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Σμύρνη

Αιγυπτιακή αγορά

Καµία πένα και κανένα φωτογραφικό φιλµ δεν
µπορεί να αποτυπώσει την οµορφιά της
χιλιοτραγουδισµένης Πόλης και της Μικρασίας.
Στέκουν και οι δύο εκεί, χιλιετίες, θυµίζοντας στον επισκέπτη το τόσο έντονο παρελθόν τους. Η Μικρά Ασία,
στην ανατολή της Ευρώπης και στην δύση της Ασίας
δικαίως αποκαλείται ¨σταυροδρόµι των πέντε ηπείρων¨,
ακριβώς λόγω της εξέχουσας γεωγραφικής της θέσης.
Ο ελληνισµός άνθησε εδώ και χιλιάδες χρόνια στα χώµατα της Μικρασίας. Μνηµεία του παγκόσµιου πολιτισµού
διασώζονται εδώ και αιώνες θυµίζοντας σε ξένους και
ντόπιους το παρελθόν. Αρχαίοι ναοί, θέατρα και στάδια
µαρτυρούν την λαµπρότητα του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισµού. Πόλεις-σύµβολα όπως η Έφεσος, η Πέργαµος,
η Μίλητος, η Σµύρνη και άλλες, έχουν να επιδείξουν την
Ιστορία και τον Πολιτισµό τους σε όλο τον κόσµο. Ηρόδοτος, Θαλής, Ηράκλειτος, Στράβων, Ιππόδαµος. Τέκνα
αυτών των πόλεων, αλλά και ολόκληρης της Μικράς Ασίας
έχουν προσφέρει στην επιστήµη και τον παγκόσµιο πολιτισµό, τα έργα τους.
Όταν αιώνες αργότερα θα εµφανιστεί στην Μικρά Ασία,
το κήρυγµα του Χριστιανισµού, πάλι ο τόπος αυτός θα
δώσει τα πλέον άξια τέκνα του. Μάρτυρες της νέας πίστης
αλλά και επιστήµονες όπως ο Ανθέµιος και ο Ισίδωρος,
οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας, αντλούν την καταγωγή
τους από τα ιερά χώµατα της Μικράς Ασίας και της Καππαδοκίας. Ο µοναχισµός, τέλος, στην Καππαδοκία θα
ανθήσει κυριολεκτικά, «µέσα στην γή», στις πασίγνωστες
εκκλησίες, λαξεµένες µέσα στους βράχους, στο Προκόπι,
την Καρβάλη, την Μαλακοπή.

Κιουνεφέ

Καππαδοκία

Παμούκαλε

Αγία Σοφία

Κωνσταντινούπολη η Βασιλίδα
των πόλεων. Η ιστορική σηµασία της

Κωνσταντινούπολης, η οποία υπήρξε πρωτεύουσα
τεσσάρων αυτοκρατοριών και έχει γίνει θέατρο
παγκόσµιων ιστορικών και κοινωνικών εξελίξεων,
δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν. Για αιώνες ήταν η
µεγαλύτερη πόλη του Ελληνισµού. Τα εκατοντάδες
µνηµεία και αξιοθέατα της, ο περίπλους του
Βοσπόρου, ένα ηλιοβασίλεµα στην Προποντίδα και
κυρίως το προσκύνηµα σε τόπους ελληνικούς και
συνάµα ιερούς, είναι ελάχιστες µόνο από τις
εµπειρίες που µπορεί να ζήσει ο επισκέπτης. Το
Οικουµενικό Πατριαρχείο και η Μεγάλη του Γένους
Σχολή, τα Πριγκηπόνησα και η Θεολογική Σχολή της
Χάλκης, τα νεοκλασικά σχολεία και τα αλλοτινά
αρχοντικά είναι εκεί για να τα θαυµάσετε.
Η παρουσία του Ελληνισµού θα συνεχίσει µέχρι και
το τραγικό 1922. Έκτοτε στα ερειπωµένα σχολεία,
αρχοντικά και τις εκκλησίες, προστρέχουµε εµείς
οι ταξιδιώτες για να αφουγκραστούµε την
παλαιότερη αλλά και νεώτερη Ιστορία.

Αγία Σοφία

∆ίπλα όµως σε αυτό το λαµπρό παρελθόν υπάρχει και
ένα πολύ δυναµικό παρόν. Το σύγχρονο τουρκικό
κράτος έχει να επιδείξει µια πολύ µεγάλη προσαρµογή
στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ενώ θα σας καταπλήξει η
τουριστική υποδοµή, αλλά και συνολικά η ανάπτυξη
της χώρας αυτής.
Όσον αφορά το µέλλον, ελάτε στην Μικρά Ασία και
την Κωνσταντινούπολη για να το εκτιµήσετε µόνοι
σας.
Από την Προποντίδα µέχρι τον Εύξεινο Πόντο και
από το Αϊβαλί µέχρι την Καππαδοκία αµέτρητες
συγκινήσεις σας περιµένουν…

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Έφεσος

25 χρόνια µε συνέπεια
κοντά σας!

Το γραφείο µας βραβεύεται επί σειρά ετών, ώς κορυφαίο από τον
Οργανισµό Εισερχόµενου Τουρισµού της Τουρκίας TUROB
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Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησα 5ηµέρες / 3 διανυκτερεύσεις βραδινή αναχώρηση
Κωνσταντινούπολη 1000 & 1 Νύχτες 5 ηµέρες
Κωνσταντινούπολη & Βόσπορος 4 ηµέρες / 2 διανυκτερεύσεις βραδινή αναχώρηση
Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησα 4 ηµέρες
Αδριανούπολη - Κωνσταντινούπολη 4 ηµέρες
Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησα - Προύσα 5 ηµέρες
Καππαδοκία - Προύσα - Κωνσταντινούπολη 6 ηµέρες
Προύσα - Άγκυρα - Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη 7 ηµέρες
Ελλήσποντος Προποντίδα & Προύσα 4,5 ηµέρες
Οδοιπορικό στα Μικρασιατικά παράλια 6,7 ηµέρες
Μικρά Ασία - Σµύρνη 5 ηµέρες
Αϊβαλί & Σµύρνη 4 ηµέρες
Ίµβρος & Τένεδος 4,5 ηµέρες
Αδριανούπολη & 40 Εκκλησιές 3 ηµέρες
0χρίδα - Μπίτολα - Όσιος Ναούµ 3 ηµέρες
Σόφια - Φιλιππούπολη 3,4 ηµέρες
Ανατολική Ρωµυλία 4 ηµέρες
Βουκουρέστι - Καρπάθια 4,5 ηµέρες
Βελιγράδι - Νόβισαντ 4,5 ηµέρες
Ντουµπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα 5 ηµέρες
Κοσµοπολίτικη Λουµπλιάνα - Πανόραµα Σλοβενίας 5,6 ηµέρες

µνήµες

ιστορία αρώµατα

παράδοση νοσταλγία

Το θέαµα;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

απλά σαγηνευτικό..

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Βόσπορος
Τι να πρωτοπει κανείς για αυτόν τον πορθµό...
<<Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο...>>
Πολυφωτογραφηµένος, χιλιοτραγουδισµένος, ονειρεµένος!!!
Τολµήστε µια κρουαζιέρα στην υγρή αγκαλιά του Βοσπόρου λίγο πριν
σουρουπώσει. Bγείτε στο κατάστρωµα, αφεθείτε στην αρµύρα της δροσερής
αύρας καθώς το καράβι διασχίζει την υδάτινη διαδροµή από τον Μαρµαρά έως
τη Μαύρη Θάλασσα, περνώντας από τα χωριά του Βοσπόρου. Με συνοδοιπόρους
στο ταξίδι τους αγαπηµένους γλάρους, φωτογραφίστε ότι υπάρχει στην άκρη της
ευρωπαϊκής ακτής και θαυµάστε τα αρχοντικά της ανατολικής πλευράς. Τα
θερινά ανάκτορα των βεζίρηδων που είναι χτισµένα σύρριζα στο νερό και
καθώς η ώρα περνά στολίζεται η Πόλη και φωτίζεται όλος ο Βόσπορος..

Χαμάμ
Ζήστε στιγµές απόλυτης χαλάρωσης και
περιποίησης στα χέρια των έµπειρων
επαγγελµατιών του είδους...Προτιµήστε
παραδοσιακά και όχι διάσηµα
τουριστικά, µε ατελείωτες ουρές
πανάκριβες τιµές και σύντοµες
διαδικασίες...Νιώστε την
διαφορά...Νιώστε σουλτάνος ή βαλιντέ
στα χέρια των ειδικών που σκοπό τους
έχουν την δική σας ευχαρίστηση και
απόλαυση...!!!

Αιγυπτιακή Αγορά
(Misir Carsisi)

ή

Ακολουθήστε τη… µύτη σας και
επισκεφτείτε την εντυπωσιακή Αιγυπτιακή
Αγορά στη συνοικία Eminönü, στο νότιο
άκρο της Γέφυρα του Γαλατά, µε τις
αµέτρητες «πυραµίδες» µπαχαρικών από
την Ανατολή, τις ιδιαίτερες ποικιλίες
τσαγιού (αγοράστε µπουµπούκια
τριαντάφυλλου για τσάι, πράσινο τσάι και
µίγµατα τσαγιού), τα βότανα και τα
φηµισµένα τουρκικά λουκούµια. Χρώµατα,
µυρωδιές και αµέτρητες γεύσεις, θα σας
κάνουν να νιώσετε τον πραγµατικό
χαρακτήρα της πόλης.

Στην Τουρκία θα βρεθείτε στον παράδεισο του
φαγητού, οι εφαρµογές του οποίου µάλιστα
µοιάζουν πολύ µε την ελληνική κουζίνα. Όπως π.χ.
οι µεζέδες που προηγούνται του κυρίως γεύµατος ή
απλώς το απαρτίζουν από την αρχή ως το τέλος. Το
σις-κεµπάµπ όπως και το ντονέρ-κεµπάπ
θεωρούνται τουρκικές σπεσιαλιτέ και θα τα βρείτε
στα "κεµπαπτσίδικα". Το αρνί το ψάρι και το
κοτόπουλο αποτελούν τα κυρίως πιάτα της
τουρκικής κουζίνας, ενώ η µελιτζάνα είναι το
λαχανικό που χρησιµοποιείται περισσότερο στην
τουρκική κουζίνα. Αν θέλετε να φάτε φτηνά να
προτιµήσετε εστιατόρια που δεν σερβίρουν αλκοόλ ή
τύπου σελφ -σέρβις εστιατόρια. Για πιό πρόχειρη
λύση µπορείτε να δοκιµάσετε τα "λαχµατζούν" ένα
είδος πίτσας αλά τουρκικά. Η ζύµη είναι πολύ λεπτή
και ελαφριά και η γέµιση-συνήθως πικάντικη- από
κιµά .Τα τουρκικά εστιατόρια ονοµάζονται Restoran
ή Lokanta και λειτουργούν συνήθως από τις 11 το
πρωί µέχρι τις 11 το βράδυ, στις µεγάλες πόλεις
όµως και στα τουριστικά θέρετρα ακόµη πιο αργά.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Σε αυτή την χώρα η παρασκευή γλυκισµάτων έχει
αναδειχθεί σε επιστήµη. Τα σιροπιαστά και τα γλυκά
που έχουν βάση το γάλα κερδίζουν στα σηµεία.
Φηµισµένα στα πέρατα του κόσµου είναι τα τούρκικα
µπακλαβαδάκια και το καταϊφι καθώς επίσης και το
tavukgogsu(κρέµα από στήθος κοτόπουλου και γάλα
µε κανέλα). Παρόµοιο είναι και το kazandipi, που
σηµαίνει "ο πάτος του καζανιού" γι αυτό και η γεύση
του είναι πιο έντονη και το χρώµα του πιο σκούρο.
∆οκιµάστε ακόµη το ελαφρύ και δροσερό muhallebi.
O asure (ασουρές) είναι ένα είδος πουτίγκας µε
πάνω από 40 είδη ξηρών καρπών, και θυµίζει την
δική µας "βαρβάρα". Φηµισµένα είναι και τα seker
pare. Γλυκά θα φάτε στα καταστήµατα που έχουν
επιγραφή Pastane και ειδικότερα µπακλαβά στα
Baklavaci.

ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ

Σε αντίθεση µε την εντύπωση που έχουν οι
περισσότεροι, εθνικό αφέψηµα των Τούρκων δεν
είναι ο τούρκικος καφές αλλά το τσάι το οποίο
µάλιστα δεν σερβίρεται σε φλυτζάνι αλλά σε µικρά
χαριτωµένα γυάλινα ποτηράκια, τοποθετηµένα σε
µικρά πιατάκια µε κύβους ζάχαρης. Το τσάι, κυρίως
µαύρο, καλλιεργείται στην βόρεια Τουρκία, στις
ακτές του Ευξείνου Πόντου. Φηµισµένο είναι το τσάι
της Ριζούντας του Πόντου. Για όσους το προτιµούν
πιο ελαφρύ αρκεί να το ζητήσουν acik cay. Άλλη
επιλογή είναι το elma cay που είναι από µήλο και
είναι πιο ελαφρύ, γλυκόξινο και ξεχωρίζει από το
µαύρο -που είναι κόκκινο- από το χρυσοκίτρινο
συνήθως χρώµα του. Όσο για τον καφέ να
προτιµήσετε να είναι ψηµένος στην χόβολη, και να
τον δοκιµάσετε αρωµατισµένο µε κάρδαµο ή
µαστίχα Χίου. Αν τον θέλετε σκέτο θα πείτε sade, µε
ολίγη az, µέτριο orta, και γλυκό sekerli.
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Εκεί που η Ευρώπη συναντά την Ασία και η ιστορία δίνει πνοή στις µνήµες του παρελθόντος.5 µοναδικές µέρες στην Πόλη των
Πόλεων, στην Πόλη του πολιτισµού και της ιστορικής παρακαταθήκης. Τα όµορφα στενά της οδού του Πέραν, ο µαγευτικός Βόσπορος,
ο επιβλητικός ναός της Αγίας Σοφίας και η επίσκεψη στα γραφικά Πριγκιπόνησα θα σας αφήσουν τις πιο όµορφες εικόνες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ_ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝΣTANTIΝΟΥΠΟΛΗ
(620 χλµ)

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 22:00µµ.
Με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα των Κήπων
για τελωνειακό έλεγχο και ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα
είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την
Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε
την ακτή της Θάλασσας του Μαρµαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί.

2η ηµέρα: Ι.ΜΟΝΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ - ΑΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Φτάνουµε νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και θα
επισκεφτούµε την Ι.Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, όπου σύµφωνα µε τον θρύλο έγινε το θαύµα µε τα ψάρια, την ηµέρα της
Άλωσης. Συνεχίζουµε στην σκεπαστή αγορά της πόλης, το
Καπαλί Τσαρσί µε τα 4.000 καταστήµατα, όπου θα έχουµε
ελεύθερο χρόνο για αγορές, χωρίς να παραλείψουµε το
απαραίτητο παραδοσιακό "παζάρι". Στον χρόνο αυτό έχουµε την
ευκαιρία να κάνουµε την βόλτα µας και στην Αιγυπτιακή αγορά
(Μισίρ τσαρσί). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος. Το απόγευµα προτείνουµε µια πρώτη γνωριµία µε
την πόλη, περπατώντας στα γραφικά και πολύβουα σοκάκια
της λεωφόρου Ιστικλάλ, θα ενθουσιαστείτε...

3η ηµέρα:ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα µας αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου
όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά χωριά αλλά
και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι
την δεύτερη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αµέσως µετά θα
επισκεφτούµε το ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία
κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη πρωτοφανή χλιδή
του, χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα
µεταβούµε στο ιστορικό κέντρο, για να θαυµάσουµε και να
ξεναγηθούµε στο θαύµα της αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα
την Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή
του Ιουστινιανού µε το ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον.
Ακόµη θα δούµε το Μπλε τζαµί, το Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον
Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη
του Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 1898, το Μίλιον
και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό
κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και
τραγούδια.

