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8 ήμερη εκδρομή
Καππαδοκία - Κωνςταντινούπολη
24 - 31 Αυγούςτου
1η ημέρα : Φλώρινα – Κωνζηανηινούπολη
Αλαρώξεζε από ην γξαθείν καο από ην λέν πάξθν ζηηο 20:00 κ.κ. γηα ηα ζύλνξα Κήπσλ. Με ηηο
απαξαίηεηεο ζηάζεηο άθημε, έιεγρνο δηαβαηεξίσλ ή ηαπηνηήησλ (κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο) θαη ρξόλνο γηα
ηα αθνξνιόγεηα είδε.
2η ημέρα ζύνορα - Κωνζηανηινούπολη
Μπαίλνληαο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, πεξλώληαο έμσ από ηελ Κεζάλε – Μάιγαξα- Ραηδεζηό (ζηάζε γηα
θαθέ). Μεηά από κηα όκνξθε δηαδξνκή παξάιιεια ηεο ζάιαζζαο ηνπ Μαξκαξά, άθημε ζηε καγεπηηθή
Κσλζηαληηλνύπνιε. Αξρίδνπκε ηελ μελάγεζε καο, από ηα ειιεληθά ζηνηρεία. Ζ πξώηε καο ζηάζε, επίζθεςε
ζην Μπαινπθιί ηελ εθθιεζία ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο κε ην Αγίαζκα, ηα παξαδνζηαθά ςάξηα θαη ηνπο ηάθνπο
ησλ Παηξηαξρώλ. πλερίδνπκε βιέπνληαο ηα βπδαληηλά ηείρε, ζα επηζθεθζνύκε ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο
Βιαρέξλαο, όπνπ εδώ γηα πξώηε θνξά ην 625κ.Χ εςάιιεη ν Αθάζηζηνο Ύκλνο. πλερίδνπκε γηα ηελ θηβσηό
ηεο Οξζνδνμίαο, ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν κε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Πξνζθύλεκα.
πλερίδνπκε γηα ηε κεγαινπξεπέζηαηε εθθιεζία(κνπζείν) Αγία νθία, μελάγεζε θαη θαηόπηλ άθημε ζην
μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε, μεθνύξαζε. Σν απόγεπκα πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηνλ ρηιηνηξαγνπδηζκέλν
Βόζπνξν, γηα λα δνύκε ηα παιηά ειιεληθά ρσξηά , ζήκεξα ζύγρξνλεο αξηζηνθξαηηθέο ζπλνηθίεο. Σν βξάδπ
κηα βόιηα ζην πεξίθεκν Σαμίκ κε ηα πνιιά καγαδηά- θαθέ θαη θαγεηό. Γηαλπθηέξεπζε.
3η ημέρα Κωνζηανηινούπολη-Καππαδοκία
Πξσηλό θαη αλαρσξνύκε γηα ηελ Ηεξή Γε ηεο Καππαδνθίαο, πεξλώληαο ηελ Κξεκαζηή γέθπξα πνπ ελώλεη
ηελ Δπξώπε κε ηελ Αζία θαη δηακέζνπ Νηθνκήδεηαο- Άγθπξαο δηαζρίδνληαο ην νξνπέδην ηεο Αλαηνιίαο θαη
κε ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο, άθημε ζηελ Καππαδνθία- Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.
4η ημέρα Καππαδοκία
Πξσηλό θαη αξρίδεη ην ηαμίδη καο ζηελ εληππσζηαθή Καππαδνθία. Θα επηζθεθζνύκε ην ππαίζξην κνπζείν
ηεο θνηιάδαο Κόξακα(Γθηόξεκ). Σν ηδηαίηεξν κνλαζηηθό ζπγθξόηεκα από ιαμεπκέλεο ζην βξάρν εθθιεζίεο
θαη παξεθθιήζηα, κνλαζηήξηα κε κνλαδηθέο βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο, αγηνγξαθίεο. Ξερσξηζηό ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδνπλ ε θνηεηλή εθθιεζία(Kavalik) ή εθθιεζία ηεο Μήινπ( Elmali) θαη ε ζεκαληηθόηεξε ε
εθθιεζία ησλ ηεθάλσλ(Tokali) κε ηηο ηνηρνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηε δσή ηνπ Χξηζηνύ. Βόιηα ζηηο
θνηιάδεο ζην Παζάκπαγ θαη επίζθεςε ζην Σζαβνπζίλ, όπνπ βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη κε ηηο ηνηρνγξαθίεο επί
Νηθεθόξνπ Φσθά. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζώληαο ην εθαηζηεηαθό αλάγιπθν ησλ πεξηνρώλ Άβαλνο θαη Εέιβε
ζα ζαπκάζνπκε από θνληά ην κνλαδηθό δεκηνύξγεκα ηεο θύζεο θαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο Καππαδνθίαο, ηηο
πεξίθεκεο θακηλάδεο ησλ λεξαηδώλ. Θα θηάζνπκε κέρξη ηελ πόιε ηλαζζό
ην θαζαξό ειιεληθό ρσξηό, άιινηε κε 5.000 θαηνίθνπο. Θα δνύκε ηα παιηά αξρνληηθά ησλ Διιήλσλ θαζώο
θαη ηηο εθθιεζίεο Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, ηελ ππόζθαθε Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ θ.α.
