κόσµηµα της Αρχαιοελληνικής περιόδου. Μεταξύ άλλων θα δούµε 
το Πρυτανείο, το Ναό του ∆οµητιανού, το µνηµείο του Μέµµιου και τη κρήνη του Τραϊανού. Αµέσως 
µετά το πασίγνωστο λιµάνι ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ όπου θα έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε µια βόλτα στη 
προβλήτα του λιµανιού και στο κέντρο της πόλης. Στάση για προαιρετικό φαγητό και καφέ στα τοπικά 
µαγαζιά της πόλης. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούµε το νησί των Περιστεριών, το Καραβάν Σαράι Okuz 
Mehmet Pasa, τη Παλιά πόλη και το Σκεπαστό της Παζάρι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το χωριό της 
∆ιδώ Σωτηρίου, το Κιρκιτζέ που θα µας χαρίσει ανεπανάληπτες συγκινήσεις και εικόνες από τη ιστορία 
του Ελληνισµού στη Μικρά Ασία. Επιστροφή στη ΣΜΥΡΝΗ αργά το απόγευµα. ∆είπνο και 
διανυκτέρευση.  

3η Ηµέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ   

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Παµούκαλε, το Φρούριο του Βαµβακιού, όπου τα ιαµατικά 
λουτρά τα οποία βρίσκονται σε ένα κατάλευκο σκηνικό από τρακεντίνη, εύκολα δικαιολογούν το όνοµά 
του. Πρόκειται για ένα από τα θαυµαστά τουριστικά κέντρα της Τουρκίας, µια και λόγω των 
θεραπευτικών ιδιοτήτων των θερµών πηγών του µε τα ασβεστούχα άλατα, συνέρρεε εδώ πολύς 
κόσµος, από την αρχαιότητα. Συνεχίζουµε για την 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, ο οποίος µαρτύρησε εκεί την εποχή του ∆οµιτιανού. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

4η Ηµέρα:  ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ – ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ  

Πρόγευµα και αναχώρηση για την Καππαδοκία. Θα περάσουµε µέσα από τα ψηλά οροπέδια της 
Ανατολίας, όπου βρίσκονται οι αποξηραµένες λίµνες. Επίσκεψη στο Καραβάν Σεράϊ, το οποίο ήταν το 
σηµείο ξεκούρασης για τα καραβάνια που ακολουθούσαν το ∆ρόµο του Μεταξιού. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
µας και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ 

ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ 
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Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουµε την Καππαδοκία, γνωστή για τους 
βυζαντινούς θησαυρούς που διαθέτει. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα µεγάλα χριστιανικά κέντρα στην 
Ανατολία και σήµερα µπορεί να δει κανείς το µοναστικό συγκρότηµα από λαξευµένες στο βράχο 
εκκλησίες και παρεκκλήσια στην κοιλάδα Γκιόρεµε, που έχει χαρακτηριστεί υπαίθριο µουσείο. Θα 
αντικρύσουµε κωνικούς σχηµατισµούς από πορώδη πέτρα, ένα σπάνιο αξιοθέατο της ασυνήθιστης και 
τραχιάς φύσης της Καππαδοκίας που δεν πρέπει να χάσετε. Η περιοχή διαθέτει περισσότερες από 360 
λαξευτές – υπόσκαφες εκκλησίες 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. Συνεχίζουµε µε 
την τρωγλοδυτική κοινότητα του Γκιόρεµε και το γεωλογικό συγκρότηµα του Ζελβέ. Θα δούµε επίσης 
κοντινά µέρη µε λαξευτά φρούρια, χωριά και µονές, όπως Ορταχισάρ, Τσαβουσίν. Επόµενη µας 
στάση είναι το γραφικό χωριό Ουτσχισάρ το οποίο είναι χτισµένο στη κοιλάδα Περιστεριών. Αφού 
κάνουµε µια πανοραµική ξενάγηση θα καταλήξουµε στον ακραίο πύργο όπου θα θαυµάσουµε την 
πανοραµική θέα όλης της Καππαδοκίας. Ένα µαγικό αµµώδες χαλί µέσα στο οποίο η ίδια η φύση έχει 
µεγαλουργήσει και ξαφνιάζει µε τη µαγεία και τα παιχνιδίσµατα της ακόµα και τον πιο απαιτητικό της 
επισκέπτη. Κλείνουµε την ηµέρα µε επίσκεψη στις περίφηµες ελληνικές κωµοπόλεις Αραβισό 
(Gulsehir) και Σινασσό (Mustafapasa) 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. Επίσκεψη στο κέντρο της πόλεως και την κεντρική πλατεία όπου θα περπατήσουµε 
στα ιστορικά κανάκια και θα θαυµάσουµε τα πέτρινα αρχοντικά πολλά εκ των οποίων υπήρξαν σπίτια 
Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και 
διανυκτέρευση. 