4η ηµέρα: ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ
ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

Μετά το πρωινό περνάµε την πρώτη κρεµαστή γέφυρα του
Βοσπόρου, αλλάζοντας ήπειρο φτάνουµε στην Χαλκηδόνα, την
πόλη των "τυφλών"... Ελεύθερος χρόνος στην µεγάλη αγορά
της, και επίσκεψη-προσκύνηµα στον Ι. Ναό της Αγ. Ευφηµίας,
γνωστής από το θαύµα της στην 4η Οικουµενική Σύνοδο της
Χαλκηδόνας. Συνεχίζουµε για το λιµάνι του Μποσταντζή, από
όπου θα πάρουµε το καράβι της ιδιωτικής γραµµής για την
προαιρετική µας εκδροµή, στην µαγευτική και καταπράσινη
Πρίγκηπο. Άφιξη στο νησί και χρόνος ελεύθερος για βόλτα µε
τις άµαξες, όπου θα θαυµάσουµε τις αρχοντικές ξύλινες
επαύλεις µε τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυµούν
προτείνουµε την ανάβαση-προσκύνηµα στο µοναστήρι του
θαυµατουργού σε Χριστιανούς και Μουσουλµάνους, Αι-Γιώργη
του Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο του νησιού,
από όπου θα έχουµε την υπέροχη θέα όλων των νησιών. Γεύµα
σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή στην Ευρωπαϊκή
Κωνσταντινούπολη µε το κρατικό πλοίο της γραµµής, και πάνω
από το πλοίο θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε τα τρία υπόλοιπα νησιά, και να αντικρίσουµε πλησιάζοντας, την ολόφωτη
νυχτερινή πόλη µε τα υπέροχα φωτισµένα µνηµεία της.
Μετάβαση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

5η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (620 χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι και στο Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών,
όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Ύµνος το 626 µ.Χ.
Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα
από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο
εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και
ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και
µε ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας,
Info: Γιαπροβλέπεται
µεταφορά στο Οικουµενικό

Πατριαρχείο για την Ακολουθία της Ανάστασης και ολοήµερη
κρουαζιέρα στον Βόσπορο & τα Πριγκηπόνησα, την Κυριακή
του Πάσχα, µε ανάλογη αναπροσαρµογή του ανωτέρω
προγράµµατος

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό - αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείωση: : Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Τα δωµάτια παραλαµβάνονται µετά τις 14:00µµ.
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Το πληρέστερο πρόγραμμα της αγοράς
«1000 & 1 Νύχτες» στην Κωνσταντινούπολη, την Πόλη των χρωµάτων, των αρωµάτων και των γεύσεων. 5 µοναδικές ηµέρες
στο κέντρο του πολιτισµού και της διαφορετικότητας, στην πηγή της ιστορίας. Τα πανέµορφα χωριά του Βοσπόρου, οι µοναδικές
Βυζαντινές εκκλησίες και η κρουαζιέρα στο Βόσπορο είναι µόνο λίγες από τις µοναδικές εµπειρίες που σας περιµένουν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1000 ΚΑΙ 1 ΝΥΧΤΕΣ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(620 χλµ)

Αναχώρηση στις 06.00πµ από τα γραφεία µας και µε τις
απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την Κεσάνη,
Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε την ακτή
της Θάλασσας του Μαρµαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το
απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Το απόγευµα µια πρώτη γνωριµία µε την Πόλη περπατώντας
στα όµορφα και γραφικά στενά του πεζόδροµου του Πέραν, θα
σας ενθουσιάσει...

2η ηµέρα: ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Ι.ΜΟΝΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ
ΠΗΓΗΣ - ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ - ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΑΓΟΡΑ

Σήµερα η µέρα µας θα ξεκινήσει µε την επίσκεψη στην
ιστορική Μονή της Χώρας, µε τα υπέροχα ψηφιδωτά, το
καλύτερο δείγµα της βυζα-ντινής αγιογραφίας του 14ου
αιώνα. Στην συνέχεια θα επισκεφθούµε το αγίασµα της
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύµφωνα µε τον θρύλο
έγινε το θαύµα µε τα ψάρια την ηµέρα της άλωσης, και τους
τάφους των Πατριαρχών. Συνεχίζοντας παράλληλα µε τα
Θεοδοσιανά τείχη, φτάνουµε στο ιστορικό κέντρο και ακολουθεί η ξενάγηση στην του Θεού Αγ. Σοφία και στην υπόγεια
Βασιλική ∆εξαµενή του Ιουστινια-νού. Θα δούµε επίσης το
µίλιον, τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ), το Μπλε τζαµί, τον
Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την στήλη
του Τρικάρηνου όφεως, την στήλη του Κων/νου και την
Γερµανική Κρήνη του 1898. Ακολουθεί η επίσκεψή µας στην
Σκεπαστή Α-γορά της Πόλης, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο
να κάνουµε τις αγορές µας µε το απαραίτητο φυσικά "παζάρι".
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και για το βράδυ
προτείνουµε προαιρετικό δείπνο στις ψαροταβέρνες του
ΚουµΚαπί µε βιολιά και λαούτα. ∆ιανυκτέρευση.
τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας,
Info: Γιαπροβλέπεται
µεταφορά στο Οικουµενικό

Πατριαρχείο για την Ακολουθία της Ανάστασης και ολοήµερη
κρουαζιέρα στον Βόσπορο & τα Πριγκηπόνησα, την Κυριακή
του Πάσχα, µε ανάλογη αναπροσαρµογή του ανωτέρω
προγράµµατος

3η ηµέρα: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ - ΧΑΛΚΗ - ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

Μετά το πρωινό µας αναχωρούµε για την Χαλκηδόνα
(σηµερινό Kadikoy) διασχίζοντας την πρώτη κρεµαστή γέφυρα
του Βοσπόρου. Φτάνουµε στην Χαλκηδόνα και έχουµε
ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα σοκάκια και επίσκεψη στον
Ι.Ν.της ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ. Συνεχίζουµε µε την προαιρετική µας
εκδροµή στα µαγευτικά και καταπράσινα Πριγκηπόνησα.
Πρώτος σταθµός µας η Χάλκη σηµερινό ( Heybeliada) για να
επισκεφθούµε την περίφηµη Θεολογική σχολή της Χάλκης και
τον ναό της ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ µε την θαυµατουργή εικόνα της
Παναγίας της Παυσολύπης. Στην συνέχεια αναχωρούµε για την
Πρίγκηπο (σηµερινό Buyukada) και εκεί θα έχουµε χρόνο
ελεύθερο να κάνουµε τον γύρο του νησιού µε τις
παραδοσιακές άµαξες µε τα άλογα, όπου θα θαυµάσουµε τις
υπέροχες ξύλινες επαύλεις µε τους ολάνθιστους κήπους. Για
όσους επιθυµούν προτείνουµε την ανάβαση-προσκύνηµα στον
θαυµατουργό Αϊ Γιώργη τον Κουδουνά, που βρίσκεται στο
ψηλότερο σηµείο του νησιού µε υπέροχη θέα. Γεύµα ατοµικά
στις παραθαλάσσιες ταβέρνες του νησιού και επιστροφή το
απόγευµα στην ευρωπαϊκή ακτή της Πόλης µε το πλοίο της
γραµµής, έχοντας την ευκαιρία πάνω από το κατάστρωµα να
δούµε και τα υπόλοιπα δύο νησιά την Αντιγόνη και την Πρώτη.
Καθώς θα πλησιάζουµε στο EMINONU, θα αντικρίσουµε την
υπέροχα φωτισµένη πόλη µε τα µνηµεία της. Άφιξη στο λιµάνι
και µεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟ
ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ - ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΛΕΒΕΝΤ
ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ SAPHFIRE - MINIATURK

Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη-ξενάγηση στο ανάκτορο
Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωµανών
σουλτάνων, µε την πρωτοφανή χλιδή του, χτισµένο στην ακτή
του Βοσπόρου. Ακολουθεί η προαιρετική µας βαρκάδα στα
στενά του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου, όπου, από
θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά χωριά αλλά και τις
σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι την
δεύτερη κρεµαστή γέφυρα, για να επιστρέψουµε πλέοντας
παράλληλα της ασιατικής ακτής στο σηµείο από όπου
ξεκινήσαµε. Θα συνεχίσουµε οδικώς κατά µήκος της ευρωπαϊκής ακτής περνώντας µέσα από τα χωριά του Βοσπόρου
(Μ. Ρεύµα, Μπεµπέκ, Στενή, Νιχώρι, µέχρι και τα Θεραπειά).
Καθ'οδόν θα θαυµάσουµε το παρελθόν αλλά και το παρόν του
Βοσπόρου, µε τα αρχοντικά και τις σύγχρονες υπερπολυτελείς
κατοικίες, καταλήγοντας στο Λεβέντ (το Μανχάταν της
Κωνσταντινούπολης) µε τους ουρανοξύστες και τα υπερσύγχρονα εµπορικά κέντρα. Επίσκεψη στον δεύτερο ψηλότερο
ουρανοξύστη της Τουρκίας τον Saphﬁre, όπου πληρώνουµε
εισιτήριο για να µεταφερθούµε σε ένα 1'λεπτό κυριολεκτικά
στην ταράτσα του µε την εκπληκτική θέα σε όλη την Πόλη µέχρι
τον Εύξεινο Πόντο. Η σηµερινή ξενάγησή µας θα τελειώσει µε
την επίσκεψή µας στην MINIATOURK, το πάρκο που φιλοξενεί
σε µινιατούρες όλα τα αξιοθέατα όχι µόνο της πόλης, αλλά και
όλης της Τουρκίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ
προαιρετικό γλέντι σε νυχτερινό κέντρο µε οριεντάλ µουσική
και παραδοσιακούς χορούς. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ISTANBUL FORUM - ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(620 χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι, στο Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύµνος το 626 µ. Χ. Στην
συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα
πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, για
να επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται
πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών.
Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε ενδιάµεσες
στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό - αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείωση: Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδροµή στα Πριγκηπόνησα, πραγµατοποιείται αναλόγως των καιρικών
συνθηκών.
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Βραδινή αναχώρηση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ_ΒΟΣΠΟΡΟΣ
1η ηµέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(630 χλµ)

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 22:00µµ. Με
τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα των Κήπων,
έλεγχος διαβατηρίων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα
είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την
Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε την
ακτή της Θάλασσας του Μαρµαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη
νωρίς το πρωί.

2η ηµέρα: Ι.ΜΟΝΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ - ΑΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Φτάνουµε νωρίς το πρωί στην Πόλη και θα επισκεφτούµε την Ι.
Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, (Μπαλουκλή) όπου σύµφωνα µε τον
θρύλο έγινε το θαύµα µε τα ψάρια, την ηµέρα της Άλωσης.
Συνεχίζουµε στην σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί
µε τα 4.000 καταστήµατα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για
αγορές, χωρίς να παραλείψουµε το απαραίτητο παραδοσιακό
"παζάρι". Στον χρόνο αυτό έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε την
βόλτα µας και στην Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ τσαρσί).
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα
προτείνουµε µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη, περπατώντας στα
γραφικά και πολύβουα σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, θα
ενθουσιαστείτε...

3η ηµέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα µας αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισµένου
Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά
χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες,
φτάνοντας µέχρι την δεύτερη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου,
για να επιστρέψουµε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής
ακτής, στο σηµείο από όπου ξεκινήσαµε. Αµέσως µετά θα
επισκεφτούµε το ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία
κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη πρωτοφανή χλιδή
του, χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα
µεταβούµε στο ιστορικό κέντρο, για να θαυµάσουµε και να
ξεναγηθούµε, στο θαύµα της αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα
την Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή
του Ιουστινιανού µε το ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον.
Ακόµη θα δούµε το Μπλε τζαµί, τον Βυζαντινό Ιππόδροµο µε
τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη
στήλη του Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 1898, το
Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό
κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και
τραγούδια.

4η ηµέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ - ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(630χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι και στο Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών,
όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Ύµνος το 626 µ.χ.
Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα
από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης,
όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο
εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και
ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και
µε ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας,
Info: Γιαπροβλέπεται
µεταφορά στο Οικουµενικό

Πατριαρχείο για την Ακολουθία της Ανάστασης και ολοήµερη
κρουαζιέρα στον Βόσπορο & τα Πριγκηπόνησα, την Κυριακή
του Πάσχα, µε ανάλογη αναπροσαρµογή του ανωτέρω
προγράµµατος

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείωση: Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Τα δωµάτια πα-ραλαµβάνονται µετά τις 14:00µµ.
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ΟΔΙΚΩΣ

Αυθεντικό πρόγραμμα επί σειρά ετών!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ_ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
1η ηµέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(620 χλµ)

Αναχώρηση στις 06.00 πµ από τα γραφεία µας και µε τις
απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την Κεσάνη,
Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε την ακτή
της Θάλασσας του Μαρµαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το
απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Το απόγευµα µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη περπατώντας
στα γραφικά και πολύβουα στενά του πεζόδροµου του Πέραν,
θα σας ενθουσιάσει...

2η ηµέρα: Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ - ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

Μετά το πρωινό µας θα επισκεφθούµε το Αγίασµα της
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύµφωνα µε το θρύλο,
έγινε το θαύµα µε τα ψάρια την ηµέρα της Άλωσης. Συνεχίζουµε παράλληλα µε τα Θεοδοσιανά τείχη στη µεγάλη σκεπαστή
αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί µε τα 4.000 καταστήµατα
για ψώνια σε δερµάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων,
χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουµε το απαραίτητο "παζάρι". Στη συνέχεια θα περάσουµε µε το λεωφορείο
πάνω από την πρώτη κρε-µαστή γέφυρα του Βοσπόρου, και
αφού διασχίσουµε ένα µεγάλο κοµµάτι της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης θα φτάσουµε στο λιµάνι Μπόσταντζι, από όπου θα
πάρουµε το καράβι ιδιωτικής γραµµής για την προαιρετική µας
εκδροµή, στην µαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη
στην Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να κάνουµε τον γύρο του
νησιού µε τις παραδοσιακές άµαξες µε τα άλογα, για να
θαυµάσουµε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις µε τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυµούν προτείνουµε την
ανάβαση-προσκύνηµα στο µοναστήρι του Άι Γιώργη του
Κουδουνά, µε τα χιλιάδες θαύµατα σε Χριστιανούς και
Μουσουλµάνους. Γεύµα ατοµικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή µε το κρατικό πλοίο της γραµµής στην Ευρωπαϊκή ακτή στο EMINONU, έχοντας την ευκαιρία πάνω από το
καράβι να δούµε τα τρία υπόλοιπα νησιά, και να αντικρίσουµε
καθώς πλησιάζουµε την υπέροχα φωτισµένη πόλη, µε τα
µνηµεία της. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

3η ηµέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα µας αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου
όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά χωριά αλλά
και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι
την δεύτερη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, για να επιστρέψουµε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ακτής, στο σηµείο
από όπου ξεκινήσαµε. Αµέσως µετά θα επισκεφτούµε το
ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη πρωτοφανή χλιδή του, χτισµένο στην
ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα µεταβούµε µε το λεωφορείο στο ιστορικό κέντρο, για να θαυµάσουµε και να ξεναγηθούµε στο θαύµα της αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα, την Του
Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή του
Ιουστινιανού µε το ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον.
Ακόµη θα δούµε το Μπλε τζαµί, το Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον
Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη
του Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 1898, το Μίλιον
και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό
κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και
τραγούδια.

4η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ - ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(630χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι και στο Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών,
όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Ύµνος το 626 µ.χ.
Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα
από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο
εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και
ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και
µε ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.
τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας,
Info: Γιαπροβλέπεται
µεταφορά στο Οικουµενικό

Πατριαρχείο για την Ακολουθία της Ανάστασης και ολοήµερη
κρουαζιέρα στον Βόσπορο & τα Πριγκηπόνησα, την Κυριακή
του Πάσχα, µε ανάλογη αναπροσαρµογή του ανωτέρω
προγράµµατος

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείωση: : Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδροµή στα Πριγκηπόνησα, πραγµατοποιείται αναλόγως των καιρικών
συνθηκών.
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Από την πόλη του Αδριανού της ρωµαϊκής περιόδου στην Βυζαντινή Πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Από την δεύτερη πρωτεύουσα των Οθωµανών
στην Πόλη των Βυζαντινών. Όταν η ιστορία εξελίσσεται και η πραγµατικότητα αλλάζει οι πολιτισµοί συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στο πρίσµα της
πραγµατικότητας. Η πανέµορφη Αδριανούπολη και η πολυσυζητηµένη Κωνσταντινούπολη είναι έτοιµες να σας υποδεχθούν και να σας χαρίσουν
µοναδικές εµπειρίες και εικόνες που θα σας συντροφεύουν σε όλη σας τη ζωή. 4 υπέροχες ηµέρες στις 2 αυτές ιστορικές πόλεις.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (390 χλµ)

Αναχώρηση στις 06.00 πµ από τα γραφεία µας και µε τις
απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος
διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη.
Άφιξη στην Αδριανούπολη νωρίς το µεσηµέρι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην κλειστή αγορά (Καπαλί
τσαρσί), στον παρακείµενο πολυσύχναστο πεζόδροµο µε τα
ωραία καταστήµατα, και τα µεγάλα εµπορικά κέντρα της
πόλης. Για όσους επιθυµούν προτείνουµε επίσκεψη στο
µεγαλύτερο τζαµί της πόλης, το Σελιµιγιέ. Το απόγευµα θα
περάσουµε περπατώντας τις δύο ιστορικές γέφυρες του
Τούντζα και του Εβρου, για να βρεθούµε στο προάστιο του
Κάραγατς, µε τον παλιό σιδηροδροµικό σταθµό, τα γραφικά
και όµορφα διακοσµηµένα καφέ και εστιατόρια στις όχθες των
δύο ποταµών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ
ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετά το πρωινό µας, θα αναχωρήσουµε για την Πόλη των
πόλεων και η πρώτη µας επίσκεψη θα είναι το Αγίασµα της
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύµφωνα µε το θρύλο,
έγινε το θαύµα µε τα ψάρια την ηµέρα της Άλωσης.
Συνεχίζουµε παράλληλα µε τα Θεοδοσιανά τείχη στη µεγάλη
σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί µε τα 4.000
καταστήµατα για αγορές σε δερµάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη
δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουµε το
απαραίτητο παζάρι. Στον χρόνο που διαθέτουµε, προτείνουµε
επίσκεψη και στην αγορά των µπαχαρικών, την Αιγυπτιακή
Αγορά µε τα χρώµατα και αρώµατα της Ανατολής. Νωρίς το
απόγευµα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και το βραδάκι µια
πρώτη γνωριµία µε την πόλη περπατώντας στα όµορφα
γραφικά στενά του πεζόδροµου του Πέραν, θα σας
ενθουσιάσει...

