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ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 
10 μέρες … 535€ 
 

Αναχώρησεις : 14-6-22 & 24-9-22 

 
1η & 2η μέρα ΚΑΒΑΛΑ–ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ – ΛΑΜΨΑΚΟΣ – ΠΡΟΥΣΑ (500 χλμ) 
Αναχώρηση στις 24.00 από τον Δημοτικό Κήπο. Πρώτη στάση στα σύνορα Κήπων, έλεγχος διαβατηρίων (ή ταυτοτήτων), σύντομη 
επίσκεψη στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών και στη συνέχεια μέσω Κεσάνης άφιξη στη Καλλίπολη απ’ όπου θα πάρουμε το ferry 
boat για να περάσουμε απέναντι στη Λάμψακο. Συνεχίζουμε μέσω Μπίγας (Bigas) την αρχαία πόλη Πηγές και Πανόρμου (Bandirma), 
το κεντρικό λιμάνι της χερσονήσου όπου το ελληνικό στοιχείο ανθούσε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Συνεχίζουμε για το Επίνειο 
της Προύσας τα Μουδανιά, την πανέμορφη Σιγή και την Τρίγλεια. Εν συνεχεία άφιξη στην πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας την καταπράσινη Προύσα. Χρόνος ελεύθερος στη σκεπαστή αγορά όπου φημίζεται για τα βαμβακερά της, τα 
μπουρνούζια, τα μεταξωτα κ.α. Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Δείπνο. Διαν/ση 
  
3η μέρα ΠΡΟΥΣΑ–ΠΡΟΚΟΠΙ … 580χλμ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι (Urgup). Στην διαδρομή μας θα περάσουμε από το Εσκίσεχιρ (Eskisehir) που στα τούρκικα 
σημαίνει παλιά πόλη. Θα διασχίσουμε τα εδάφη της αρχαίας Φρυγίας και την πρωτεύουσα της, το Γορδιου, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος 
έλυσε το θρυλικό «Γόρδιο δεσμό». Στάση για καφέ στην Αλμύρα Λίμνη “Tuz Golu”. Άφιξη το απόγευμα 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 
ακολουθήσουμε μια ανηφορική διαδρομή στον Πέτρινο Λόφο όπου βρίσκεται το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Μια 
απόδειξη πως δεν είναι τυχαίο, που όλοι οι οικισμοί ανήκουν στομ κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διαν/ση 
  
4η μέρα: ΓΚΙΟΡΕΜΕ – ΠΑΣΑΜΠΑΓ – ΤΣΑΒΟΥΣΙΝ – ΑΒΑΝΟΣ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στην βόρεια περιοχή της Καππαδοκίας. Πρώτη μας επίσκεψη στην κοιλάδα του 
Κοράματος ή αλλιώς Γκιόρεμε. Ένα τοπίο πλούσιο σε κωνικούς σχηματισμούς από πορώδη πέτρα, ένα σπάνιο αξιοθέατο της 
ασυνήθιστης και τραχιάς φύσης της Καππαδοκίας άξιο θαυμασμού. Η περιοχή διαθέτει περισσότερες από 360 λαξευτές – υπόσκαφες 
εκκλησίες, που κτίστηκαν μεταξύ 7ου και 13ου αι. και πάνω από 30 διάσημες υπόγειες πολιτείες. Θα επισκεφτούμε 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. Η εκδρομή μας συνεχίζεται προς το Τσαβουσίν, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Νικηφόρου Φωκά και η βασιλική του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, μοναδική σε όλη την Καππαδοκία καθώς μόνο αυτή φέρει στο εικονογραφικό της πρόγραμμα 
απεικονίσεις των αυτοκρατόρων. Επόμενος σταθμός ο Άλυς ή αλλιώς Κόκκινος ποταμός, ο μεγαλύτερος ποταμός της Μικράς Ασίας 
(1.150 χλμ) με τελικό προορισμό την Ρωμαική πόλη Βενάσα, σημερινή ονομασία Άβανο. Τα κεραμικά της Αβάνου είναι από τα πιο 
φημισμένα της Τουρκίας και ο τροχός του κεραμίστα είναι εφεύρεση της Ανατολίας από την 3η χιλιετία. Έπειτα θα αναχωρήσουμε 
για τη γενέτειρα πόλη του Αγίου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης, την Καισάρεια. Άφιξη στην 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. Εντύπωση προκαλεί το άρτιο οδικό της δίκτυο, η γενική 
καθαριότητα, οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, τα μοντέρνα κτίρια και η κεντρική πλατεία της. Ελεύθερος χρόνος για να 
γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται δίπλα στο Σελτζούκικο κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διαν/ση 
  

