Καππαδοκία–Σμύρνη- Παμούκαλε - Ικόνιο
6ήμερη αεροπορική εκδρομή
Αναχωρήσεις : 09/02, 09/03, 23/03
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΣΜΥΡΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, όπου θα ακολουθήσει πτήση για Σμύρνη. Άφιξη στο αεροδρόμιο “MENDERES”
και ακολουθεί περιήγηση της πόλης, στην οποία γεννήθηκε ένα από τα σημαντικότερα είδη αστικού
τραγουδιού, το Ρεμπέτικο. Είναι μια πόλη όπου ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του παρελθόντος της είναι
εμφανής ακόμη και σήμερα. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο , διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Παμούκαλε, το Φρούριο του Βαμβακιού, όπου τα ιαματικά
λουτρά τα οποία βρίσκονται σε ένα κατάλευκο σκηνικό από τρακεντίνη, εύκολα δικαιολογούν το όνομά του.
Πρόκειται για ένα από τα θαυμαστά τουριστικά κέντρα της Τουρκίας, μια και λόγω των θεραπευτικών
ιδιοτήτων των θερμών πηγών του με τα ασβεστούχα άλατα, συνέρρεε εδώ πολύς κόσμος, από την αρχαιότητα.
Συνεχίζουμε για την Ιεράπολη του θεού Απόλλωνα, όπου θα ξεναγηθούμε στην αγορά, στα λουτρά, στη
νεκρόπολη και στο αρχαίο Θέατρο. Θα δούμε επίσης το μαρτύριο του Φιλίππου, ένα ιερό αφιερωμένο στον
Απόστολο, ο οποίος μαρτύρησε εκεί την εποχή του Δομιτιανού. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση
στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καππαδοκία, γνωστή για τους βυζαντινούς θησαυρούς που διαθέτει. Θα
περάσουμε μέσα από τα ψηλά οροπέδια της Ανατολίας, όπου βρίσκονται οι αποξηραμένες λίμνες. Επίσκεψη
στο Καραβάν Σεράϊ, το οποίο ήταν το σημείο ξεκούρασης για τα καραβάνια που ακολουθούσαν το Δρόμο του
Μεταξιού. Άφιξη στο ξενοδοχείο στο Προκόπι ( URGUP) και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
4 η ημέρα: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Πρωινό και επίσκεψη στην κοιλάδα του Περιστρέµατος - Ιxλάρα (Ihlara) κατεβαίνουµε στον ποταµό Μελεντίζ
και κάνουµε περίπατο στο φαράγγι µε τις λαξευµένες στους βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησιές.
Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας πηγαίνουµε στην Καρβάλη µε τα πέτρινα σπίτια και επισκεπτόµαστε την
εκκλησία που µόνασε στο τέλος της ζωής του ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός. Επισκεπτόµαστε στη
Μαλακοπή την υπόγεια πόλη και το ναό των Αγίων Θεοδώρων. Στη συνέχεια αναχωρούµε για το
σηµαντικότερο οικισµό της προβυζαντινής περιόδου Άβανο, κτισµένο στις όχθες του ποταµού Άλυ και
επισκεπτόµαστε εργαστήριο κεραµικής. Η πόλη φηµίζεται για τα κεραµικά της. Συνεχίζουµε µε την κοιλάδα
Δερβέντ και το όγδοο θαύµα του κόσµου: τις Καµινάδες των Νεράιδων που σχηµατίστηκαν από ηφαιστειογενή
πετρώµατα. Διασχίζουµε τις κοιλάδες Ζέλβη, Πασαµπάγ και Κόραµα. Επισκεπτόµαστε εκκλησίες µε
καταπληκτικές αγιογραφίες (τη Σκοτεινή, την Κρυφή, της Παναγίας, των Σανδάλων, της Αγίας Βαρβάρας, του
Φιδιού, του Μήλου, των Στεφάνων). Πηγαίνουµε στο Ούστχισάρ, στον «Ακραίο Πύργο», από όπου η θέα σε
όλη την περιοχή είναι εκπληκτική. Επιστρέφουµε στο ΠΡΟΚΟΠΙ στο ξενοδοχείο µας
για δείπνο και
διανυκτέρευση.
η
5 ηµέρα: KAIΣΑΡΕΙΑ – ΙΚΟΝΙΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ξακουστή Καισάρεια, γενέτειρα πόλη του Αγίου Βασιλείου, η οποία πήρε
το όνοµα της το 17 µΧ από τον Ρωµαίο αυτοκράτορα Τιβέριο, προς τιµήν του πατέρα του Καίσαρα Αύγουστου
Χετταίοι, Έλληνες, Εβραίοι και Σελτζούκοι, όλοι πέρασαν από εδώ και άφησαν την κληρονοµιά τους σε αυτή
την ιστορική πόλη που κατοικείται από το 3000 π.Χ.. Θα περιηγηθούµε σε αυτή την εντυπωσιακή πόλη, που
εκτός από το πλούσιο παρελθόν της κουβαλάει και ένα πλούσιο παρόν αφού είναι µια από τις σηµαντικότερες
πόλεις που στηρίζουν και προωθούν την Τουρκική οικονοµία, µια από τις "Τίγρεις της Ανατολίας». Στην
πανοραµική ξενάγηση µας θα δούµε τα µνηµειώδη, φτιαγµένα από µαύρη ηφαιστειακή πέτρα τοίχοι του
κάστρου της πόλης, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα, κατά την διάρκεια της βασιλείας του
Σελτζούκου σουλτάνου Alaattin Keykubat. Το Gupgupoglu Konagi, µια Οθωµανική έπαυλη του 18ου µε
όµορφα ξύλινα µπαλκόνια και πόρτες, στην οποίο τώρα στεγάζετε το Εθνογραφικό Μουσείο, και πολλά άλλα
αξιοθέατα, όπως τον µεντρεσέ Cifte, το Kursunlu τζαµί, το συγκρότηµα του Mahperi Hunat Hatun και την
σκεπαστή αγορά της πόλης. Συνεχίζουµε για την αρχαία πόλη Ικόνιο, μια από τις ιερές πόλεις της Τουρκίας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ημέρα: IKONIO – AΘΗΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα μέσω
Κωνσταντινούπολης.
*Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ
ΚΑΤΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

KΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 425€
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 140€
•
•

•

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- ΣΜΥΡΝΗ & ΙΚΟΝΙΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ
•
Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
1 διανυκτέρευση στη Σμύρνη , 1 διανυκτέρευση στο Παμούκαλε ,2 διανυκτερεύσεις στο
Προκόπι της Καππαδοκίας, 1 διανυκτέρευση στο Ικόνιο
•
Ημιδιατροφή (συνολικά 5 πρωινά και 5 δείπνα)
•
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από ελληνόφωνο ξεναγό
•
Αρχηγός – συνοδός
•
Φ.Π.Α. & Ασφάλεια αστική ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
Φόροι αεροδρομίων 170€
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΣΜΥΡΝΗ
ΗΟΤΕL BLANCA 4* µε ηµιδιατροφή ή παρόµοιο
ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ
ΗΟΤΕL RICHMOND 5* µε ηµιδιατροφή ή παρόµοιο
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (ΠΡΟΚΟΠΙ)
ΗΟΤΕL PERISSIA 5 * µε ηµιδιατροφή
ΙΚΟΝΙΟ
ΗΟΤΕL DUNDAR 4* µε ηµιδιατροφή ή παρόµοιο
ΠΤΗΣΕΙΣ
PC 1192 AΘΗΝΑ (ATH)-> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-S.Gökçen (SAW) 09:35 - 12:00
PC 2192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-S.Gökçen (SAW)-> ΣΜΥΡΝΗ (ADB) 15:25 - 16:35
PC 2703 ΙΚΟΝΙΟ (KYA)-> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-S.Gökçen (SAW) 10:35 - 11:40
PC 1191 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-S.Gökçen (SAW)-> AΘΗΝΑ (ATH) 16:15 - 16:45