3η ηµέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ

Πρωινό και η µέρα µας αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα
στα στενά του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου, όπου, από
θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά χωριά αλλά και τις
σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι την
δεύτερη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, για να επιστρέψουµε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ακτής στο σηµείο από
όπου ξεκινήσαµε. Αµέσως µετά ακολουθεί επίσκεψη και
ξενάγηση στο ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία
των Οθωµανών Σουλτάνων, µε την πρωτοφανή χλιδή του,
χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα µεταβούµε
στο ιστορικό κέντρο για να θαυµάσουµε, και να ξεναγηθούµε
στο θαύµα της αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα, την Του Θεού
Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή του Ιουστινιανού µε το ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόµη θα
δούµε το Μπλε τζαµί, το Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη του
Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα
λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο µε
Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (620χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι και στο Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών,
όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Ύµνος το 626 µ.χ.
Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα
από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο
εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και
ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και
µε ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας,
Info: Γιαπροβλέπεται
µεταφορά στο Οικουµενικό

Πατριαρχείο για την Ακολουθία της Ανάστασης και ολοήµερη
κρουαζιέρα στον Βόσπορο & τα Πριγκηπόνησα, την Κυριακή
του Πάσχα, µε ανάλογη αναπροσαρµογή του ανωτέρω
προγράµµατος

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείωση: Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδροµή στα Πριγκιπόνησα, πραγµατοποιείται αναλόγως των καιρικών
συνθηκών.
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Η µαγευτική Κωνσταντινούπολη, τα γραφικά Πριγκιπόνησα και η Ιστορική Προύσα ανοίγουν τις πύλες τους και είναι έτοιµες να σας
υποδεχθούν για 5 αξέχαστες ηµέρες γεµάτες εικόνες, εµπειρίες, γεύσεις και οσµές που θα σας µείνουν αποτυπωµένες στη µνήµη σας.
Ο συνδυασµός της τελευταίας πρωτεύουσας της οθωµανικής αυτοκρατορίας Κωνσταντινούπολης και της πρώτης Προύσας συνάµα µε την
επίσκεψη στα γραφικά Πριγκιπόνησα θα σας ταξιδέψουν στην ιστορία και την αναβίωση του πολιτισµού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ_ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ_ΠΡΟΥΣΑ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(620 χλµ)

Αναχώρηση στις 06.00 πµ από τα γραφεία µας και µε τις
απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την Κεσάνη,
Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε την ακτή
της Θάλασσας του Μαρµαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το
απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Το απόγευµα µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη περπατώντας
στα όµορφα και γραφικά στενά του πεζόδροµου του Πέραν, θα
σας ενθουσιάσει...

2η ηµέρα: ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ
ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ - ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

Πρωινό και επίσκεψη στο Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Ύµνος το 626
µ.χ. Αµέσως µετά θα επισκεφθούµε το Αγίασµα της Ζωοδόχου
Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύµφωνα µε το θρύλο, έγινε το
θαύµα µε τα ψάρια την ηµέρα της Άλωσης. Συνεχίζουµε
παράλληλα µε τα Θεοδοσιανά τείχη στη µεγάλη σκεπαστή
αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί µε τα 4.000 καταστήµατα
για ψώνια σε δερµάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων,
χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουµε το απαραίτητο "παζάρι". Στη συνέχεια θα περάσουµε µε το λεωφορείο
πάνω από την κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου και αφού
διασχίσουµε ένα µεγάλο κοµµάτι της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης θα φτάσουµε στο λιµάνι Μπόσταντζι από όπου θα
πάρουµε το καράβι ιδιωτικής γραµµής για την προαιρετική µας
εκδροµή στην µαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη
στην Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να κάνουµε τον γύρο του
νησιού µε τις παραδοσιακές άµαξες µε τα άλογα, για να
θαυµάσουµε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις µε τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυµούν προτείνουµε την ανάβαση
προσκύνηµα στο µοναστήρι του Αι Γιώργη του Κουδουνά µε τα
χιλιάδες θαύµατα σε Χριστιανούς και Μουσουλµάνους. Γεύµα
ατοµικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή µε το
κρατικό πλοίο της γραµµής στην Ευρωπαική ακτή, έχοντας την
ευκαιρία να δούµε πάνω από το κατάστρωµα τα τρία υπόλοιπα
νησάκια, και την υπέροχα φωτισµένη πόλη µε τα µνηµεία της.
Μετάβαση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα µας αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισµένου
Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά
χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες,
φτάνοντας µέχρι την δεύτερη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου,
για να επιστρέψουµε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ατής
στο σηµείο από όπου ξεκινήσαµε. Αµέσως µετά θα επισκεφτούµε το ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία
των Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη πρωτοφανή χλιδή του,
χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα µεταβούµε
στο ιστορικό κέντρο, για να θαυµάσουµε και να ξεναγηθούµε
στο θαύµα της αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα την Του Θεού
Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή του Ιουστινιανού µε το ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόµη θα
δούµε το Μπλε τζαµί, τον Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη του
Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα
λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και το βράδυ προαιρετική έξοδος σε νυχτερινό κέντρο µε
Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ηµέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΠΡΟΥΣΑ
(190χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στο Οικουµενικό µας Πατριαρχείο στο
Φανάρι. Αµέσως µετά αναχωρούµε διασχίζοντας αρχικά την
κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου και αργότερα την τέταρτη
µεγαλύτερη κρεµαστή γέφυρα του κόσµου µε 2682 µ., η οποία
ενώνει τις δυο ακτές του κόλπου της Νικοµήδειας, θα
κατευθυνθούµε προς την πρώτη πρωτεύουσα της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας, την Προύσα, η οποία είναι χτισµένη στις
καταπράσινες πλαγιές του όρους Ολύµπου της Βιθυνίας. Άφιξη
στην Προύσα και περιήγηση της πόλης. Θα δούµε το µνηµείο
του Καραγκιόζη, τα λουτρά του Ιουστινιανού και το περίφηµο
Ουλού Τζαµί του 1399, για να καταλήξουµε στην πλούσια
αγορά µε τα γνωστά µπουρνούζια και πετσέτες καθώς και τα
ωραία µεταξωτά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος
χρόνος, διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΠΡΟΥΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (620χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση µέσω Πανόρµου και
Μπίγας µε προορισµό τη Λάµψακο για να περάσουµε τα στενά
του Ελλησπόντου, και να καταλήξουµε απέναντι, στην
Καλλίπολη. Χρόνος ελεύθερος στο λιµάνι. Συνεχίζουµε για τα
σύνορα, όπου θα γίνει τελωνειακός έλεγχος, και µε ενδιάµεσες στάσεις καθ' οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.
τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας,
Info: Γιαπροβλέπεται
µεταφορά στο Οικουµενικό

Πατριαρχείο για την Ακολουθία της Ανάστασης και ολοήµερη
κρουαζιέρα στον Βόσπορο & τα Πριγκηπόνησα, την Κυριακή
του Πάσχα, µε ανάλογη αναπροσαρµογή του ανωτέρω
προγράµµατος

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείωση: Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδροµή στα Πριγκηπόνησα, πραγµατοποιείται αναλόγως των καιρικών
συνθηκών.
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Η φυσική οµορφιά της Καππαδοκίας των µοναστηριών και των υπόγειων πόλεων σε συνδυασµό µε την
ιστορικότητα της Προύσας και τις µνήµες της Κωνσταντινούπολης αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία γνωριµίας
και προσέγγισης της οµορφιάς των περιοχών. Τα αερόστατα που υψώνονται στον ουρανό της Καππαδοκίας, ο
δρόµος του µεταξιού της Προύσας και η κληρονοµιά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης
σας υπόσχονται µέρες µοναδικές και αξέχαστες.

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ_ΠΡΟΥΣΑ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (620 χλµ) Η εκδροµή µας συνεχίζεται προς το Τσαβουσίν, όπου βρίσκεται η Εδώ υπάρχουν υπόγειοι διάδροµοι, δωµάτια, αποθήκες και
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 06:00πµ. Με
τις απαραίτητες στάσεις καθ'οδόν, φθάνουµε στα σύνορα των
Κήπων. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις συνεχίζουµε το ταξίδι
µας στην Ανατολική Θράκη περνώντας περιφερειακά από τις
γνωστές πόλεις της Ανατολικής Θράκης, Κεσάνη, Μάλγαρα,
Ραιδεστό, Ηράκλεια, Συλήβρια φτάνουµε στην Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος το
απόγευµα για µια γνωριµία µε το Πέραν και τα χαρακτηριστικά
γραφικά στενά του, η οποία θα σας ενθουσιάσει. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΟΚΟΠΙ (680 χλµ)

Ξεκινώντας το ταξίδι µας από την Κωνσταντινούπολη προς την
Καππαδοκία θα διασχίσουµε την κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου
που ενώνει την Ευρώπη και την Ασία και περνώντας από τα
εδάφη της άλλοτε Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, και τη λίµνη Βοάνη
κατευθυνόµαστε προς την αρχαία Κλαυδιούπολη, σηµερινό
Μπόλου για να συνεχίσουµε προς την Άγκυρα σηµερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας. Συνεχίζουµε το ταξίδι µας διασχίζοντας το
οροπέδιο της Ανατολίας, θα φτάσουµε στην Καππαδοκία.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, και 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. ∆είπνο και
διανυκτέρευση.

3η ηµέρα : ΓΚΙΟΡΕΜΕ - ΠΑΣΑΜΠΑΓ - ΤΣΑΒΟΥΣΙΝ
ΑΒΑΝΟΣ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

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
υπόσκαφες 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.

εκκλησία του Νικηφόρου Φωκά και η βασιλική του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόµου, µοναδική σε όλη την Καππαδοκια 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. Τα κεραµικά της Αβάνου είναι από τα
πιο φηµισµένα της Τουρκίας και ο τροχός του κεραµίστα είναι
εφεύρεση της Ανατολίας από την 3η προχριστιανική χιλιετία.
Έπειτα 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. Τα 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. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΣΙΝΑΣΣΟΣ - ΜΑΛΑΚΟΠΗ - ΚΟΙΛΑ∆Α
ΙΧΛΑΡΑ - ΚΑΡΒΑΛΗ

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 λογίου 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. Το ταξίδι µας συνεχίζεται προς την
πιο καλοδιατηρηµένη υπόγεια πολιτεία της Καππαδοκίας, την
Μαλακοπή. Κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα πΧ 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.

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 Αλεξανδρείας καθώς και ο
Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, Ιερώνυµος. Η εκκλησία των Αγίων
Θεοδώρων δεν είχε λειτουργηθεί από την εποχή της ανταλλαγής
των πληθυσµών. Μετά την θεία λειτουργία τελέστηκε επιµνηµόσυνη
δέηση για τους νεκρούς που βρίσκονται ενταφιασµένοι στην
περιοχή της Καππαδοκίας. 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 Καρβάληµε 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. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΠΡΟΥΣΑ (580 χλµ)

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 ∆ορύλαιον, 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.
6η ηµέρα: ΠΡΟΥΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (580 χλµ)
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 Τρύφωνα, προστάτη των αµπελουργών, τη
Λάµψακο. Από την Λάµψακο θα περάσουµε ακτοπλοϊκώς από τα
Στενά των ∆αρδανελλίων, 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’όδον θα φτάσουµε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγµένα ξενοδοχεία. Ηµιδιατροφή εκτός ξενοδοχείων της Κωνσταντινουπόλεως.
Τις ξεναγήσεις – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. Έµπειρο συνοδό - αρχηγό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα . Oτι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραµµα.
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7 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΩΣ

Ένα εκδροµικό πανόραµα που περιλαµβάνει την Καππαδοκία των µοναστηριών & των υπόγειων πόλεων – την Άγκυρα, πρωτεύουσα της
Τουρκίας µε το ονοµαστό µουσείο των πολιτισµών της Ανατολίας, την Καισάρεια του Μεγ. Βασιλείου & των καραµανλήδων. Η καταπράσινη
Προύσα µε τα µεταξωτά της & την πασίγνωστη σπεσιαλιτέ της, το Ισκεντέρ Κεµπάπ.
Το ταξίδι ολοκληρώνεται στην Κωνσταντινούπολη, το οικονοµικό, πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της χώρας.

ΠΡΟΥΣΑ_ ΑΓΚΥΡΑ_ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΥΣΑ (670 χλµ)

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00πµ.
Με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος
αστυνοµικός και τελωνειακός. Θα περάσουµε τα στενά του
Ελλησπόντου από την Καλλίπολη στην Λάµψακο. Αφού
περάσουµε τον Γρανικό ποταµό και την Πάνορµο φτάνουµε
στην Προύσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και
διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΠΡΟΥΣΑ – ΑΓΚΥΡΑ (390 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πρώτη πρωτεύουσα
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, την Προύσα, χτισµένη στις
καταπράσινες πλαγιές του όρους Όλυµπος της Βιθυνίας. Θα
δούµε το συµβολικό µνηµείο του Καραγκιόζη, τα λουτρά του
Ιουστινιανού, το Ιερό - Ουλού Τζαµί µε τους 20 τρούλους του
1399, για να καταλήξουµε στην πλούσια αγορά της, µε τα
παγκοσµίως ονοµαστά µεταξωτά. Χρόνος για ψώνια και
µπορείτε ακόµη να γευµατίσετε εξ ιδίων δοκιµάζοντας το
παραδοσιακό Ισκεντέρ Kεµπάπ, την πασίγνωστη σπεσιαλιτέ
της Προύσας. Μέσω Εσκίσεχιρ & Πολατλί, φθάνουµε στην
πρωτεύουσα της σύγχρονης Τουρκίας, την Άγκυρα, µια
σύγχρονη µεγαλούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο
και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΑΓΚΥΡΑ – ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ (310χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στο Μουσείο των Πολιτισµών της
Ανατολίας, µε σηµαντικά ευρήµατα από όλους τους προχριστιανικούς πολιτισµούς (Χετταίοι, Φρύγες, Πέρσες, Σκύθες) της
Μικράς Ασίας. Ακολούθως επίσκεψη στο Μαυσωλείο του
Κεµάλ Ατατούρκ. Αναχώρηση και συνέχεια κατευθυνόµαστε
στο Προκόπι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη προσκύνηµα
στην οικία που έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. ∆είπνο και
διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ (50χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πόλη της Σινασσού θα δούµε το
µεγαλοπρεπή ναό του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης καθώς και
τον ναό του Αγ. Βασιλείου. Συνεχίζουµε στο υπαίθριο µουσείο
της κοιλάδας στα Κόραµα, σε ένα υπέροχο τοπίο από λαξευµένες στους βράχους εκκλησίες και µοναστήρια µε µοναδικές
βυζαντινές τοιχογραφίες – αγιογραφίες. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Σκοτεινή Εκκλησία, η Εκκλησία του Μήλου
και η σηµαντικότερη Τοκαλι Κιλισε µε τοιχογραφίες που
απεικονί-ζουν σκηνές από τη ζωή του Χριστού. Στη συνέχεια
ακολουθώντας το ηφαιστειακό ανάγλυφο των περιοχών της
Ζέλβης και της Αβάνου θα θαυµάσουµε από κοντά το µοναδικό
δηµιούργηµα της φύσης και χαρακτηριστικό της Καππαδοκίας,
τις περίφηµες «νεραϊδοκαµινάδες». Θα καταλήξουµε στην
Καισαρεία, οικονοµικό και θρησκευτικό κέντρο της Καππαδοκίας, πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου. Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης και βόλτα στην κλειστή αγορά της. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή
διασκέδαση µε παραδοσιακούς ρυθµούς της Ανατολίας.

6η ηµέρα: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(730χλµ)

Πρωινό και αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη.Περνάµε την
κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου που ενώνει την Ευρώπη µε
την Ασία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική
βραδιά σε νυχτερινό κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. ∆ιανυκτέρευση.

7η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(620χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι. Συνεχίζουµε µε επίσκεψη στο ISTANBUL FORUM,
ένα από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο),
όπου εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά θαλασσινών
ειδών & ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός
έλεγχος και µε ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη
Θεσσαλονίκη.