5η μέρα: ΣΙΝΑΣΣΟΣ – ΜΑΛΑΚΟΠΗ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ – ΚΑΡΒΑΛΗ  50χλμ 
Μετά το πρωινό μια μοναδική εμπειρία μας περιμένει για μια καταπληκτική βόλτα με το αερόστατο απ’ όπου μπορείτε να θαυμάσετε 
πανοραμικά την ιδιόρρυθμη μοναδική και πανέμορφη Καππαδοκία (προαιρετική συμμετοχή). Στη συνέχεια αναχώρηση για τη 
Σινασσό. Μια μοναδική περιοχή που κουβαλάει μια βαριά αρχιτεκτονική κληρονομιά των ιδιαίτερα εύπορων εμπόρων της περιοχής. 
Εκεί θα επισκεφτούμε τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 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 αι. Ένα 
εκπληκτικό δείγμα των σπουδαίων αρχοντικών της εποχής, είναι το αρχοντικό του λόγιου 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 
Μαλακόπη. Κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος κυρίευσε την περιοχή όταν 5000 άνθρωποι ζούσαν εκεί. 
Βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και λαξεύτηκε στον εξαιρετικά μαλακό πωρόλιθο ενός λόφου. 
Εδώ υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες και παρεκκλήσια που σχηματίζουν ολόκληρους πολυώροφους λαβύρινθους 
που συγκλονίζουν ακόμα και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. 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 τη θεία λειτουργία τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς που βρίσκονται ενταφιασμένοι στην περιοχή 
της Καππαδοκίας. Επόμενη στάση η κοιλάδα του Περιστρέμματος ή αλλιώς Ιχλαρα με τις αγιογραφημένες λαξευτές εκκλησίες. Εκεί 
θα κατέβουμε στο ποταμό Μελεντίζ, όπου θα κάνουμε ένα περίπατο στο φαράγγι με τις 
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Βραχώδεις πρωτοχριστιανικές εκκλησίες. Θα καταλήξουμε στην Καρβάλη με τα πέτρινα 
σπίτια, και στην εκκλησία που μόνασε στο τέλος της ζωής του, ο Άγιος Γρηγόριος ο 
Θεολόγος. Ελεύθερος χρόνος στη μικρή κεντρική πλατεία του χωριού. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο – διαν/ση    
 
6η μέρα: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ–ΙΚΟΝΙΟ … 250χλμ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση με προορισμό το Ικόνιο (Konya) το σταυροδρόμι των 

πολιτισμών. Περιοχή πανάρχαια και με πολυτάραχη ιστορία. Χετταίοι, Φρύγες, Λύδοι, Πέρσες,ο 
Μέγας Αλέξανδρος, οι Ρωμαίοι, όλοι άφησαν τη σφραγίδα τους στο πέρασμα τους. Στον τόπο αυτό 
κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας. Τον 11ο αιώνα μ.Χ. έγινε η πρωτεύουσα των 
Σελτζούκων Τούρκων και το τάγμα των Δερβίσηδων. Παραδοσιακή και τυπολατρική, η πόλη των 
περιδινούμενων δερβίσηδων είναι μια πόλη του παραμυθιού, ανεπηρέαστη από τις Κεμαλικές 
πρωτοπορίες. Δεν είναι μόνο τα τεμένη, οι μεντρεσέδες και τα άλλα μνημεία, ούτε τα σαλβάρια, οι 
φερετζέδες ή η φωνή του μουεζίνη που κυοφορούν τον απόηχο περασμένων εποχών. Κάτι βαθύ και 
αναλλοίωτο απομένει εδώ, που συνεπαίρνει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Επίσκεψη στο 
Μαυσωλείο του Μεβλανά. Στη διαδρομή μας μία μικρή παράκαμψη θα μας φέρει στη Σύλλη, όπου θα επισκεφτούμε το ναό του 
Αρχάγγελου Μιχαήλ, που έκτισε η Αγία Ελένη το 327.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διαν/ση 
 
7η μέρα: ΙΚΟΝΙΟ–ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ … 400χλμ 
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό την περιοχή του ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ. Άφιξη το μεσημέρι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
περιήγηση της πόλης, που δημιουργήθηκε από μια πηγή μεγάλης περιεκτικότητας σε διαλυμένο δικαρβονικό ασβέστιο. Χύθηκε ως 
καταρράκτης από την άκρη του γκρεμού. Το Παμούκκαλε, το όνομα του οποίου στην κυριολεξία σημαίνει «Κάστρο από βαμβάκι». 
Είναι επίσης η περιοχή όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη της Ιεράπολης. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ερείπια της αρχαίας πόλης και 
ο χώρος αποτελεί πολύ δημοφιλή προορισμό για μια σύντομή επίσκεψη. Δείπνο – διαν/ση 
 