6η Ηµέρα: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ  

Μετά το πρόγευµα συνεχίζουµε την περιήγησή µας στην περιοχή. Θα ξεναγηθούµε στα σπουδαία 
ελληνικά κέντρα της Νεάπολης (Nevsehir) και στις υπόγειες πολιτείες του Καϊµακλή και της 
Μαλακοπής, η πιο καλοδιατηρηµένη υπόγεια πολιτεία όπου κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα πΧ ο 
Μέγας Αλέξανδρος κυρίευσε την περιοχή και 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.. Επίσης σύντοµη 
επίσκεψη στα χωριά Αξό, Σίλατα και Φλογητά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας και χρόνος ελεύθερος 
για ξεκούραση. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

7η Ηµέρα: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ  

Πρόγευµα και η σηµερινή ηµέρα περιλαµβάνει ξενάγηση στην ηφαιστειογενή κοιλάδα της Ιχλάρας και 
του Περιστρέµµατος µε τις εκατοντάδες µονές. Επίσκεψη στο ελληνικό χωριό της Καρβάλης 
(Gelveri), µε την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σε ένα εκπληκτικό τοπίο. Θα έχουµε το 
χρόνο να γνωρίσουµε την Καισάρεια, τη γενέτειρα πόλη του Αγίου Βασιλείου και του Γρηγορίου 
Νύσσης. 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, τα µοντέρνα κτίρια και την κεντρική 
πλατεία της. Περιήγηση της πόλης και στη συνέχεια θα έχουµε αρκετό ελεύθερο χρόνο για να 
γνωρίσουµε την παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται δίπλα στο Σελτζούκικο κάστρο και ακολουθεί 
η Άβανος, πασίγνωστη για τα εργαστήρια κεραµουργείας και ειδών λαϊκής τέχνης. Επίσκεψη σε 
εργοστάσιο µε όνυχα και έργα τέχνης από πηλό. Επιστροφή στο Προκόπι. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

8η ΗΜΕΡΑ:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – ΚΩΝ/ΛΗ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και µεταφορά στο αεροδρόµιο της Καισάρειας απ’ όπου θα πάρουµε την πτήση 
για την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη και ξεκινάµε την ξενάγηση µας. Αρχίζουµε από τον Ιππόδροµο, όπου 
υψώνονται τρεις σηµαντικές στήλες (Αιγυπτιακός Οβελίσκος, η στήλη των Όφεων και η στήλη της 
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Πλεκτής Πέτρας). Στη συνέχεια θα µπούµε στο Μπλε Τζαµί του Σουλτάν Αχµέτ, µοναδικό τζαµί µε έξι 
µιναρέδες. Αµέσως µετά θα επισκεφτούµε το σπουδαιότερο µνηµείο της Βυζαντινής κληρονοµιάς την 
Αγία του Θεού Σοφία, σηµείο αναφοράς της Βασιλεύουσας. Μετά κατηφορίζουµε για να θαυµάσουµε τη 
Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού, τη µεγαλύτερη από τις εξήντα που κτίστηκαν στα Βυζαντινά χρόνια 
και τέλος θα επισκεφτούµε το παλάτι Τοπ Καπί, που επί 600 χρόνια έγινε κέντρο διοίκησης της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο και 
διανυκτέρευση. 

9η Ηµέρα:  ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 

Μετά το πρόγευµα, αναχώρηση για το λιµάνι όπου θα επιβιβαστούµε σε πλοίο για να επισκεφθούµε τα 
Πριγκηπόνησα. Η πρώτη στάση µας θα γίνει στη Χάλκη µε την περίφηµη Θεολογική Σχολή και την Ιερά 
Μονή της Αγίας Τριάδας στο λόφο της Ελπίδας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε την Πρίγκηπο, όπου και 
θα κάνουµε βόλτα µε τις παραδοσιακές άµαξες το γύρο του νησιού. Επιστροφή στην Κων/πολη και 
χρόνος ελεύθερος στη Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) µε τα 5.000 µαγαζιά. ∆είπνο και 
διανυκτέρευση. 

10η Ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και µεταφορά στο αεροδρόµιο για να πάρουµε την πτήση της επιστροφής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ!!! 

Περιλαµβάνονται :  

� Αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα – Κων/λη - Σµύρνη & Καϊσερί – Κων/λη & Κων/λη– Αθήνα  
� Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµων  
� Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδροµές µε κλιµατιζόµενο τουριστικό λεωφορείο, σύµφωνα µε το 

αναλυτικό πρόγραµµα. 
� Εννέα (9) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
� Εννέα (9) πρωινά και εννέα (9) δείπνα στα ξενοδοχεία σε µπουφέ, εκτός Κωνσταντινούπολης 

που σερβίρετε menu σε εστιατόριο. 
� Αρχηγός/συνοδός του γραφείου µας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
� Ξεναγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 
� Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 
� Φ.Π.Α.   

∆εν περιλαµβάνονται:  

� Είσοδοι σε µουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
� Επιπλέον γεύµατα, ποτά στα δείπνα.  
� Αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα. 

 
 
 
 

  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

IZMIR SWISSOTEL IZMIR 5* 

PAMUKKALE RICHMOND 5* 

CAPPADOCIA PERISSIA 5* 

ISTANBUL GRAND CEVAHIR 5* 

 