5η ηµέρα: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ (50χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Περνώντας δια µέσω των ηφαιστειακών φαραγγιών φθάνουµε στην υπόγεια πόλη της Μαλακοπής
µε βάθος περίπου 85 µέτρων σε 8 διαφορετικά επίπεδα µε την
εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων να δεσπόζει στην είσοδό της.
Στην συνέχεια αναχωρούµε για έναν από τους εντυπωσιακότερους σχηµατισµούς της νότιας Καππαδοκίας, την κοιλάδα του
Περιστρέµατος (Ihlara) µε τις αναρίθµητες λαξευµένες εκκλησίες
και κατοικίες µοναχών. Περιήγηση στους τόπους όπου αγίασαν
µορφές του ορθόδοξου µοναχισµού και επόµενος σταθµός η
πόλη της Καρβάλης, µε τον ναό του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου
χτισµένη σε µια πλαγιά από πωρόλιθο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγµένα ξενοδοχεία. Ηµιδιατροφή εκτός ξενοδοχείων της
Κωνσταντινουπόλεως. Τις ξεναγήσεις – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. Έµπειρο συνοδό - αρχηγό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραµµα.
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Ο µεγάλος γύρος της Προποντίδας. Της θάλασσας µε τα αµέτρητα ελληνικά χωριά. Τα Μουδανιά, την Τρίγλια, την Αρτάκη, την Πάνορµο, την Κίο, την
Μηχανιώνα, την Πέραµο, την Λάµψακο, τα Ρόδα. Μην παραλείψετε µια µίνι κρουαζιέρα στα νησιά του Μάρµαρα, την Κούταλη, την Αλώνη, την
Αφισιά. Η αρχαία Τροία µε τον Ελλήσποντο και η καταπράσινη Προύσα µε τα µεταξωτά της & την πασίγνωστη σπεσιαλιτέ της, το Ισκεντέρ Κεµπάπ.
Το ταξίδι ολοκληρώνεται στην Προύσα, η οποία αποτελεί µνηµείο ιστορίας και αντιπροσωπεύει τον µνηµονικό δρόµο του µεταξιού.

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ_ΠΡΟΥΣΑ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ (490 χλµ)

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00πµ. Με
τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στασύνορα. Έλεγχος αστυνοµικός και τελωνειακός. Σύντοµη στάση στο κατάστηµα αφορολόγητων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας
έξω από την Κεσάνη, θα περάσουµε τα στενά του Ελλησπόντου
από την Μάδυτο στο Τσανάκκαλε. Συνεχίζουµε για την Αρχαία
Τροία. Ξενάγηση στα µνηµεία της µυθικής πόλης του Πριάµου.
Εκεί θα δούµε ερείπια από την παλιά πόλη και το Αντίγραφο του
∆ούρειου Ίππου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος
και δείπνο.

2η ηµέρα: ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ – ΑΡΤΑΚΗ – ΠΡΟΥΣΑ (250 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. ∆ια µέσου Λαµψάκου,
κινούµαστε παράλληλα µε την ακτή του Ελλησπόντου. Αφού
περάσουµε τον Γρανικό ποταµό και την Πάνορµο φτάνουµε στην
Κυζικηνή Χερσόνησο, µε τα αλλοτινά ελληνικά χωριά της
(Πέραµος,Ρόδα, Μηχανιώνα, Αρτάκη, Γωνιά). Χρόνος ελεύθερος
στο γραφικό λιµάνι της Αρτάκης και προαιρετικά µπορείτε να
επισκεφθείτε τα απέναντι γραφικά νησιά, τον Μαρµαρά, την
Κούταλη, την Αλώνη (Πασάλιµανι), την Αφισιά. Γεύµα εξ ιδίων σε
παραθαλάσσια ψαροταβέρνα και το απόγευµα αναχωρούµε
γιατην Προύσα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα
προαιρετικά µπορούµε να ανεβούµε στο χιονοδροµικό κέντρο της
Προύσας στο καταπράσινο όρος Όλυµπος της Βιθυνίας, το γνωστό
Ουλούνταγ. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουµε την µαγευτική
θέα τόσο της Προύσας, όσο και της υπόλοιπης Βιθυνίας. ∆είπνο.

3η ηµέρα: ΠΡΟΥΣΑ & ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ∆Α (50+50 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πρώτη πρωτεύουσα
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, την Προύσα, χτισµένη στις
καταπράσινες πλαγιές του όρους Όλυµπος της Βιθυνίας. Θα
δούµε το συµβολικό µνηµείο του Καραγκιόζη, τα λουτρά του
Ιουστινιανού, το Ιερό Ουλού Τζαµί µε τους 20 τρούλους του1399,
για να καταλήξουµε στην πλούσια αγορά της, µε τα παγκοσµίως
ονοµαστά µεταξωτά, µπουρνούζια και πετσέτες. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια σε δερµάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων,
χρυσαφικά, αντίκες, και άλλα αναµνηστικά είδη. Φυσικά δεν
πρέπει να παραλείψετε το απαραίτητο ‘’ανατολίτικο παζάρι’’.
Συνεχίζουµε στο Γεσίλ Τζαµί και χρόνος ελεύθερος. Μπορείτε
ακόµη να γευµατίσετε εξ ιδίων δοκιµάζοντας το παραδοσιακό
Ισκεντέρ κεµπάπ, την πασίγνωστη σπεσιαλιτέ της Προύσας. Το
απόγευµα θα συνεχίσουµε για την λίµνη της Απολλωνιάδος και
επίσκεψη στο γραφικότατο παραλίµνιο χωριό, Γκιόλγιαζι, όπου
µπορείτε να απολαύσετε µια απογευµατινή βαρκάδα. Χρόνος
ελεύθερος για να απολαύσουµε την µαγευτική θέα της λίµνης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

Τρίγλια

Αρτάκη

i

4η ηµέρα: ΝΙΚΑΙΑ, ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ & ΤΡΙΓΛΙΑ (90+90 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούµε για το επίνειο της
Προύσας, τα γνωστά µας Μουδανιά. Χρόνος ελεύθερος για
περιήγηση στην γραφική πόλη, µε επίσκεψη στο τοπικό µουσείο.
Στην συνέχεια επίσκεψη στην γραφικότερη Τρίγλια. Συνεχίζουµε,
για την βυζαντινή πόλη της Νίκαιας (Ιζνίκ). Επίσκεψη στην
αλλοτινή βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας Νίκαιας, σήµερα
µουσείο/τζαµί. Στην περιήγηση της πόλης θα δούµε το Ρωµαϊκό
θέατρο, τον οβελίσκο του Κάσιου, το Πράσινο τζαµί, το Μουσείο
(παλιό Ιµαρέτ) και τα βυζαντινά τείχη της πόλης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και δείπνο.

5η ηµέρα: ΠΡΟΥΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια παίρνουµε το δρόµο της
επιστροφής για Θεσσαλονίκη. Παίρνοντας το ferryboat από την
Λάµψακο στην Καλλίπολη. Άφιξη στα σύνορα των Κήπων, τελωνειακός έλεγχος και µε ενδιάµεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ
στη Θεσσαλονίκη.

Μουδανιά

Η Προύσα (Bursa) είναι χτισµένη στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Όλυµπος της Βυθινίας. Ήταν η πρώτη
πρωτεύουσα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η πόλη κατέχει σηµαντική θέση στη γαστρονοµία της Τουρκίας,
όχι µόνο για τις σπεσιαλιτέ της πχ Iskender kebap, που πήρε το όνοµά του από τον δηµιουργό του Ισκεντέρ
Ισκεντέρογλου αλλά και για τη ζαχαροπλαστική της όπως τα «µαρόν-γκλασέ», δηλ. ζαχαρωµένα κάστανα
(kestane şekeri). Η αλυσίδα Καφκάς είναι από τα πιο παλιά ζαχαροπλαστεία.

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα. Oτι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραµµα.
Σηµείωση: Στην 4ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η 4η ηµέρα του προγράµµατος.
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6,7 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΩΣ

Ένα πραγµατικό οδοιπορικό σε γνωστούς και άγνωστους τόπους της Μικράς Ασίας µας περιµένει... Το µαρτυρικό Αιβαλί µε τα Μοσχονήσια του, την
αρχαία Πέργαµο, την Μυροβόλο Σµύρνη µε το Κορδελιό, την Αρχαία Έφεσο, τον Κιρκιντζέ το χωριό από τα Ματωµένα Χώµατα, τον Τσεσµ αντίκρυ από
την Χίο, τα Βουρλά και τα Αλάτσατα & την αρχαία Τροία. Στην Αφροδισιάδα, την καλύτερα διατηρηµένη πόλη της αρχαιότητας, το Παµούκκαλε µε τις
πάλλευκες λίµνες για να καταλήξουµε στην πόλη του µεταξιού την Προύσα και στα αλλοτινά ελληνικά χωριά του Ελλησπόντου.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΜΙΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΪΒΑΛΙ (690 χλµ)

Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση 06.00 πµ. Με τις
απαραίτητες στάσεις καθ’οδόν φτάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος
διαβατηρίων και σύντοµη στάση στα αφορολόγητα είδη.
Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας περιφερειακά
από την Κεσάνη, θα περάσουµε τα Στενά του Ελλησπόντου, από
τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε µε το ferryboat. Θα συνεχίσουµε το
ταξίδι µας και µέσω µιας υπέροχης διαδροµής στις κατάφυτες
πλαγιές του Όρους Ίδη, θα φτάσουµε στο γραφικό και πανέµορφο
Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, µέσα σε ένα απέραντο κάµπο
από ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΑΪΒΑΛΙ – ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ – ΠΕΡΓΑΜΟΣ
ΣΜΥΡΝΗ (290 χλµ)

Μετά το πρωινό θα περιηγηθούµε στα γραφικά πέτρινα σοκάκια
µε τις παλιές σαπουνοποιίες. Θα δούµε τα παλιά ελληνικά
χρωµατιστά αρχοντικά, µε τις λουλουδιασµένες αυλές τους, που
σώζονται µέχρι σήµερα και κοσµούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο
λιµανάκι µε τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα
ξακουστά για την οµορφιά τους, Μοσχονήσια, ένα σύµπλεγµα
από 22 µικρά νησάκια διασκορπισµένα στον κόλπο του Αϊβαλιού.
Επίσκεψη στον ανακαινισµένο ναό των Ταξιαρχών του 1890. Στη
συνέχεια αναχωρούµε για την Αρχαία Πέργαµο, µια από τις
λαµπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο
και θα δούµε επίσης την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου και την
Κόκκινη Αυλή. Στάση για γεύµα εξ’ιδίων, και συνεχίζουµε µέσω
Μενεµένης, για να καταλήξουµε στην πολύπαθη και κοσµοπολίτισα Σµύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος,
δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΣΜΥΡΝΗ (περιήγηση πόλης) – ΤΣΕΣΜΕΣ
(προαιρετική εκδροµή) (50 + 50 χλµ)

Μετά το πρωινό αρχίζει η περιήγηση της πόλης, όπου θα δούµε
το ∆ιοικητήριο µε το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά
αρχοντικά, την ιστορική προκυµαία της, το Κορντόν και τον
παλαιό Σιδηροδροµικό Σταθµό. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια
αγορά της, το Κεµέραλτι για όσους δεν ακολουθήσουν στον
Τσεσµέ. Θα συνεχίσουµε µε την προαιρετική µας εκδροµή και θα
κατευθυνθούµε προς τον παραθαλάσσιο Τσεσµέ, την παλιά
ελληνική Κρήνη ακριβώς απέναντι από την Χίο, στη δυτική άκρη
της χερσονήσου της Ερυθραίας. Η πορεία µας ακολουθεί τη νότια
ακτή του κόλπου της Σµύρνης και θα περάσουµε έξω από τα
Βουρλά, την Σκάλα Βουρλών (Αρχ.Κλαζοµεναί) όπου σώζεται και
το σπίτι του ποιητή Γιώργου Σεφέρη - τα Αλάτσατα, το Λυθρί
(Αρχ.Ερυθραί), την Κάτω Παναγία και άλλα χωριά όπου ο
Ελληνισµός ανθούσε µέχρι το 1922. Στον Τσεσµέ θα έχουµε
ελεύθερο χρόνο για γεύµα εξ’ιδίων σε µια από τις παραθαλάσσιες
ψαροταβέρνες, και το απόγευµα επιστροφή στη Σµύρνη. ∆είπνο και
διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΕΦΕΣΟΣ – ΚΙΡΚΙΝΤΖΕΣ – ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ (180 χλµ)

6η ηµέρα: ΠΡΟΥΣΑ – ΑΡΤΑΚΗ - ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ

5η ηµέρα: ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ – ΙΚΟΝΙΟ – ΠΡΟΥΣΑ (410 χλµ)

7η ηµέρα: ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ - ΤΡΟΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(545 χλµ)

Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούµε νότια στην καρδιά της
Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούµε την Αρχαία Έφεσο που
αποτέλεσε για πάνω από χίλια χρόνια µια µεγαλούπολη του
Ελληνισµού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή
σε όλο τον αρχαίο κόσµο για τη λατρεία της Εφεσίας
Αρτέµιδος. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούµε το Βουλευτήριο,
το Πρυτανείο, την ∆ηµόσια Αγορά, το Νυµφαίο, τη Βιβλιοθήκη
του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυµνάσιο και το Στάδιο. Σε κοντινή
απόσταση από την Έφεσο θα επισκεφθούµε τον Κιρκιντζέ, το
πανέµορφο και γραφικότατο ελληνικό χωριό που αναφέρει η
∆ιδώ Σωτηρίου στα “Ματωµένα Χώµατα”. Συνεχίζουµε για το
κοσµοπολίτικο και εντυπωσιακό θέρετρο, το Κουσάντασι.
Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά του και γεύµα εξ’ιδίων
σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Συνεχίζουµε το ταξίδι µας για να
καταλήξουµε στο Παµούκκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Παµούκκαλε, τον
γεωλογικό σχηµατισµό που αποτελείται από θερµές πηγές και
λευκό τραβερτίνη, ο οποίος σχηµατίζει πισίνες από τα
ανθρακικά ορυκτά που περιέχονται στο νερό. Ο λόφος έχει
ύψος 160 µέτρα, µήκος 2.700 µ. και πλάτος 600 µ. και είναι
ορατός από µεγάλη απόσταση όπως από το Ντενιζλί, περίπου
20χλµ µακριά. Η αρχαία πόλη Ιεράπολη βρίσκεται κοντά στο
Παµούκκαλε και αποτελούν µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς της UNESCO, από το 1988. Συνεχίζουµε την
διαδροµή µας για την Προύσα. Άφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση και δείπνο.

i

Μετά το πρωινό αρχίζει η περιήγησή µας στην πρώτη
πρωτεύουσα των Οθωµανών Σουλτάνων, που είναι χτισµένη
στις καταπράσινες πλαγιές του όρους Όλυµπος της Βιθυνίας.
Θα δούµε το συµβολικό µνηµείο του Καραγκιόζη, τα Λουτρά
του Ιουστινιανού, το Ουλού Τζαµί µε τους 20 τρούλους του
1399, για να καταλήξουµε στην πλούσια αγορά της µε τα
παγκοσµίως ονοµαστά µεταξωτά, µπουρνούζια και πετσέτες.
Στον ελεύθερο χρόνο µας µπορούµε να δοκιµάσουµε τη
διάσηµη σπεσιαλιτέ της Προύσας το Ισκεντέρ Κεµπάπ.
Αναχωρούµε από την Προύσα και ταξιδεύοντας παράλληλα µε
τη νότια ακτή της Θάλασσας του Μαρµαρά φτάνουµε στην
Κυζικηνή χερσόνησο, µε τα αλλοτινά ελληνικά χωριά της
(Πέραµος, Ρόδα, Μηχανιώνα, Αρτάκη, Γωνιά). Χρόνος
ελεύθερος στο γραφικό λιµάνι της Αρτάκης για γεύµα εξ’ιδίων
σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα και αφού περάσουµε τον
Γρανικό ποταµό και την Πάνορµο φτάνουµε στο Τσανάκκαλε.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

Μετά το πρωινό µας, επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής
Τροίας, την πόλη του Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπια από την
παλιά πόλη και το αντίγραφο του ∆ουρείου Ίππου. Ξενάγηση
στον αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα στρώµατα
υπολειµµάτων από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης και
αναχώρηση για την Λάµψακο από οπου Θα διασχίσουµε τα
Στενά των ∆αρδανελίων και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για
καφέ στην Καλλίπολη. Άφιξη στα σύνορα, τελωνιακός έλεγχος
και µε ενδιάµεσες στάσεις καθ’οδόν, θα φτάσουµε αργά το
απόγευµα στη Θεσσαλονίκη.

Το Παµούκκαλε (Pamukkale) που σηµαίνει κυριολεκτικά, κάστρο από
βαµβάκι, είναι γεωλογικός σχηµατισµός στην επαρχία Ντενιζλί στη
νοτιοδυτική Τουρκία. Αποτελείται από θερµές πηγές και λευκό
τραβερτίνη, ο οποίος σχηµατίζει πισίνες από τα ανθρακικά ορυκτά που
περιέχονται στο νερό. Βρίσκεται στο εσωτερικό της κοιλάδας
Μαιάνδρου. Ο λόφος έχει ύψος 165 µέτρα, µήκος 2.700 µέτρα και
πλάτος 600 µέτρα.