8η μέρα: ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ–ΕΦΕΣΟ–ΣΜΥΡΝΗ … 300χλμ 
Πρωινό και αναχώρηση μέσω Αιδινίου για την πόλη της Σμύρνης. Πρώτη στάση στην Έφεσο, την μαγευτική μεγαλοπρεπή πολιτεία 
με την ομορφιά της αρχαίας Ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ξενάγηση της αρχαίας πόλης. Ακολούθως θα μεταβούμε στο παραδοσιακό 
χωριό «Κιρκιτζές» για καφέ και μεσημεριανό φαγητό. Συνεχίζουμε για την Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και βόλτα 
στην παραλία της Σμύρνης για καφέ και ποτό. 
 
9η μέρα: ΣΜΥΡΝΗ – ΤΣΕΣΜΕΣ – ΑΛΑΤΣΑΤΑ – ΒΟΥΡΛΑ - ΣΜΥΡΝΗ 
Πρωινό και αρχίζουμε την ξενάγηση στην πόλη της ΣΜΥΡΝΗΣ. Στην παραλιακή  λεωφόρο (ΚΟΡΝΤΟΝ), στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ, 
το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, στο ΚΟΝΑΚΙ, τον ΠΥΡΓΟ του ΡΟΛΟΓΙΟΥ και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
(ΑΛΣΕΤΖΑΚ) που κάηκε και δεν έχει τίποτα από την παλιά της δόξα. Μετά θα ακολουθήσουμε μια πανέμορφη διαδρομή στα παράλια 
της Μ. ΑΣΙΑΣ, και θα καταλήξουμε στο πανέμορφο ΤΣΕΣΜΕ την παλιά Ελληνική πόλη ΚΡΗΝΗ που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από 
την ΧΙΟ, σπουδαίο λιμάνι, όπου θα θαυμάσουμε την ανακαινισμένη εκκλησία του Αγ. Χαραλάμπους και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για γαίμα στις παραθαλάσσιες ταβέρνες. Στην επιστροφή μας θα επισκεφτούμε τα πανέμορφα ΑΛΑΤΣΑΤΑ (την Μύκονο της Τουρκίας) 
που στο κέντρο της διατηρούνται τα περισσότερα κτίσματα από την εποχή των Ρωμιών τα οποία και αναπαλαιώνονται διότι το χωριό 
έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. Στα ΑΛΑΤΣΑΤΑ νομίζεις ότι δεν έχει περάσει χρόνος από το 1922. Επίσκεψη στο καλοδιατηρημένο 
ιστορικό κέντρο με την εκκλησία της ΠΑΝΑΓΙΑΣ (σήμερα Τζαμί). Συνεχίζουμε τον δρόμο μας για τα ξακουστά ΒΟΥΡΛΑ. Εδώ είναι η 
Πατρίδα του  μεγάλου εθνικού μας Νομπελίστα ποιητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ. Το σπίτι που έμενε ο Γιώργος Σεφέρης είναι σήμερα ένα 
μικρό ξενοδοχείο. Επιστροφή στη ΣΜΥΡΝΗ. Δείπνο. Το βράδυ έξοδος για το προαιρετικό γλέντι μας με μουσική. Διανυκτέρευση. 
 
10η μέρα: ΣΜΥΡΝΗ–ΠΕΡΓΑΜΟΣ–ΑΙΒΑΛΙ–ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ–ΚΑΒΑΛΑ … 750χλμ 
Πρωινό και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Πρώτη επίσκεψη στην Πόλη της Περγάμου, όπου θα ξεναγηθούμε στο Ασκληπιείο. 
Συνεχίζουμε για το Αιβαλί όπου θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης, θα δούμε τις παλιές ελληνικές εκκλησίες και τα ελληνικά 
σπίτια, θα έχουμε χρόνο για να γευματίσουμε και κατόπιν να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής με τις απαραίτητες στάσεις για 
καφέ. Θα φτάσουμε στην πόλη μας αργά το βράδυ 
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 535 € το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο - Μονόκλινο +200 € 
  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Μεταφορές – μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
Ξενοδοχεία 4* & 5* 
Ημιδιατροφή 
Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Έμπειρος αρχηγός του γραφείου μας 
Επίσημος ελληνόφων ξεναγός  
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ατυχημάτων 
Φ.Π.Α 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Εισιτήρια σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, τηλεφωνήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

 
 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Η ΘΕΩΡΗΣΕΙ, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 

 

 

ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 
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