
Πξόγξακκα εθδξνκήο ζηελ Καππαδνθία 14-21/7/20 

14/7 Τπίηη, Εκκίνηζη ηος ηαξιδιού μαρ!  πλάληεζε ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 18.00 θαη αλαρώξεζε 

κε ην πινίν ηεο Blue Star Ferries γηα ηελ Υίν. Άθημε ζην λεζί ηελ επόκελε κέξα ηα μεκεξώκαηα. 

15/7 Τεηάπηη, Χίορ –Τζεζμέ, Έθεζορ & Σμύπνη. Άθημε ζην λεζί ζηηο 04:30, απνβίβαζε ζην 

ιηκάλη θαη ρξόλνο αλακνλήο κέρξη ηηο 08:00 όπνπ κε ην πινηάξην ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην 

Σζεζκέ ηεο Σνπξθίαο. Μεηαθνξά ζηελ Έθεζν, επίζθεςε ζηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Ισάλλε θαη 

ηελ θξύπηε, ζηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν θαη ην ζπήιαην ησλ 7 θνηκσκέλσλ παίδσλ. Γεύκα 

(πξναηξεηηθό) επηζηξνθή ζηελ κύξλε, μελάγεζε πόιεσο. Πξνθπκαία, ζπλνηθία Κνλάθη, 

Μπεδεζηέλη, Ρσκατθή Αγνξά, παιηά ειιεληθά θηίξηα ηνπ Κνξδειηνύ, λαόο ηνπ Αγίνπ Βνπθόινπ. 

Σν βξάδπ δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν καο. 

16/7 Πέκπηε, ε εμαίξεηε νκνξθηά ηνπ Πακνπθαιέ (Ιεξάπνιε). Πξσηλό, αλαρώξεζε γηα ην 

Πακνπθαιέ (Ιεξάπνιε) όπνπ ζα δνύκε ηνλ ηόπν όπνπ ίδξπζε ν Απόζηνινο Παύινο ηελ εθθιεζία 

ηνπ, ηελ αξραία πόιε, ηνπο ιεπθνύο θαηαξξάθηεο, ηα ξσκατθά ινπηξά, ην ακθηζέαηξν, ηελ πύιε 

ηνπ Αδξηαλνύ, ην κνπζείν ηεο Ιεξάπνιεο, ηηο ζεξκέο πεγέο κε αζβεζηνύρα άιαηα θαη ηελ 

κεηξόπνιε ηεο Λανδηθείαο. Άθημε ζην μελνδνρείν καο, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

17/7 Παξαζθεπή, Πακνπθαιέ & Ιθόλην. Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ην 

Ιθόλην όπνπ ζα δνύκε ηα εξείπηα από ηα αλάθηνξα ηνπ νπιηάλνπ ησλ ειηδνύθσλ, ην νπιηάλ -

Σδακί θαη ηνλ ηεθέ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Μεβιεβή. Θα πεξηεγεζνύκε ζηελ πόιε πνπ είλαη ε έδξα 

ηνπ Σάγκαηνο ησλ Γεξβίζηδσλ θαη ζα ζαπκάζνπκε ηελ ειηδνύθηθε αξρηηεθηνληθή ηεο. Σν 

βξάδπ δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν καο. 

18/7 Σάββαην, Ιθόλην & Πξνθόπη.  Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Πξνθόπη. Άθημε ην κεζεκέξη, 

μελάγεζε ζηελ παλέκνξθε πόιε (Πξνθόπη), θιαζηθό δείγκα ηεο Καππαδνθηαθήο ηέρλεο. Θα 

πεξπαηήζνπκε ζηα ζηελά δξνκάθηα κε ηα αξρνληηθά, ζηα παξαδνζηαθά θηίξηα ηεο παιαηάο πόιεο. 

Δπίζθεςε ζην ζπίηη όπνπ έδεζε θαη αγίαζε ν Αγ. Ισάλλεο ν Ρώζνο. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν 

καο, ηαθηνπνίεζε, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

19/7 Κπξηαθή, Σηελ Κνηιάδα ηνπ Κνξάκκαηνο. Μεηαθνξά γηα Θεία Λεηηνπξγία (εθ όζσλ καο 

δνζεί άδεηα από ηηο Σνπξθηθέο αξρέο). Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο, μεθηλάκε γηα ηε γεηηνληθή 

Κνηιάδα ηνπ Κνξάκκαηνο (Goreme) κε ηηο πεξίθεκεο ππόζθαθεο εθθιεζίεο. Έλα κνλαδηθό 

ζέακα κε έληνλα πξσηνρξηζηηαληθά ζηνηρεία θαη αμεπέξαζηε θπζηνιαηξηθή νκνξθηά. ηε 

ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύκε ζηε γεηηνληθή θσκόπνιε ηεο ηλαζνύ. Μηα κνλαδηθή πεξηνρή πνπ 

«θνπβαιάεη» κηα βαξηά αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ησλ ηδηαίηεξα εππόξσλ εκπόξσλ ηεο πεξηνρήο. 

Θα δηαζρίζνπκε, κε ηα πόδηα, ηελ θεληξηθή πιαηεία, ζα επηζθεθζνύκε ηελ εθθιεζία ησλ Αγ. 

Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο. Ακέζσο κεηά ζα ζαπκάζνπκε ην αξρνληηθό ηνπ Ρίδνπ, έλα δείγκα ησλ 

ζπνπδαίσλ αξρνληηθώλ ηεο επνρήο, ρώξνο θαηνηθίαο ελόο ηζηνξηθνύ πξνζώπνπ πνπ δηαδξακάηηζε 

πξσηεύνληα ξόιν ζηε δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκώλ κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή. Θα επηζθεθζνύκε ηελ ππόζθαθε εθθιεζία ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ ζηελ άθξε ηεο 

πόιεο. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε ζην Πξνθόπη. 

20/7 Γεπηέξα, Μαιαθνπή & Καξβάιε. Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο, μεθηλάκε ηε δηαδξνκή καο 

κε πξώην ζηαζκό ηελ Μαιαθνπή (Derinkuyu) όπνπ βξίζθεηαη ε Τπόγεηα Πνιηηεία. ηε ζπλέρεηα 

ζα κεηαθεξζνύκε ζηελ Καξβάιε (Guzelyurt) όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ, ηε κηθξή θεληξηθή πιαηεία θαη ην Παξζελαγσγείν. Ακέζσο κεηά ζα 

κεηαθεξζνύκε ζην Φαξάγγη ηνπ Πεξηζηξέκκαηνο, κηα παλέκνξθε εηθόλα πιεκκπξηζκέλε από 

έληνλε βιάζηεζε θαη πέξαζκα ελόο πνηακνύ. Θα θαηεθνξίζνπκε 290 ζθαινπάηηα θζάλνληαο 

ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ θαη ζα εληππσζηαζηνύκε από ηελ κνλαδηθή ζέα. Γείπλν θαη 

δηαλπθηέξεπζε ζην Πξνθόπη. 

21/7 Τξίηε, Δπηζηξνθή ζηελ Αζήλα κέζω Κωλζηαληηλνππόιεωο. Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο, 

ειεύζεξνο ρξόλνο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Καηζαξεία. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην όπνπ ζα 



αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Αζήλα. κε ελδηάκεζν ζηαζκό ηελ Κσλ/πνιε. Άθημε ζηηο 20.45. 

 

Διάρηζηνο Αξηζκόο 30 άηνκα θαη κέγηζηνο 44 άηνκα 

Τηκή αλά άηνκν 

Α. Δάλ καδεπηνύλ πξνθαηαβνιέο γηα 30 άηνκα κε πξνθαηαβνιέο   κέρξη 20/1/20 

ε δίθιηλν : 740 επξώ (ζε deck ζην πινίν)          Δπηβάξπλζε ζε κνλόθιηλν ζηα μελνδνρεία: 130 

επξώ 

Β. Δάλ δελ καδεπηνύλ 30 πξνθαηαβνιέο έωο ηηο 20/1, ε ηηκή αιιάδεη: (πξνθαηαβνιέο κέρξη 

10/2/20 ) 

ε δίθιηλν : 805 επξώ (ζε deck ζην πινίν)          Δπηβάξπλζε ζε κνλόθιηλν ζηα μελνδνρεία: 130 

επξώ   

Καη ζηηο δύν πην πάλω ηηκέο: 

Δπηβάξπλζε γηα αλαβάζκηζε ζε θακπίλα ζε εζσηεξηθή ηξίθιηλε ή ηεηξάθιηλε: 50 επξώ 

Δπηβάξπλζε γηα αλαβάζκηζε ζε θακπίλα εζσηεξηθή δίθιηλε: 60 επξώ 

Πξνθαηαβνιή:   350 επξώ κέρξη       20/2/1/20 (ή κέρξη 10/2/20)  

Δμόθιεζε:  ην ππόινηπν πνζό  30/5/20   

Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη 

-Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Καηζάξεηα - Αζήλα κε θόξνπο αεξνδξνκίνπ θαη επίλαπιν θαπζίκσλ 

-Αθηνπιντθά εηζηηήξηα Πεηξαηάο - Υίνο κε Blue Star Ferries ζε απιή νηθνλνκηθή ζέζε. 

-Αθηνπιντθά εηζηηήξηα Υίνο- Tζεζκέ. 

-1 δηαλπθηέξεπζε ζηελ Σκύξλε ζε μελνδνρείν 3* κε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη δείπλν) 

-1 δηαλπθηέξεπζε ζην Πακνύθθαιε ζε μελνδνρείν 4* κε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη δείπλν) 

-1 δηαλπθηέξεπζε ζην Ιθόλην ζε μελνδνρείν 4* κε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη δείπλν) 

-3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Καππαδνθία ζε μελνδνρείν 5* κε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη δείπλν) 

-Διιελόθσλνο μελαγόο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ησλ μελαγήζεσλ 

-Πνύικαλ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ησλ μελαγήζεσλ  

-Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

-πλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο. 

Σηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη: 

-Οη είζνδνη ζηα κνπζεία θαη ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηα γεύκαηα θαη ηα πνηά ζηα δείπλα 

-Οηηδήπνηε δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα. 

Πηήζεηο: 

TK2013  21JUL ASR-IST  1445 1630  

TK1843  21JUL IST-ATH  1910 2045 

*Σν Πξόγξακκα κπνξεί λα αιιάμεη εθόζνλ επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο βειηίσζεο θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ αξρεγνύ, ρσξίο λα παξαιείπνληαη νπνηαδήπνηε από ηνπο πην πάλσ ρώξνπο θαη 

πξνζθπλήκαηα. 