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές µετακινήσεις µε υπερυψωµένο πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγµένα ξενοδοχεία. Ηµιδιατροφή (πρωινό και δείπνο καθηµερινά στα
ξενοδοχεία). Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. Συνοδό αρχηγό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυτος, Τσανάκκαλε και αντίστροφα.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραµµα.
Σηµείωση: Στην 6ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η 6η ηµέρα του προγράµµατος.
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ΟΔΙΚΩΣ

Μικρά Ασία, Ελλήσποντος, Αιολίδα & Ιωνία. Ένα προσκύνηµα στις πατρίδες των προσφύγων. Η Έφεσος µε τον αρχαιολογικό της χώρο & τον
Κιρκιντζέ, το χωριό από τα Ματωµένα Χώµατα. Η πολύπαθη Σµύρνη µε το Κορδελιό και την Μενεµένη. Το µαρτυρικό Αιβαλί µε τα καταπράσινα
Μοσχονήσια του. Η αρχαία Πέργαµος του Ασκληπιού & η αρχαία Τροία του Πρίαµου και του Έκτορα.
Περιπλανήσεις που θα σας γοητεύσουν και θα σας µείνουν αξέχαστες.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ_ΣΜΥΡΝΗ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΙΒΑΛΙ (690χλµ)

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00πµ. Με
ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουµε στα σύνορα. Τελωνειακός και αστυνοµικός έλεγχος και σύντοµη στάση στο κατάστηµα
αφορολογήτων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και
περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα διασχίσουµε τα στενά του
Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, µε το ferry-boat.
∆ια µέσου µιας πανέµορφης διαδροµής στις κατάφυτες πλαγιές
του όρους Ίδη, συνεχίζουµε για Αδραµύττιο όπου Θα φτάσουµε
στο πανέµορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, µέσα σε ένα
απέραντο κάµπο από ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο επιλεγµένο
ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση .

2η ηµέρα: ΑΙΒΑΛΙ - ΜΟΧΟΝΗΣΙΑ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
(290 χλµ.)

Μετά το πρωινό µας θα περιηγηθούµε στα γραφικά πέτρινα
σοκάκια µε τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούµε τα παλιά χρωµατιστά ελληνικά αρχοντικά σπίτια µε τις λουλουδιασµένες αυλές
τους, που σώζονται ακόµη και κοσµούν το Αϊβαλί. Επίσκεψη στην
πάλαι ποτέ εκκλησία του Αγ Γεωργίου και στη συνέχεια θα πάµε
στον λόφο ΣΕΙΤΑΝ ΣΟΦΡΑΣΙ για µια πανοραµική θέα της πόλης.
Ακολουθεί βόλτα στο γραφικό λιµανάκι µε τις παραδοσιακές
ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέµορφα Μοσχονήσια, ένα
σύµπλεγµα από 22 µικρά νησάκια διασκορπισµένα στο κόλπο του
Αϊβαλιού. Επίσκεψη στον Ανακαινισµένο Ναό των Ταξιαρχών του
1890. Συνεχίζουµε το ταξίδι µας και αναχώρηση για Φώκαια.
Στάση στο γραφικό λιµανάκι της µε τη µοναδική οµορφιά του
που δεν θα µας αφήσει ασυγκίνητους και στη συνέχεια διαµέσου
Μενεµένης και Κορδελιού, φθάνουµε στην πολύπαθη και
κοσµοπολίτισσα Σµύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος
χρόνος και δείπνο.

3η ηµέρα: ΕΦΕΣΟΣ- ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΣΜΥΡΝΗ 4η ηµέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - AΙΒΑΛΙ (135 χλµ.)
(95+95 χλµ.)
Πρωινό και περιήγηση της πόλης όπου θα δούµε το ∆ιοικητήριο µε
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούµε νότια, στην καρδιά της
Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούµε την Αρχαία Έφεσο. Η αρχαία
Έφεσος 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 ∆ηµόσια Αγορά, το Νυµφαίο, την Βιβλιοθήκη
του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυµνάσιο και το Στάδιο. Κοντά στην
Έφεσο θα επισκεφθούµε τον Κιρκιντζέ, το πανέµορφο και
γραφικό ελληνικό χωριό, που αναφέρει η ∆ ιδώ Σωτηρίου στα
«Ματωµένα Χώµατα». Συνεχίζουµε για το κοσµοπολίτικο
θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά του
και γεύµα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Επιστροφή στην
Σµύρνη και δείπνο.

i

το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική
προκυ-µαία της, το Κορντόν και τον παλαιό Σιδηροδροµικό Σταθµό.
Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης, το Κεµέραλτι. Στη
συνέχεια αναχωρούµε για να επισκεφθούµε την Αρχαία Πέργαµο,
µία από τις λαµπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο
Ασκληπιείο, την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου, την Κόκκινη Αυλή.
Στάση για γεύµα εξ ιδίων και συνεχίζουµε για το Αϊβαλί .
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

5η ηµέρα: ΑΙΒΑΛΙ - ΤΡΟΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (630 χλµ.)

Μετά το πρωινό µας, επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής
Τροίας, την πόλη του Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπια από την
παλιά πόλη και το αντίγραφο του ∆ουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα στρώµατα υπολειµµάτων
από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουµε τα
στενά των ∆αρδανελίων για να φθάσουµε στην Καλλίπολη,
γενέτειρα της γνωστής σε όλους µας Σοφίας Βέµπο. Άφιξη στα
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε ενδιάµεσες στάσεις καθ΄
οδόν, άφιξη αργά το απόγευµα στη Θεσσαλονίκη.

“Σµύρνη πατρίδα µου γλυκιά, χαριτωµένη χώρα”... τραγουδάει η κόρη του Τσεσµέ. Η πόλη της χαράς, του
κεφιού και της καλής ζωής σε µια άλλη εποχή. Οι Σµυρνιοί ήξεραν να χαίρονται τη ζωή και παράλληλα µε τη
σκληρή δουλειά είχαν ενσωµατώσει στη ζωή τους τη διασκέδαση. Πρόκειται για µια από τις αρχαιότερες πόλεις
και λιµάνια της Μεσογείου, της αρχαίας Ιωνίας. Ιδρύθηκε το 3.000 π.Χ και επέζησε µέχρι σήµερα. Είναι η τρίτη
µεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, µετά την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα και το σηµαντικότερο εισαγωγικό
και εξαγωγικό εµπορικό λιµάνι της Τουρκίας.

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγµένα ξενοδοχεία. Ηµιδιατροφή (πρωινό και δείπνο καθηµερινά
στα ξενοδοχεία). Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. Συνοδό αρχηγό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυτος ,Τσανάκκαλε και αντίστροφα.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα . Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραµµα.
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΩΣ

τον
Να επισκεφθώ
ανακαινισµένο
Άγιο Ταξιάρχη
ια
στα Μοσχονήσ

Το Αϊβαλί (Κυδωνίες) είναι µια πόλη που βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι από τη Λέσβο, κοντά στην αρχαία Πέργαµο. Η
ονοµασία της πόλης προέρχεται από την τουρκική λέξη ayva (αϊβά) που σηµαίνει κυδώνι, αφού τόσο ο καρπός όσο και το όστρακο αφθονούν στην
περιοχή, ενώ η παλιότερη ελληνική ονοµασία της πόλης ήταν Κυδωνίες. Υπήρξε κάποτε ένα από τα σπουδαιότερα οικονοµικά και πολιτιστικά κέντρα
του υπόδουλου ελληνισµού, το δεύτερο µετά τη Σµύρνη στη Μικρά Ασία.

ΑΙΒΑΛΙ_ΣΜΥΡΝΗ

4ημέρες

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΙΒΑΛΙ (690χλµ)

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00πµ. Με ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουµε στα σύνορα. Τελωνειακός και αστυνοµικός έλεγχος και σύντοµη στάση στο κατάστηµα
αφορολογήτων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα διασχίσουµε τα στενά του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, µε το ferry-boat. ∆ια µέσου
µιας πανέµορφης διαδροµής στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουµε για Αδραµύττιο όπου Θα φτάσουµε στο πανέµορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, µέσα σε ένα απέραντο κάµπο από
ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ (60+60χλµ)

Πρωινό και αναχωρούµε για να επισκεφθούµε την Αρχαία Πέργαµο, από τις λαµπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Θα δούµε το Ασκληπιείο και την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου. Επιστροφή στο Αϊβαλί
χρόνος ελεύθερος για γεύµα εξ ιδίων και αργότερα, θα περιηγηθούµε στα γραφικά πέτρινα σοκάκια µε τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούµε τα παλιά χρωµατιστά ελληνικά αρχοντικά σπίτια µε τις
λουλουδιασµένες αυλές τους, που σώζονται ακόµη και κοσµούν το Αϊβαλί. Επίσκεψη στην πάλαι ποτέ εκκλησία του Αγ Γεωργίου και στη συνέχεια θα πάµε στον λόφο ΣΕΙΤΑΝ ΣΟΦΡΑΣΙ για µια πανοραµική
θέα της πόλης. Ακολουθεί βόλτα στο γραφικό λιµανάκι µε τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέµορφα Μοσχονήσια, ένα σύµπλεγµα από 22 µικρά νησάκια διασκορπισµένα στο κόλπο του
Αιβαλιού. Επίσκεψη στον Ανακαινισµένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Επιστροφή στο Αϊβαλί και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ (130+130χλµ)

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Φώκαια. Στάση στο γραφικό λιµάνι της µε τη µοναδική οµορφιά που δεν θα µας αφήσει ασυγκίνητους και στη συνέχεια διαµέσου Μενεµένης και Κορδελιού, φθάνουµε
στην πολύπαθη και κοσµοπολίτισα Σµύρνη. Περιήγηση της πόλης όπου θα δούµε το ∆ιοικητήριο µε το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυµαία της, το γραφικό Κορντόν
και τον παλαιό Σιδηροδροµικό Σταθµό. Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης, το Κεµέραλτι. Επιστροφή στο Αϊβαλί και διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (690χλµ)

Πρωινό και συνεχίζουµε µέσω Αδραµυτίου για Τσανάκκαλε. Επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπια από την παλιά πόλη και αντίγραφο του ∆ουρείου
Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα στρώµατα υπολειµµάτων από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουµε τα στενά των ∆αρδανελίων, για να φθάσουµε στην
Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής Σοφίας Βέµπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε ενδιάµεσες στάσεις καθ'οδόν, άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΙΜΒΡΟΣ_ΤΕΝΕΔΟΣ

4,5ημέρες

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ (480χλµ)

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00πµ. Με ενδιάµεσες στάσεις καθ'οδόν, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος αστυνοµικός και τελωνειακός. Σύντοµη στάση στο κατάστηµα
αφορολογήτων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα περάσουµε τα στενά του Ελλησπόντου από την Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, µε το ferryboat. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

2η ηµέρα: ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ - ΤΡΟΙΑ (20+20 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγησή µας στην πόλη του Τσανάκκαλε, θα δούµε τον Πύργο του Ρολογιού του 1890, το Αϊβαλί Τσαρσί (η σκεπαστή αγορά της πόλης) του 1889, το Φατίχ Τζαµί του 1462,
το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Αρµένικη εκκλησία του ΣούρπΚεβόρκ του1863, το Ναυτικό Μουσείο για να καταλήξουµε στο κάστρο Τσιµενλίκ (Kale i Sultaniye), µπροστά στην πολύβουη προκυµαία. Χρόνος
ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης. Ακολουθεί επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπια από την παλιά πόλη και το αντίγραφο του ∆ουρείου
Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα στρώµατα υπολειµµάτων, από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΤΕΝΕ∆ΟΣ (προαιρετική εκδροµή 40+40χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούµε για την Τένεδο. ∆ια µέσου Εζίνε (αρχ. Νεανδρία), άφιξη στο Γκεϊκλί, στην ακτή, από όπου θα επιβιβαστούµε στο ferryboat για να περάσουµε στο νησί της Τενέδου.
Ξενάγηση στο ιστορικό της κάστρο χτισµένο από τους Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου, περιήγηση στην πόλη της Τενέδου, µε τους ελάχιστους εναποµείναντες Έλληνες και επίσκεψη προσκύνηµα στον
ελληνορθόδοξο ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Γεύµα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

4η ηµέρα:ΙΜΒΡΟΣ (προαιρετική εκδροµή 30+30χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούµε για την Ίµβρο. Από το λιµανάκι, θα επιβιβαστούµε στο ferryboat για να περάσουµε στο νησί. Φθάνουµε στον Άγιο Κήρυκο (Kuzuliman) κατευθυνόµαστε στους
Αγίους Θεοδώρους (Zeytinli) το χωριό του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου και προσκύνηµα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουµε για την Παναγιά (Cianrli) την πρωτεύουσα του νησιού.
Επίσκεψη-προσκύνηµα στον µητροπολιτικό ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου και το Μητροπολιτικό µέγαρο. Χρόνος ελεύθερος στην µικρή αγορά και γεύµα εξ' ιδίων. Το απόγευµα επιστροφή στο
Τσανάκκαλε. ∆είπνο και προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση.

5η ηµέρα :ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (480χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Λάµψακο. Θα διασχίσουµε τα στενά των ∆αρδανελίων και χρόνος για καφέ στην Καλλίπολη. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε ενδιάµεσες
στάσεις καθ'οδόν, άφιξη αργά το απόγευµα στη Θεσσαλονίκη.
Περιλαµβάνονται: Μεταφορές µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Τις ξεναγήσεις
περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. Συνοδό αρχηγό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυτος-Τσανάκκαλε και Λάµψακος-Καλλίπολη.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείσωση: Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την µετάβαση στην
Τένεδο ή την Ίµβρο, οι εκδροµείς θα έχουν ελεύθερη ηµέρα στο Τσανάκκαλε. Στο 4ήµερο πρόγραµµα, η επίσκεψη στην Τροία γίνεται µαζί µε Τένεδο & η περιήγηση στο Τσανάκκαλε την 1η ηµέρα.
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3 ΗΜΕΡΕΣ

Να επισκεφθώ
το Selimiye

ΟΔΙΚΩΣ

Η Αδριανούπολη (Edirne) ιδρύθηκε το 125 µ.Χ από τον Ρωµαίο Αυτοκράτορα Αδριανό και υπήρξε πρωτεύουσα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας για 92
χρόνια, έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Είναι µια πόλη πεντακάθαρη, µε µεγάλα πάρκα και χαµογελαστούς κατοίκους. Στο κέντρο
της πόλης δεσπόζει το Σελινιγιέ τζαµί. Το τέµενος χτίστηκε από τον σουλτάνο Σελίµ Β΄το 1569-1575 και θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα
µνηµεία της Ισλαµικής αρχιτεκτονικής, προστατευόµενο από την UNESCO. Στο ψητοπωλείο Οσµάν, σχεδόν τοπόσηµο της πόλης, σερβίρονται µόνο δύο
τοπικές σπεσιαλιτέ, τηγανητοί κεφτέδες και τηγανητό συκώτι (ταβά τζιγιέρ).

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ_40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (470 χλµ)

Αναχώρηση στις 06:00 π.µ. από τα γραφεία µας. Μέσω Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, φθάνουµε στους Κήπους, στο τελωνείο για αστυνοµικό και τελωνειακό έλεγχο. Αγορά αφορολογήτων ειδών στα
DUTY FREE και µετά τον έλεγχο συνεχίζουµε για την Αδριανούπολη η οποία είναι χτισµένη στην συµβολή τριών ποταµών (Έβρου, Άρδα & Τούντζα). Επίσκεψη στο καινούριο εµπορικό κέντρο της πόλης
Erasta, όπου θα έχετε την δυνατότητα να κάνετε ενδιαφέρουσες αγορές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (80+80χιλ}

Μετά το πρωινό µας αναχωρούµε για τις 40 Εκκλησιές. Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούµε µέσα στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα λουτρά Χιζίρ Μπέη και την µικρή σκεπαστή αγορά
της πόλης (Arasta). Επιστροφή στην Αδριανούπολη και χρόνος ελεύθερος στην αγορά Αλή Πασά, (το Καπαλί Τσαρσί την Αδριανούπολης) αλλά και στους τριγύρω πολυσύχναστους πεζοδρόµους, όπου θα
έχετε την δυνατότητα εκτός από τις αγορές σας να θαυµάσετε τα γραφικά σπίτια, βγαλµένα από µία άλλη εποχή και να δοκιµάσετε την παραδοσιακή τουρκική κουζίνα. Σας προτείνουµε επίσης να
επισκεφθείτε ένα παραδοσιακό τούρκικο χαµάµ που θα σας χαλαρώσει και θα σας γεµίσει ευεξία. Για το βράδυ προτείνουµε προαιρετική διασκέδαση µε µουσικό πρόγραµµα, φαγητό και
ποτό.∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (470 χλµ)

Μετά το πρωινό, ξεκινούµε για την ξενάγηση της Αδριανούπολης. Θα επισκεφθούµε το Σελιµιέ τζαµί και θα κάνουµε µια περιήγηση της πόλης µε το λεωφορείο, για να δούµε το τζαµί Μπέγιαζιτ Β και
το Κούλιγιε (συγκρότηµα κτηρίων του 1488), το όποιο στεγάζει σήµερα το Μουσείο Υγείας, τα ερείπια του παλατιού του Σαράι Τζεντίτ, τον πύργο της ∆ικαιοσύνης, το µνηµείο των Βαλκανικών αγώνων.
Στην συνέχεια θα περάσουµε τις δύο ιστορικές γέφυρες του Τούντζα (1613) και του Έβρου (1843) για να βρεθούµε στο προάστιο του Κάραγατς (παλιά Ορεστιάδα) µε τον ιστορικό σιδηροδροµικό του σταθµό
(σήµερα Πρυτανεία του Πανεπιστήµιου της Αδριανούπολης), το µνηµείο της Συνθήκης της Λωζάννης και τα γραφικά καφέ και εστιατόρια στις όχθες των δύο ποταµών. Αναχώρηση για το Ουζούν Κιοπρού,
µε την µακρύτερη πέτρινη γέφυρα της Τουρκίας, χτισµένη το 1443, επί του ποταµού Εργίνη, παραπόταµου του Έβρου. Επίσκεψη στον σωζόµενο (από το 1875) ναό του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή, τώρα
Μουσείο. Αναχώρηση για τα σύνορα. Με στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΟΧΡΙΔΑ_ΜΠΙΤΟΛΑ_ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΙΤΟΛΑ – ΟΧΡΙ∆Α (235 χλµ.)