Ξελνδνρείν-Γείπλν-Γηαλπθηέξεπζε.
5η ημέρα Καππαδοκία
ήκεξα ζα επηζθεθζνύκε ζην Πξνθόπη (Urgup) θαη ζα πξνζθπλήζνπκε ζηελ νηθία(ζηαύιν) όπνπ έκελε θαη
θνηκήζεθε νζηαθά ν Όζηνο Ησάλλεο ν Ρώζνο. Πεξηήγεζε ζηελ εληππσζηαθή πόιε κε ηνπο εθαηζηηνγελείο
θώλνπο Οπζρηζάξ θαη κνλαδηθέο νκνξθηέο, ζπίηηα αξρνληηθά από ηελ επνρή πνπ αλζνύζε ε ειιεληθή
θνηλόηεηα. πλερίδνπκε γηα Καξβάιε, ηνλ Ηεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Ναδηαλδελνύ(ζήκεξα ηέκελνο)
γηα λα ζαπκάζνπκε ην ηέκπιν πνπ δώξηζε ν Σζάξνο Νηθόιανο ζηελ άιινηε Διιεληθή θνηλόηεηα.
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πλερίδνπκε γηα Μαιαθνπή κε ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ 9νο αηώλαο λα δεζπόδεη ζηελ είζνδν ηεο.
Δπίζεο, ζα δνύκε ππόγεηεο πόιεηο κε 7-8 παηώκαηα βάζνπο 85 κέηξσλ κε εληππσζηαθά ζεκεία. Αθόκα ζα
δνύκε ηελ θνηιάδα ηνπ Πεξηζηξέκαηνο(Ihlara) κε ηηο αλαξίζκεηεο ιαμεπηέο εθθιεζίεο. Δδώ έδεζαλ θαη
αγίαζαλ κνξθέο ηνπ νξζόδνμνπ κνλαρηζκνύ. Ξελνδνρείν.Γείπλν(πξναηξεηηθήδηαζθέδαζε).Γηαλπθηέξεπζε.
6η ημέρα Καππαδοκία
Μεηά ην πξσηλό καο, επόκελε επίζθεςε ε Καηζάξεηα, πξσηεύνπζα ηεο Μεγάιεο Καππαδνθίαο. Γλσζηή σο
ε πόιε ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ Καππαδόθε Αγίνπ,Δπηζθόπνπ Καηζαξείαο. Θα δνύκε κλεκεία,
θαηάινηπα ησλ Βπδαληηλώλ. Από ηελ ειιεληθή ρξηζηηαληθή πεξηνπζία ζώδεηαη κηα εθθιεζία πνπ ζήκεξα
ιεηηνπξγεί σο πνιηζηηθό θέληξν λενιαίαο. Δάλ ππάξρεη ρξόλνο ζα κεηαβνύκε ζην ρσξηό
Μνπηαιάζθε(Σάιαο), όπνπ ήηαλ ε παηξίδα ηνπ Αγίνπ άββα ηνπ Ζγηαζκέλνπ. Ζ πεξηνρή απηή δηαηήξεζε
ηνλ Διιεληθό ραξαθηήξα κέρξη ην 1924. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.
7η ημέρα Καππαδοκία-Κων/πολη
Πξσηλό λσξίο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ επηζηξνθή καο, αθήλνληαο πίζσ καο ηελ Καππαδνθία θαη κε
απαξαίηεηεο ζηάζεηο, άθημε ζηελ πόιε. Ξελνδνρείν.-Γείπλν- Γηαλπθηέξεπζε.
8η ημέρα Κωνζηανηινούπολη- Δλλάδα
Πξσηλό θαη παίξλνπκε ην δξόκν καο πξνο ηελ Διιάδα γεκάηνη όκνξθεο εληππώζεηο θαη αλακλήζεηο. Με ηηο
απαξαίηεηεο ζηάζεηο θαη ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο ζηα ζύλνξα, άθημε ζηελ πόιε καο.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΤΙΜΗ: 495,00€ / άηομο ζε δίκλινο δωμάηιο
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :
 Σε κεηαθνξά καο, πεξηεγήζεηο-μελαγήζεηο κε ζύγρξνλν θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν
 4 διανυκτερεύςεισ ςτην Καππαδοκία με ημιδιατροφή
 2 διανυκτερεύςεισ ςτην Κωνςταντινούπολη με πρωινό
 Ξεναγήςεισ – περιηγήςεισ όπωσ αναφέρονται ςτο πρόγραμμα
 Επίςημο ελληνόφωνο ξεναγό καθ ‘ όλη τη διαδρομή
 Αρχηγό – ςυνοδό του γραφείο μασ
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ
 Ειςόδουσ μουςείων , διαςκεδάςεισ & ποτά
 Ότι αναγράφεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό
 Φόροι ξενοδοχείων 18€
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