Αναχώρηση στις 07.30 από τα γραφεία µας και µέσω Αµύνταιου, Φλώρινας µε στάσεις για καφέ, άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. Πρώτος σταθµός µας το γνωστό µοναστηράκι (ΜΠΙΤΟΛΑ). Γνωριµία µε την πόλη
και προαιρετικό γεύµα. Στη συνέχεια αναχωρούµε για την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Το απόγευµα θα πιούµε τον καφέ µας στην πόλη της Οχρίδας παίρνοντας µια
πρώτη γεύση από την όµορφη πόλη. ∆είπνο, διανυκτέρευση.

2η ηµέρα :ΟΧΡΙ∆Α - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ (80 χλµ.)

Πρόγευµα και αναχώρηση. Θα περάσουµε από τα γραφικά χωριά Λαγκαδίν, Πεστάνι και Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη της λίµνης και θα καταλήξουµε στο µοναστήρι του Οσίου Ναούµ.
Θα επισκεφθούµε την εκκλησία του και τον τάφο του, όπως επίσης και την εκκλησία της Άγιας Παρασκευής(εκκλησία των βράχων µε Αγίασµα). Χρόνος ελεύθερος για να ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης
και κοσµήµατα φτιαγµένα από λέπια ψαριών. Στην συνέχεια θα δούµε το Μουσείο Νερού. Επιστρέφουµε στην Οχρίδα όπου θα δούµε το άγαλµα των αδελφών Κύριλλου και Μεθόδιου, και την εκκλησία
της Αγίας Σοφίας, η οποία σήµερα λειτουργεί σαν µουσείο. Επίσης θα επισκεφθούµε το αρχαίο θέατρο και τα κάστρα της πόλης για να απολαύσουµε την πανοραµική θέα και θα κάνουµε βόλτα στα
καλντερίµια της παλιάς πόλης. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας για γεύµα και ξεκούραση. Το απόγευµα µια βόλτα στην όµορφη Στρούγκα - τουριστικό θέρετρο - στη δυτική όχθη της λίµνης, θα
ολοκληρώσει τη µέρα µας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο µε ζωντανή µουσική. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΟΧΡΙ∆Α - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (235 χλµ.)

Πρωινό στο ξενοδοχείο µας. Σήµερα µια υπέροχη κρουαζιέρα (προαιρετική) στη λίµνη θα ολοκληρώσει το πρόγραµµα µας. Μετά το γεύµα στο ξενοδοχείο µας παίρνουµε τον δρόµο της επιστροφής. Με
τις απαραίτητες στάσεις φθάνουµε στην πόλη µας το βράδυ.

Info:

Για τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας, η Ακολουθία της Ανάστασης γίνεται σε Ορθόδοξη εκκλησία

Περιλαµβάνονται: Τις µετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας. ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Περιηγήσεις του προγράµµατος. Έµπειρο αρχηγό-συνοδό του γραφείου.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης .
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα . Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραµµα.
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3,4 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΩΣ

αγή
να δω την αλλ
φρουράς στο
γαρο
Προεδρικό Μέ

Ένα ταξίδι στη πιο εµβληµατική πόλη της Ανατολικής Ευρώπης, η Σόφια επιδεικνύει τα δυο προσωπά της, εκείνο που στρέφεται προς τη ∆ύση επιθυµώντας
ένα κόσµο που ως πρότινος ονειρευόταν και εκείνο που ζει στις σκιές του πρόσφατου παρελθόντος. Ιστορικά µνηµεία κοσµούν την πόλη, µε πρώτο το
στολίδι του καθεδρικού Ναού Αλέξανδρου Nέβσκι, το Εθνικό θέατρο Ιβάν Βαζόφ, το εθνικό αρχαιολογικό µουσείο και πολυσύχναστους δρόµους που σας
εντυπωσιάζουν. Η Φιλιππούπολη κτισµένη στις όχθες του ποταµού Έβρου µε σηµαντικά αξιοθέατα της παλιάς πόλης θα σας χαρίσουν µοναδικές
εντυπώσεις. Το µεγαλύτερο και διασηµότερο Ορθόδοξο µοναστήρι του Αγ. Ιωάννη της Ρίλλας περιµένει να το επισκεφθείτε για µια µοναδική εµπειρία.

ΣΟΦΙΑ_ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

3,4 ημέρες

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΟΦΙΑ (310 χλµ)

Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο µας για τα σύνορα του Προµαχώνα. ∆ιέλευση συνόρων και σύντοµη στάση για καφέ στην γραφική Κρέσνα, µέσα στα στενά του Στρυµώνα. Συνεχίζουµε µε προορισµό το Μοναστήρι της Ρίλα που βρίσκεται σε υψόµετρο 1147 µέτρων. Επίσκεψη στο µοναστήρι όπου θα δούµε την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, το παρεκκλήσι της Μεταµόρφωσης του Χριστού,
τον µεσαιωνικό πύργο του Χρέλιο και κυρίως το κοµψοτέχνηµα του Σταυρού του Ραφαήλ. Το µοναστήρι στεγάζει επίσης µια πλούσια συλλογή από ανεκτίµητα έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, µια
εθνογραφική συλλογή κοσµηµάτων και χαλιών καθώς και βιβλιοθήκη µε 16.000 βιβλία. Συνεχίζοντας, φθάνουµε το απόγευµα στην Πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας και ελεύθερος χρόνος.

2η ηµέρα: ΣΟΦΙΑ (ξενάγηση πόλης)

Πρωινό και αναχώρηση για το χιονοδροµικό κέντρο VITOSA (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει). Πρωινό και η σηµερινή µας ηµέρα είναι αφιερωµένη στη περιήγηση και γνωριµία της πόλης. Θα δούµε την
Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Όπερα, την Εκκλησία σύµβολο της πόλης του Αλεξάνδρου Νέφσκι µε τους χρυσούς θόλους της. Συνεχίζοντας θα δούµε την Πανεπιστηµιούπολη, το µνηµείο του
Αγνώστου Στρατιώτη µε την άσβεστη φλόγα, το άγαλµα του Τσάρου ελευθερωτή, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Κυριακής, τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), και το Θέατρο
Ιβάν Βάζωφ. Χρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης, η µια επίσκεψη σε ένα από τα πολλά πολυκαταστήµατα η απολαύστε ένα καφέ στη υπέροχη λεωφόρο Βίτοσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση .

3η ηµέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (130 + 130 χλµ)

Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισµένη στις όχθες του ποταµού Έβρου και ανάµεσα σε επτά λόφους είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας µε σηµαντική θέση στην οικονοµία,
στο εµπόριο και στις επιστήµες. Θα επισκεφθούµε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το λαογραφικό µουσείο Κουγιουµτζόγλου και το σπίτι του Λαµαρτίνου. Συνεχίζοντας προς τη νότια
πλευρά της παλαιάς πόλης θα δούµε το Ρωµαϊκό Θέατρο µε την πανοραµική θεά προς την πόλη, τον λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού και το Ιµαρέτ τζαµί. Ελεύθερος χρόνος για µια
γνωριµία µε την όµορφη πόλη και επιστροφή στη Σόφια. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση µε φολκλορικό και λαϊκό πρόγραµµα.

4η ηµέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλµ)

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για µια τελευταία βόλτα στην αγορά της πόλης. Εναλλακτικά µπορείτε εξ ιδίων να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο
Κρύπτη του Αλ. Νέφσκι. Το µεσηµέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι, ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης και το απόγευµα αναχωρούµε για Θεσσαλονίκη και άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

4 ημέρες

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και µέσω Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας µια όµορφη φυσική διαδροµή στις
ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουµε στην Μαύρη Θάλασσα, στην πιο κοσµική παραθαλάσσια πόλη, την Μεσήµβρια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ

Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και περνώντας από την τουριστική Ηλιόλουστη Ακτή κατευθυνόµαστε προς την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σηµαντικό λιµάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της
Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνοµα Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα έχουµε περιήγηση στη µονή
Αλατζά (XII —XIV) χτισµένη ολόκληρη µέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόµενους τουριστικούς χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήµερα
εξακολουθεί να προσελκύει τους θαυµαστές της ιστορίας και του µυστικισµού. Στη Βάρνα θα δούµε τη Μητρόπολη, το αρχαιολογικό µουσείο ,το δραµατικό θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην
αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και βόλτα. Το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ –ΠΥΡΓΟΣ -ΑΓΧΙΑΛΟΣ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

Πρόγευµα και στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωµένη στο θεό Απόλλωνα 30χλµ. νοτίως του Μπουργκάς στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης
Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούµε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της
Παναγίας κα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ .Επόµενος σταθµός µας ο Πύργος όπου προτείνουµε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη και το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου καθώς επίσης
και µια βόλτα στον πεζόδροµο της .Συνεχίζουµε για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούµε την Μονή του Αγ. Γεωργίου µε εξαιρετικά σπάνιες εικόνες για να καταλήξουµε στη Μεσήµβρια την πόλη µε τις
42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόµενο µνηµείο της UNESCO. Θα δούµε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Πογονάτος
πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο,δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επιστροφή µας. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το µεσηµέρι στην Αλεξανδρούπολη. Στάση για φαγητό εξ ιδίων και άφιξη στην πόλη µας αργά το
απόγευµα.
Για τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας, η Ακολουθία της Ανάστασης γίνεται σε Ορθόδοξη εκκλησία

Info:

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Επιλεγµένη διατροφή. Τις ξεναγήσεις
περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. Συνοδό αρχηγό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείσωση: Στην εκδροµή της Σόφιας ατην 3ήµερη εκδροµή, γίνεται ανάλογη αναπροσαρµογή του προγράµµατος.
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ

Βαρκάδα στην
στο πάρκο
τεχνητή λίµνη
k
Herastrau Par

ΟΔΙΚΩΣ

"Το µικρό Παρίσι της Ανατολής" όπως χαρακτηριζόταν κάποτε, ξεχωρίζει συνδυάζοντας το ιστορικό παρελθόν του µε µια σύγχρονη ταυτότητα. Στην περιήγηση της πόλης θα δούµε
το τεράστιο "Παλάτι του Λαού" που είναι το δεύτερο µεγαλύτερο διοικητικό κτίριο στον κόσµο (µετά το Πεντάγωνο), το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, το Ρουµανικό Αθήναιον, τον µικρό ναό
της Σταυρουπόλεως, το µοναδικό στο είδος του "Μουσείο του Χωριού" για να καταλήξουµε στην λίµνη Herastrau µε το πάρκο της που διαθέτει υπαίθριο θέατρο και δηµόσιους
χώρους αναψυχής. Στην ολοήµερη απόδραση µας στα Καρπάθια όρη, θα επισκεφθούµε την γραφική πόλη Sinaia µε το µαγευτικό παλάτι του Καρόλου Α' Peles του 1870, το
οµώνυµο Μοναστήρι που έχτισε το 1695 ο Μιχαήλ Καντακουζηνός, τον Πύργο του κόµη ∆ράκουλα στο Bran, και θα καταλήξουµε στο όµορφο Brasov ένα συνδυασµό υπέροχου
ορεινού τοπίου και µεσαιωνικής ιστορίας. Η Ρουµανία είναι µια χώρα που κερδίζει καθηµερινά όλο και περισσότερους λάτρεις της καλής ζωής και του όµορφου φυσικού τοπίου!!!

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ_ΚΑΡΠΑΘΙΑ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (680 χλµ.)

Αναχώρηση στις 06:00π.µ. από το γραφείο µας. ∆ιασχίζοντας την
πανέµορφη κοιλάδα του Στρυµόνα, και µε σύντοµη στάση έξω
από τη Σόφια, για φαγητό, συνεχίζουµε για τα Βουλγαρουµανικά
σύνορα. Μόλις περάσουµε τη «ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» που ενώνει
τη Βουλγαρία µε τη Ρουµανία πάνω από τον ∆ούναβη, µπαίνουµε
στη Ρουµανία και αφού αφήσουµε πίσω µας το Τζιούρτζιου,
φθάνουµε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση .

2η ηµέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Περιήγηση πόλης)

Μετά το πρωινό θα αφιερώσουµε την ηµέρα µας για την πρώτη
γνωριµία µας µε το Βουκουρέστι, την πανέµορφη πρωτεύουσα της
Ρουµανίας, αποκαλούµενη και ως <<Παρίσι των Βαλκανίων >> .
Μια πόλη βγαλµένη σαν από λαικό παραµύθι που βρίθει από
ιστορικά αξιοθέατα, µεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ειδυλλιακά
φυσικά σκηνικά. Θα επισκεφθούµε το παλάτι της Βουλής, το
δεύτερο σε επιφάνεια κτίριο στον κόσµο µετά το Πεντάγωνο των
ΗΠΑ, και το Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Στην πανοραµική περιήγηση
της πόλης διασχίζοντας τις διαδοχικές πλατείες Uniri, Univercity,
Romana, Victoria και Charles de Gaulle, θα θαυµάσουµε το
νοσοκοµείο του Κατακουζηνού, την Ακαδηµία των Οικονοµικών,
το Προεδρικό Μέγαρο, το µνηµείο των Αεροπόρων, την Αψίδα
του Θριάµβου και το Κτίριο του Τύπου, αποµίµηση του πανεπιστηµίου Λοµονόσοφ της Μόσχας. Επίσκεψη στο µοναδικό στο είδος
του Μουσείο του χωριού, ένα θεµατικό πάρκο γύρω από την
λίµνη Herastrau µε αναπαράσταση οικιστικού περιβάλλοντος από
όλη την Ρουµανική επικράτεια. ∆ιασχίζοντας την λεωφόρο
Kiselev (η οποία παροµοιάζεται µε το Champs - Elysees του
Παρισιού), και την calea Victoriei καταλήγουµε στην πλατεία της
Επανάστασης του 1989, γύρω από την οποία βρίσκονται το
Μέγαρο Μουσικής του Βουκουρεστίου, το Ρουµανικό Αthenaeum,
τα Ανάκτορα της Βασιλικής Οικογένειας που σήµερα φιλοξενεί
την Εθνική Πινακοθήκη, την Βιβλιοθήκη του Εθνικού Πανεπιστηµίου µε το άγαλµα του έφιππου Βασιλιά Καρόλου Α, και το κτίριο
που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου. Στάση για
φωτογραφίες και στην συνέχεια της περιήγησής µας θα δούµε
την Λέσχη Αξιωµατικών, το Εθνικό θέατρο, την Όπερα, τη
Στρατιωτική Ακαδηµία και τo Παλάτι του Κατακουζηνού. Η
ξενάγησή µας καταλήγει στην παλιά πόλη όπου θα δούµε το
ιστορκό Hanu' lui Manuc, το εναποµείναν τµήµα της κατοικίας
του περιβόητου κόµη ∆ράκουλα Βλαντ Τσέπες µε την προτοµή του
στην είσοδο του κτιρίου, και στην συνέχεια την εκκλησία της
Σταυρουπόλεως που χτίστηκε από Έλληνα µοναχό, και σήµερα
είναι προστατευόµενο µνηµείο της UNESCO.

Info:

Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση των εκδροµέων. Σας προτείνουµε να δοκιµάσετε µια τοπική µπύρα και γευστικά εδέσµατα στο
caru' cubere, την παλαιότερη µπυραρία της πόλης από το 1879.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ (140+140χλµ.)

Μετά το πρωινό, αναχωρούµε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουµε την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουµε στη Σινάια, όπου
θα επισκεφθούµε το Ανάκτορο του Κάρολου Α, του πρώτου
Βασιλιά της Ρουµανίας, ένα Ανάκτορο γνωστό ως Πέλες. Οι
συλλογές σπανίων αριστουργηµάτων που κοσµούν τα δωµάτια
του Παλατιού, το καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
Ανάκτορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα δούµε το οµώνυµο
µοναστήρι, που χτίστηκε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε µία
πέτρα που έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου και η ονοµασία της
περιοχής. Συνεχίζουµε για το Μπραν, όπου θα επισκεφτούµε τον
Πύργο µε το ίδιο όνοµα, γνωστό και σαν Πύργο του ∆ράκουλα.
Από εκεί θα µεταβούµε στο Brasov, όπου θα θαυµάσουµε τα
κτίσµατα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Biserica Neagra
(Μαύρη Εκκλησιά) τη µεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθµού από
τη Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη. Θα δούµε επίσης το
∆ηµαρχείο, τον Πύργο µε το Ρολόι, και την Κεντρική Πλατεία.
Επιστροφή στο Βουκουρέστι, διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (περιήγηση πόλης )

Μετά το πρωινό, θα επισκεφτούµε το Παλάτι της Άνοιξης, την
Φαραωνικών διαστάσεων κατοικία της οικογένειας Τσαουσέσκου,
το οποίο καταλαµβάνει µια έκταση 1400 στρεµµάτων. Στην
συνέχεια θα απολαύσουµε τον καφέ µας ή κάποια από τα γευστικά
ροφήµατα και εδέσµατα του Hard rock café που βρίσκεται στο
πάρκο Herastrau και είναι ένα από τα πιο όµορφα της Ευρώπης. Για
την συνέχεια τι καλύτερο από µια επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας. Από ελέφαντες µέχρι πεταλούδες και από καµηλοπαρδάλεις µέχρι ψάρια θα διευρύνουν τους ορίζοντες σας σχετικά µε
τους συγκατοίκους µας στον πλανήτη Γη. Τα παιδιά και οι λάτρες
της φύσης θα καταγοητευτούν. Χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη
ή βόλτα στο µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο του Βουκουρεστίου Aﬁ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680 χλµ.)

Μετά το πρωινό ξεκινάµε για Τζιουρτζιού, Ρούσε, Πλέβεν, Σόφια,
Κούλατα, Προµαχώνα και το βράδυ, µετά τις καθορισµένες στάσεις
για φαγητό και καφέ εξ’ ιδίων, φτάνουµε στη Θεσσαλονίκη.

Για τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας, η Ακολουθία της Ανάστασης γίνεται σε Ορθόδοξη εκκλησία

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή στα επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό - αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. ∆ηµοτικοί φόροι επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείωση: Στην 4ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η 4η ηµέρα του προγράµµατος
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4,5 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΩΣ

Μια γοητευτική πρωτεύουσα µε έντονα σηµάδια της Ιστορίας. Βρίσκεται στις όχθες του ποταµού Σάββα και έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο
"Βερολίνο των Βαλκανίων" για την νεανική αύρα και ζωντάνια της. Περιπλανηθείτε στον πεζόδροµο του Πρίγκιπα Μιχαήλ µε τα εντυπωσιακά µέγαρα του
1870, την περιοχή Skadarska που φιλοξενεί πολλά εστιατόρια και καφέ µε παραδοσιακή µουσική µε χάλκινα, για να καταλήξετε στο φρούριο Kalemegdan που
αποτελεί το παλιότερο σηµείο της πόλης. Στην ολοήµερη απόδρασή µας θα γνωρίσουµε το µεσαιωνικό Novisad, την Fruska Gora ένα µοναδικό εθνικό πάρκο µε
17 µοναστήρια του 15ου-18ου αιώνα και θα τελειώσει η µέρα µας µε την επίσκεψη µας στο ατµοσφαιρικό Sremski Karlovci, µια πόλη - µουσείο στα βόρεια
σύνορα των Βαλκανίων. Με αυτό το ταξίδι στην ιστορία τις παραδόσεις και την κουλτούρα της Σερβίας θα επιστρέψουµε πίσω µε τις καλύτερες εντυπώσεις!!!

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ_ΝΟΒΙΣΑΝΤ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι (610 χλµ.)

Αναχώρηση στις 06:00 π.µ. από τα γραφεία µας. Περνώντας
περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουµε στα σύνορα της Σερβίας.
∆ιέλευση των συνόρων και εισερχόµαστε στην Παλαιά Σερβία.
Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. To βράδυ θα κάνουµε µια
διαδροµή µε το λεωφορείο για να θαυµάσουµε το Belgradeby
night, µε τα ολόφωτα κτίρια και τις γέφυρες της πόλης, µιας
πόλης πληγωµένης στο πέρασµα της ιστορίας που στέκει όµως
µέχρι σήµερα περήφανη κι αγέρωχη.

2η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι (ξενάγηση πόλης)

Πρωινό & ξεκινάµε την πανοραµική ξενάγηση του Βελιγραδίου.
Θα επισκεφθούµε τον ναό του Αγ. Σάββα, που θεωρείται ο
µεγαλύτερος χριστιανικός ναός των Βαλκανίων, αφιερωµένος
στον ιδρυτή, Αρχιεπίσκοπο και πρώτο Άγιο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην συνέχεια θα δούµε το Μουσείο Τίτο,
αφιερωµένο στον ηγέτη που σηµάδεψε την ιστορία της χώρας, το
Κοινοβούλιο, που µέχρι τη διάλυση της χώρας ήταν το Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το ∆ηµαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το
Εθνικό Θέατρο, τη νέα πόλη και θα καταλήξουµε στο
Kalemegdan, το φρούριο κάστρο της πόλης, που ξεκίνησε από
τους Ρωµαίους και επεκτάθηκε από τους Οθωµανούς, χτισµένο
σε υψόµετρο 125 µέτρων. Πανοραµικά θα θαυµάσουµε το δέλτα
των ποταµών ∆ούναβη και Σάβα, τη φυλακή Νεµπόισα, εκεί όπου
φυλακίστηκε ο οραµατιστής των ενωµένων Βαλκανίων Ρήγας
Φερραίος. Θα συνεχίσουµε µε τις εκκλησίες Ruzica και Αγία
Παρασκευή και θα περπατήσουµε στο κάστρο για να θαυµάσουµε
το µνηµείο ευγνωµοσύνης προς τη Γαλλία και το µνηµείο του
Νικητή. Θα καταλήξουµε στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, πλησίον του οποίου βρίσκεται και το κτίσµα του
Πατριαρχείου, αλλά και το παλάτι της πριγκίπισσας Ljubica,σε
κλασσική βαλκανική αρχιτεκτονική. Χρόνος ελεύθερος στον
µεγάλο πεζόδροµο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, µε πάµπολλα
καταστήµατα για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουµε µια προαιρετική
κρουαζιέρα µε φαγητό ή ποτό και µουσική στον ∆ούναβη, ιδανική
για µια όµορφη βραδιά, όπου µπορούµε να θαυµάσουµε τα
φωταγωγηµένα αξιοθέατα της πόλης από µία άλλη οπτική γωνία.

3η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΝΟΒΙΣΑΝΤ (90+90χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούµε για την πόλη του
Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα. Μέσα από µια υπέροχη
διαδροµή, φτάνουµε στην πόλη, η οποία µοιάζει σα να ξέφυγε
από παραµύθι και αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας. Θα δούµε
το κάστρο Petrovaradin, µε ωραία θέα στον ποταµό ∆ούναβη,
την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το ∆ηµαρχείο και θα
έχουµε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδροµο όπου µέχρι
σήµερα δεσπόζει το κτίριο, όπου στέγαζε το αλλοτινό Ελληνικό
σχολείο. Στην συνέχεια θα επισκεφθούµε το µοναστήρι
Κρούσεντολ (16οςαι) στη Φρούσκα Γκόρα και την βγαλµένη
από παραµύθι πόλη Σρέµσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci).
Νωρίς το απόγευµα επιστροφή στο Βελιγράδι και προαιρετική
έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, µια
περιοχή που θυµίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονµάρτη
στο Παρίσι. Μια γνωριµία µε το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους
ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

5η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(610 χλµ)

Πρωινό και επίσκεψη στον λόφο ΑVALA όπου από το 1922
δεσπόζει το µνηµείο του άγνωστου στρατιώτη στο σηµείο που
είχε βρεθεί µεγάλος αριθµός τάφων στρατιωτών θυµάτων του
Α΄ παγκοσµίου πολέµου. Στην κάτω κορυφή του Άβαλα
χτίστηκε το 1965 ο πύργος της τηλεοράσεως που σχεδιάστηκε
από τους αρχιτέκτονες "Ουλίεζε Βούγκούνοβιτς" και "Σλόµπονταν Γιάνιτς", ο οποίος καταστράφηκε από τους βοµβαρδισµούς
του ΝΑΤΟ στις 29 Απριλίου του 1999. Αποκαταστάθηκε στις 21
Απριλίου του 2010 κατά ένα µέτρο ψηλότερος και είναι το
υψηλότερο κτίριο του Βελιγραδίου µε ύψος 205 µέτρα.
Ακολούθως αναχωρούµε για Θεσσαλονίκη µέσω της ίδιας µε
την αναχώρηση διαδροµής.

4η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΖΕΜΟΥΝ

Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε το µουσείο Nikola Tesla και
θα ακολουθήσει ένας περίπατος στην πάλαι ποτέ εµπορική και
αριστοκρατική συνοικία ΖΕΜUN, όπου οι Έλληνες έχτισαν τα
αρχοντικά τους όσο ανθούσε το εµπόριο µε παραδοσιακά
σπίτια, γραφικά σοκάκια και υπαίθριες αγορές, που δίνει µια
διαφορετική πινελιά στη µεγαλούπολη. Στην συνέχεια θα πάµε
στο τεχνητό νησί Ada Ciganlija έναν υπαίθριο χώρο 8.000
στρεµµάτων, ο οποίος βρίσκεται στις όχθες του ποταµού
Σάββα και αποτελεί ένα από τα πιο αξιοθαύµαστα πάρκα της
πόλης. Είναι από τις µεγαλύτερες τεχνητές παραλίες της
Ευρώπης και διαθέτει εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν
απόλυτα τις ανάγκες όλων των επισκεπτών. Το νησί έχει λάβει
διεθνές βραβείο µε τίτλο «Κυανή σηµαία» για την ποιότητα και
την προστασία του ανθρώπινου περιβάλλοντος, καθώς και για
το επίπεδο ασφαλείας του και την ποιότητα της παροχής
υπηρεσιών. Στην συνέχεια θα επισκεφθούµε το µεγαλύτερο
εµπορικό κέντρο του Βελιγραδίου, που βρίσκεται στην νέα
πόλη, όπου θα έχετε την δυνατότητα να κάνετε ενδιαφέρουσες
αγορές. Η υπόλοιπη ηµέρα, ελεύθερη στην πόλη του Βελιγραδίου.
Το βράδυ µπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα από τα παραποτάµια
νυχτερινά κέντρα η τα night clubs.

Για τις αναχωρήσεις της Μεγάλης εβδοµάδας, η Ακολουθία της Ανάστασης γίνεται σε Ορθόδοξη εκκλησία

Info:

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές - µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή στα επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δηµοτικοί φόροι, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.
Σηµείωση: Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Στο 4ήµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 4η ηµέρα του προγράµµατος
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5 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΔΙΚΩΣ
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Games of Thro

Ένα υπέροχο ταξίδι γνωρίζοντας τις µοναδικές οµορφιές των ∆αλµατικών Ακτών. Η πιο όµορφη µασαιωνική πόλη της Κροατίας, το στολίδι της Αδριατικής.

“Ντουµπρόβνικ”

Αναγεννησιακή και Ευρωπαϊκή κλεισµένη σε τείχη µήκους 2χλµ. µε υπέροχη φύση και φηµισµένες ακτές θα σας ανταµείψει για την επιλογή σας να το
εξερευνήσετε...Η πανέµορφη πόλη του Κότορ, η κοσµοπολίτικη πλευρά του Μαυροβουνίου, η πολυσύχναστη Μπούντβα µε τα Ενετικά τείχη της και την ξέφρενη
νυχτερινή ζωή της θα σας µυήσουν στην πιο γαλάζια πλευρά των Βαλκανίων.

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ_ΚΟΤΟΡ_ΜΠΟΥΤΒΑ
1n ηµέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (570 χλµ)

Aναχώρηση από τα γραφεία µας νωρίς το πρωί και µέσω
Εγνατίας οδού περνάµε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και
κατευθυνόµαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά το απόγευµα στο µοναδικό Μαυροβούνιο.
(690 χλµ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος
ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (85 χλµ)

Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε µια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500 ετών) την γραφική Μπούτβα,
γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσµοπολίτικη ζωή, µια
πόλη µε έντονο Ελληνικό, Ρωµαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα
περιηγηθούµε στη µεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά
ένα από τα µαργαριτάρια της Αδριατικής στις ∆αλµατικές ακτές.
Συνεχίζουµε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα µνηµείο
φυσικής οµορφιάς και πολιτισµού, µια πολύ παλιά πόλη καλά
διατηρηµένη και προστατευόµενη από την Unesco, µε έντονη
Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο
σηµείο, σε έναν από τους πιο όµορφους κόλπους των ακτών του
Μαυροβουνίου στον οποίο ορισµένοι αποδίδουν την έννοια του
µεγαλύτερου, νοτιότερου και οµορφότερου φιόρδ της Αδριατικής.Θα δούµε τον Ρωµαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος
του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το
επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα. Συνεχίζουµε για Ντουµπρόβνικ,
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το απόγευµα
πανοραµική περιήγηση µε το λεωφορείο και στάση σε ένα
υπερυψωµένο σηµείο από όπου θα θαυµάσουµε την εξαιρετική
θέα της παλιάς.Πρόκειται για µια από τις πιο όµορφες πόλεις του
κόσµου, γνώστη για τα αξιόλογα µνηµεία και τα υπέροχα τείχη,
ένας από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς της
Μεσογείου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (125 χλµ)

Πρόγευµα και αναχώρηση για την πόλη που µας θυµίζει πόσο
κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωµανική Αυτοκρατορία
το περίφηµο Μόσταρ (137 χλµ.), την πόλη που έµβληµά της έχει
το µεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασµένο έπειτα από
εντολή του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόµι
Ανατολής και ∆ύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά
στοιχεία της Ανατολής, χαµάµ, ισλαµικά τεµένη, παζάρι, φαγητά
και ανατολίτικα γλυκά µε τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισµό και
την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις όχθες του Νέρετβα µε τα επτά
εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν το Μόσταρ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το απόγευµα επίσκεψη στην παλιά πόλη του
Ντουµπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισµένη από τείχη του 10
ου αιώνα. Θα περπατήσουµε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα
επισκεφτούµε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των
Ρέκτορς, το παλιό λιµάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασίου,
πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια
ταξιδιωτική εµπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να
περιπλανηθείτε στα µεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον
κεντρικό πεζόδροµο.

4n ηµέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ

Πρόγευµα και αναχώρηση για την προαιρετική µας εκδροµή στην
Κόρτσουλα. Μετά από µια φανταστική διαδροµή κατά µήκος των
δαντελωτών δαλµατικών ακτών φτάνουµε στη χερσόνησο
Πέλιασετς, όπου θα θαυµάσουµε το Στον, το Ρωµαϊκό Στάγκνουµ,
µε τείχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της
Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουµε στο Όρεµπιτς απ΄όπου θα
πάρουµε το καραβάκι µας για να βρεθούµε στην Κόρτσουλα, το
νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που
συνδέεται άµεσα µε την Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων
αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη
Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα
από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασµά τους οι Ενετοί.
Θα επισκεφθούµε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό
καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι µουσείο του
Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά
στενά του νησιού, να θαυµάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του
που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωµαίων, των Ενετών και
των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται
από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα κοσµήµατα
της νησιωτικής ∆αλµατίας. Επιστροφή στο Ντουµπρόβνικ.

5n ηµέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙ∆ΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(659 χλµ)

Πρωινό και άµεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας
τα Τίρανα. Θα περιηγηθούµε στο ιστορικό κέντρο της πόλης µε τον
µοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους
µεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα
Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαµί της
Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία µε το έφιππο άγαλµα
του Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το
προεδρικό µέγαρο και το κτίριο του πανεπιστηµίου. Στη συνέχεια
θα γνωρίσουµε τις όχθες της λίµνης Οχρίδας µε τα πεντακάθαρα
νερά και την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουµε µέσω Πόγραδετς προς
τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουµε το βράδυ.
στην πόλη µας.

BUDVA

KOTOR

Περιλαµβάνονται: Μετακινήσεις µε κλιµατιζόµενα λεωφορεία. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Έµπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι µουσείων & θεαµάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
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5,6 ΗΜΕΡΕΣ
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ΟΔΙΚΩΣ

Λουµπλιάνα σηµαίνει αγαπηµένη...
Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας είναι µια από τις µικρότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες µε απίστευτη φυσική οµορφιά. Στις καθηµερινές µας εξορµήσεις θα απολαύσουµε το
µαγευτικό και καταπράσινο αλπικό τοπίο της λίµνης Blend. Θα θαυµάσουµε την δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας, το Mάριµπορ µε τα Αναγεννησιακού Ρυθµού κτίρια
της πλατείας του, θα µας καταπλήξουν τα Σπήλαια Postoina, που είναι τα δεύτερα σε µέγεθος της Ευρώπης, θα ενθουσιαστούµε µε την κοσµοπολίτικη Τεργέστη µε τα
νεοκλασικά κτίρια, και θα µας εντυπωσιάσει η πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεµπ µε τα επιβλητικά του µνηµεία. Η παλιά πόλη της Λουµπλιάνας µε τα υπέροχα κτίρια,
την Γέφυρα σύµβολο της πόλης, τις πλατείες της, το κάστρο που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου σαν στέµµα της, θα σας µαγέψει και θα γίνει και η δική σας αγαπηµένη!!!

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ_ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι (610 χλµ)

Αναχώρηση στις 06:00 π.µ. από τα γραφεία µας. Περνώντας
περιφερειακά από τα Σκόπια, άφιξη στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Πριν την βραδινή
έξοδο, θα έχουµε το Belgradebynight, όπου µέσα από το
λεωφορείο θα θαυµάσουµε τα ολόφωτα κτίρια και τις γέφυρες
της πόλης, µιας πόλης πληγωµένης στο πέρασµα της ιστορίας
που στέκει όµως µέχρι σήµερα περήφανη κι αγέρωχη. Το βράδυ
προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια,
µια περιοχή που θυµίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονµάρτη
στο Παρίσι. Μια γνωριµία µε το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους
ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

2η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
(510 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Κροατία και
άφιξη στο Ζάγκρεµπ. Στην πεζή περιήγηση µας στο ιστορικό
κέντρο του θα δούµε το Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Μέγαρο, την
εκκλησία του Αγ.Μάρκου στην οµώνυµη πλατεία, το µουσείο
Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Μέστροβιτς / Μοντέρνας Τέχνης
κα. Αναχώρηση για την κοσµοπολίτικη Λουµπλιάνα. Άφιξη στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος για
µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη και διανυκτέρευση.

LJUBLJANA

3η ηµέρα: ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ
ΤΕΡΓΕΣΤΗ (110+110 χλµ)

Μετά το πρωινό µας, θα περπατήσουµε στην Λουµπλιάνα στα
πλακόστρωτα δροµάκια της παλιάς πόλης και περνώντας από
την τριπλή γέφυρα Tromostovje, θα δούµε τον Φραγκισκανικό
Καθεδρικό ναό του Ευαγγελισµού, την πλατεία Πρέσερν µε την
ανοιχτή αγορά, την γέφυρα του ∆ράκου, το Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης και το ∆ηµαρχιακό Μέγαρο στην οµώνυµη πλατεία. Για
όσους επιθυµούν µπορούν µε τελεφερίκ, απευθείας από το
κέντρο της πόλης να ανέβουν στο Κάστρο της πόλης, του 12ου
αιώνα για να θαυµάσουν την θέα της πόλης από ψηλά.
Αναχωρούµε για τα Σπήλαια Ποστόινα, που θεωρούνται τα
δεύτερα σε µέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με το ειδικό τραινάκι
διασχίζουµε ένα µεγάλο τµήµα του µεγάλου σπηλαίου και
απολαµβάνουµε το µοναδικό φαντασµαγορικό εσωτερικό
διάκοσµο, από σταλακτίτες και σταλαγµίτες διάφορων σχηµάτων
και αποχρώσεων. Συνεχίζουµε για την κοσµοπολίτικη Τεργέστη
όπου µεταξύ άλλων θα θαυµάσουµε την Πιάτσα Ουνιτά ντι Ιτάλια,
το Παλάτσο ντε Τερζεστεο και θα περιηγηθούµε στους δρόµου
του Borgo Teresiano µε τα νεοκλασικά κτήρια του. Χρόνος
ελεύθερος στην αγορά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην
Λουµπλιάνα. Το βράδυ σας προτείνουµε µια βόλτα κατά µήκος
του ποταµού Λουµπλιάνιτσα, µε τα αµέτρητα καφέ, εστιατόρια
και τους µουσικούς του δρόµου, που δίνουν ζωντάνια στην
νυχτερινή ζωή της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.

TRIESTE

4η ηµέρα: ΜΑΡΙΜΠΟΡ (120+120 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφθούµε την
δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας, το Μάριµπορ, χτισµένο
στις όχθες του ποταµού ∆ράβα, παραπόταµου του ∆ούναβη. Θα
επισκεφθούµε το Κάστρο - Μουσείο του Μάριµπορ, για να δούµε
τον Καθεδρικό Γοτθικό Ναό µε τα ξυλόγλυπτα στασίδια που
βρίσκεται στην Πλατεία Σλόµσκοβ, την κεντρική πλατεία Γκλάβνι
περιτριγυρισµένη από κτίρια αναγεννησιακού ρυθµού, όπως το
κτίριο του ∆ηµαρχείου αλλά και την ιστορική γέφυρα (Στάρι Μόστ).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, στη Λουµπλιάνα το βράδυ, και
προαιρετική έξοδος. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
(610 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το µαγευτικό τοπίο,
της λίµνης Μπλέντ, σχεδόν στα σύνορα µε την Αυστρία µέσα σε
ένα καταπράσινο αλπικό τοπίο. Χρόνος για προαιρετική βαρκάδα
στην λίµνη και αναχώρηση για Βελιγράδι. Στη συνέχεια έχουµε
την προαιρετική µας κρουαζιέρα στον ∆ούναβη όπου θα έχετε την
ευκαιρία να θαυµάσετε το ατµοσφαιρικό και κινηµατογραφικό
τοπίο που αγκαλιάζει το Βελιγράδι. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (610 χλµ)

Μετά το πρωινό ακολουθεί πανοραµική ξενάγηση στο Βελιγράδι
όπου θα δούµε το Μουσείο Τίτο, αφιερωµένο στον µεγάλο ηγέτη,
τον Άγ. Σάββα (µεγαλύτερος χριστιανικός ναός των Βαλκανίων),
το Κοινοβούλιο, που µέχρι τη διάλυση της χώρας ήταν το
Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το ∆ηµαρχείο, το Εθνικό
Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο. Αναχώρηση και µέσω Νίς και
Σκοπίων, άφιξη αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.

BLED

Περιλαµβάνονται: Μεταφορές-µετακινήσεις µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο. Τη διαµονή στα επιλεγµένα ξενοδοχεία. Επιλεγµένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου µας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων, δηµοτικούς φόρους.
Σηµείωση: Στο πενθήµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 4η ηµέρα του προγράµµατος.
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Γενικοί όροι συμμετοχής
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 0933Ε60000184501 DIESEL TRAVEL MIKE

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα καθώς
και τις διαδικασίες άσκησής τους, µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων µερών, δηλαδή
του Γραφείου και των Πελατών. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να τους
µελετήσετε προσεκτικά.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Το Γραφείο σχεδιάζει, ρυθµίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο
πρόγραµµα που έχει δηµοσιευθεί ή στο πρόγραµµα που έχει συµφωνηθεί µε τους
πελάτες, έναντι ενός τιµήµατος( τιµής). Η τιµή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που
περιγράφονται, στην ισοτιµία ξένων νοµισµάτων µε το ευρώ και τις τιµές ναύλων,
κοµίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά τη σχεδίαση και την κοστολογική
υπηρεσία. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των τιµών
που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σε περίπτωση µεταβολών του κόστους µεταφοράς,
των καυσίµων και αλλαγών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδιού
Α) Αν και το Γραφείο προσπαθεί απαρέγκλιτα να τηρήσει το πρόγραµµα του
οργανωµένου ταξιδιού σχεδιάζοντας νωρίτερα κάθε λεπτοµέρεια, υπάρχει το
ενδεχόµενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιµοποίησης
τρίτων ως προµηθευτών επί των οποίων δεν έχει άµεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και
ναυτιλιακές
εταιρείες,
ξενοδοχεία,
µεταφορικές
και
άλλες
τουριστικές
επιχειρήσεις, οι οποίοι είναι δυνατόν να µην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Λόγω του καθαρά διαµεσολαβητικού του ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου
εντοπίζονται µόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναµιών. Παρά το
σαφή διαµεσολαβητικό του ρόλο το Γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του, δε µπορεί όµως να θεωρηθεί
υπεύθυνο για ανωµαλίες που δε µπορεί να ελέγξει ή να προβλέψει όπως:α) Για
τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις που συµβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια
του ταξιδιού προερχόµενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και µεταφορικών
εταιρειών και πρακτορείων( καθυστερήσεις, ακυρώσεις δροµολογίων, αλλαγές τύπου
αεροσκαφών, υπεράριθµες κρατήσεις, απώλειες συσκευών κτλ.)
β) Ατυχήµατα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιµατολογικές
συνθήκες αδυναµία προσαρµογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόµετρο,
επιδηµίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.
γ) µεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράµµατος ολόκληρου,
οφειλόµενες σε ανωτέρα βία (πόλεµος ή απειλή πολέµου, θεοµηνίες, τροµοκρατικές
ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κτλ.)δ)φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών,
προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε
συνέπειας από εγκληµατική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
Β) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το Γραφείο διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το
πρόγραµµα της εκδροµής και να αναπροσαρµόσει την τιµή της. Στην περίπτωση
αυτή ο ταξιδιώτης µπορεί να ακυρώσει τη συµµετοχή του και να του επιστραφούν
τα χρήµατα που έχει προκαταβάλει χωρίς καµία περαιτέρω απαίτηση. Κατά την
εκτέλεση της εκδροµής ο αρχηγός αυτός διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µέρος ή το
σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συµφέρον των εκδροµέων και εξυπηρετεί
την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράµµατος. Όλα τα έκτακτα έξοδα
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, µεταφορές κτλ.)που προκύπτουν από την
τροποποίηση µέρους ή όλου του προγράµµατος λόγω εκτάκτων γεγονότων ή
γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τους εκδροµείς. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του
ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραµµα µε άλλο της ίδιας κατηγορίας.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
Το Γραφείο έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την εκδροµή λόγω µικρής συµµετοχής το
αργότερο τρεις µέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδροµής µπορεί να γίνει και
για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιµους. Σε
αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδροµή της ίδιας τιµής και ποιότητας. Αν ο
πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεµία άλλη απαίτηση
αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΩΝ
Κάθε εκδροµέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και τη φύλαξη όλων των
ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στην εκδροµή(
διαβατήριο, βίζα, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες κτλ.)σε περίπτωση που ανατίθεται στο
Γραφείο η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν ευθύνεται σε
περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναµίας εκδόσεως των. Οι εκδροµείς υποχρεούνται
στην υποβολή ειλικρινών και γνησίων δηλώσεων προς τις αρµόδιες πριν και κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή
είσοδο σε κάποιον εκδροµέα είτε λόγω µη υποβολής ειλικρινούς δήλωσης είτε λόγω
απαγορεύσεων ή περιορισµών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδροµέας
δεν δικαιούται επιστροφής οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού που κατέβαλε στο
Γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδροµέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή των
στους ορισµένους κατά το κατά το πρόγραµµα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση
καθυστέρησης του εκδροµέα και µη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισµένο
τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράµµατος (όπως ξεναγήσεις, µεταφορές,
πτήσεις, γεύµατα) ο αρχηγός έχει το δικαίωµα ν’ αναχωρήσει, µε συνέπεια
ο εκδροµέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται κάποια αποζηµίωση ή
επιστροφή χρηµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδροµέας πρέπει να επανασυνδεθεί µε το
γκρουπ µε δικά του έξοδα.
Πληρωµή - Κρατήσεις θέσεων συµµετοχής
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από
την καταβολή προκαταβολής ίσης µε το 40% της αξίας της εκδροµής. Η δήλωση
συµµετοχής γίνεται από το συµµετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συµµετεχόντων(
οµαδικές εκδροµές φορέων, συλλόγων, ατόµων κτλ.) Τηλεφωνικές ή άλλου είδους
κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε την πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής δεν
ισχύουν και δεν δεσµεύουν το Γραφείο. ∆ήλωση συµµετοχής επίσης µπορεί να
γίνει και σε συνεργαζόµενα µε το γραφείο τρίτα γραφεία (τα οποία λειτουργούν ως
«πωλητές») και τα οποία έχουν υποχρέωση να εκδώσουν τα σχετικά παραστατικά
δεσµευόµενα έτσι συµβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και πάλι της
πληρωµής της ανάλογης προκαταβολής. Η εξόφληση του υπολοίπου τιµήµατος της

αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί από την µέρα της κατάθεσης της προκαταβολής ως επτά (7) ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν
δεσµεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συµµετοχή του πελάτη στην εκδροµή, ενώ
η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζηµίωση του. Μετά την
εξόφληση του τµήµατος της αξίας της εκδροµής και την έκδοση και παραλαβή των
σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συµβατική δέσµευση των αντισυµβαλλοµένων,
Γραφείου και Πελάτη. Με την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής, είτε απευθείας στο
Γραφείο από τον ενδιαφερόµενο ή τον εκπρόσωπό του ή µε τραπεζικό έµβασµα,
είτε µέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, οι συµµετέχοντες αποδέχονται αυτοµάτως
και όλους τους όρους συµµετοχής που παρατίθενται στο παρόν.
Ακύρωση συµµετοχής
Εάν ο συµµετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της οµάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε
συµµετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συµµετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό
εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την µέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως.
Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συµµετοχή του επιβαρύνεται
µε τα ακόλουθα ποσά ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
λήψη του εγγράφου της ακύρωσης µέχρι την ηµεροµηνία αναχώρησης, καθώς το
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση
του έργου προπληρώνει σηµαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες
κτλ.) Οπότε σε περίπτωση ακύρωσης: 1. Έως 20 ηµέρες πριν την αναχώρηση δε
γίνεται καµία παρακράτηση. 2. Έως 15 ηµέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται
ποσό 30 ευρώ κατά άτοµο από τη δοθείσα προκαταβολή για τα πραγµατοποιηθέντα
έξοδα της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (φαξ, αλληλογραφία κτλ.) 3. Από 14 ως
10 ηµέρες πριν την αναχώρηση ο συµµετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 35% της
αξίας της εκδροµής. 4. Από 9 ως 7 ηµέρες πριν την αναχώρηση ο συµµετέχων
υποχρεούται να καταβάλει το 50% της αξίας της εκδροµής. 5. Από 6 ως 5 ηµέρες πριν
την αναχώρηση ο συµµετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 75% της αξίας της εκδροµής.
6. Από 4 ηµέρες µέχρι την ηµεροµηνία αναχώρησης το 100% της αξίας της
εκδροµής οπωσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελµατικών
υποχρεώσεων κα.) 7.Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως ναυλωµένων δροµολογίων
(charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ακύρωσης πριν την αναχώρηση,
παρακρατείται όλη η αξία της εκδροµής (100%).
Μεταβίβαση της συµµετοχής
Οποιοσδήποτε συµµετέχων µπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συµµετοχή του σε άλλον
αφού ενηµερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση. Ο
εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηµατικές οφειλές καθώς
και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόµατος
και αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κτλ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α) Αεροπορικές
Οι αεροπορικές µετακινήσεις πραγµατοποιούνται και βασίζονται
σε οµαδικούς
ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριµένα ελάχιστο αριθµό συµµετασχόντων κατά
περίπτωση και υπόκεινται σε περιορισµούς παραµονής και ενδιάµεσων στάσεων. Οι
αεροπορικές εταιρίες µπορούν να τροποποιήσουν τα δροµολόγια επί των οποίων
καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδροµών χωρίς καµία προηγούµενη ειδοποίηση.
Σε καµία περίπτωση το Γραφείο δεν µπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική
εταιρία, ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάµεσους σταθµούς και χρόνο αναµονής
για τις ανταποκρίσεις.
Β) Ξενοδοχεία
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραµµα είναι σύµφωνη µε
τον τουριστικό οργανισµό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όµως δεν υπάρχει
ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν µεταξύ τους τα
διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σύµφωνα µε τους
διεθνείς όρους τα δωµάτια των ξενοδοχείων παραλαµβάνονται και παραδίδονται στις 14
το µεσηµέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοίκων.
Γ) ∆ιατροφή
Στις περιπτώσεις ηµιδιατροφής (πρόγευµα και κυρίως γεύµα) η επιλογή µεσηµβρινού ή
βραδινού γεύµατος γίνεται ανάλογα µε το πρόγραµµα της κάθε µέρας. Η διατροφή των
εκδροµέων γίνεται οµαδικά και αρχίζει µε γεύµα ή δείπνο και τελειώνει µε πρόγευµα
κατά την αναχώρηση.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρµογή του Π∆ 339/ 5.9.96 έχει ασφαλισθεί για τους
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύµβασης και τον
επαναπατρισµό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρία και
τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής
σύµβασης. Συνιστούµε στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς
συµβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχηµα κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Το Γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυµεί την πλήρη, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, παροχή
των υπηρεσιών που έχουν συµφωνηθεί µε τους πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως
προβληµάτων κατά τη διάρκεια της εκδροµής ο πελάτης έχει δικαίωµα να διατυπώσει
εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά ηµερών από την ηµεροµηνία επιστροφής.
Απαιτήσεις για σωµατικές βλάβες που προκύπτουν από την µη εκτέλεση ή την
πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζονται σύµφωνα µε
τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συµβάσεων, οι οποίες δεσµεύουν την
Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.
1.Αεροπορική
µεταφορά: Σύµβαση Βαρσοβίας 1929 2. Θαλάσσια Μεταφορά:
Σύµβαση Βέρνης 1974 3.Οδική µεταφορά :Νοµοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή ∆ιαµονή:
Σύµβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζηµιές (εκτός σωµατικών βλαβών)
που προκύπτουν από την µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση των παροχών του
οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της
παροχής που δεν παρεσχέθη. Αρµόδια δικαστήρια για την τυχόν νοµική διεκδίκηση των
απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και ειδικότερα τα ∆ικαστήρια της
έδρας του Γραφείου στη Θεσσαλονίκη.
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