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ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
7 ΗΜΕΡΕ
ΑΠΟ 29/4 εώς 5/5
Ανασώπεζε: 29.04 Γεςηέπα Γιακαινεζίμος μεηά ηεν Κςπιακή ηος Πάζσα
1ε εμέπα: ΔΛΛΑΓΑ –ΠΡΟΤΑ(750σλμ)
πλάληεζε ην πξσί ζηηο 04.45 θαη αλαρώξεζε ζηηο 05.00. Πεξλώληαο ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε θαη κε
ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ, θαγεηό θαη μεθνύξαζε θηάλνπκε ζην ζπλνξηαθό ζηαζκό ησλ Κήπσλ. Μεηά ηoλ έιεγρν
ησλ ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ, επηζθεπηόκαζηε ηα θαηαζηήκαηα TRAVEL VALUE – EVEREST γηα αγνξέο, θαθέ θαη
πεξλώληαο ηελ γέθπξα ησλ Κήπσλ, θηάλνπκε ζηνλ ηνύξθηθν ζπλνξηαθό ζηαζκό ησλ Τςάισλ. Μπαίλνληαο ζηελ
Αλαηνιηθή Θξάθε, πεξλώληαο έμσ από ηελ πεξλώληαο έμσ από ηελ Κεζάλε, θζάλνπκε ζηελ Καιιίπνιε ηεο
επξσπατθήο Σνπξθίαο, από όπνπ ζα πάξνπκε ην θαξάβη, γηα λα πεξάζνπκε ζηελ απέλαληη αζηαηηθή πιεπξά ηνπ
Διιεζπόληνπ, ζηε Λάκςαθν. Αθνινπζώληαο κηα ελδηαθέξνπζα δηαδξνκή θαηά κήθνο ηεο λόηηαο αθηήο ηνπ
Μαξκαξά, Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.
2ε εμέπα:ΠΡΟΤΑ-ΚΗΟΤΣΑΥΔΗΑ-ΑΦΗΟΝ-ΤΛΛΖ-ΗΚΟΝΗΟ (510σλμ)
Ακέζσο κεηά ην πξσηλό, αλαρώξεζε αξρηθά γηα ηελ Κιοςηάσεια ή αιιηώο ην απσαίο Κοηύαιον, κε ηνλ κεγαινπξεπή
Ναό ησλ Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ, Αγίνπ Μελά θαη Αγίνπ Υαξαιάκπνπο θαη ην επηβιεηηθό θακπαλαξηό ηνπ, λα καο
ζπκίδνπλ ηελ πνιππιεζή ειιεληθή θαη αξκέληθε θνηλόηεηα ηεο πόιεο. πλερίδνπκε γηα ην αξραίν Ακποϊνόν, ε
βςδανηινή Νικόπολιρ ή αιιηώο ην γλσζηό Αθιόν Καπασιζάπ, νλνκαζία πνπ έιαβε σο θέληξν παξαγσγήο νπίνπ
(Afyon) θαη από ην θάζηξν πνπ βξίζθεηαη ζε εθαηζηεηαθό βξάρν 201 κέηξα πάλσ από ηελ πόιε (KaraHisar).
Σειεπηαίνο ζηαζκόο ηεο ζεκεξηλήο καο δηαδξνκήο είλαη ην Ικόνιο (Konya) ην ζηαπξνδξόκη ησλ πνιηηηζκώλ. Πεξηνρή
παλάξραηα θαη κε πνιπηάξαρε ηζηνξία. Υεηηαίνη, Φξύγεο, Λύδνη, Πέξζεο, ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, νη Ρσκαίνη, όινη
άθεζαλ ηε ζθξαγίδα ηνπο ζην πέξαζκά ηνπο. ηνλ ηόπν απηό θήξπμε ν Απόζηνινο Παύινο θαη ν Βαξλάβαο. Σνλ 11ν
αηώλα κ.Υ έγηλε ε πξσηεύνπζα ησλ ειηδνύθσλ Σνύξθσλ θαη ην ηάγκα ησλ Γεξβίζεδσλ. Mία κηθξή παξάθακςε ζα
καο θέξεη ζηε ύλλε, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην λαό ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι, πνπ έρηηζε ε Αγία Διέλε ην 327.
Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.
3ε εμέπα: ΗΚΟΝΗΟ-ΚΑΡΒΑΛΖ-ΠΔΡΗΣΡΔΜΜΑ-ΜΑΛΑΚΟΠΖ-ΠΡΟΚΟΠΗ(285σλμ)
Μεηά ην πξσηλό, αλαρσξνύκε γηα Καππαδνθία, κε ηελ άθημή καο ζηελ Καππαδνθηθή γε, ζα επηζθεπθζνύκε έλαλ από
ηνπο εληππσζηαθόηεξνπο ζρεκαηηζκνύο, ηελ θνηιάδα ηνπ Περιστρέμματος (Ihlara) κε ηηο αλαξίζκεηεο ιαμεπκέλεο
εθθιεζίεο θαη θαηνηθίεο κνλαρώλ. Πεξηήγεζε ζηνπο ηόπνπο όπνπ αγίαζαλ κνξθέο ηνπ νξζόδνμνπ κνλαρηζκνύ θαη
επόκελνο ζηαζκόο ε πόιε ηεο Καρβάλης(Guzelyurt), γελέηεηξα ηνπ Αγ. Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ κε ηνλ νκώλπκν
λαό ρηηζκέλν ζε κηα πιαγία από πσξόιηζν, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ην ηέκπιν πνπ δώξηζε ν Σζάξνο Νηθόιανο ζηελ
άιινηε δπλακηθή Διιεληθή θνηλόηεηα, ζα δνύκε επίζεο ηε κηθξή θεληξηθή πιαηεία θαη ην Παξζελαγσγείν (πνπ
ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί ζε μελνδνρείν). Πεξλώληαο δηα κέζσ ησλ εθαηζηεηαθώλ θαξαγγηώλ θζάλνπκε ζηελ ππόγεηα
πόιε ηεο Μαλακοπής (Derinkuyu) κε βάζνο πεξίπνπ 85 κέηξσλ ζε 8 δηαθνξεηηθά επίπεδα κε ηελ εθθιεζία ησλ Αγ.
Θενδώξσλ λα δεζπόδεη ζηελ είζνδν ηεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο, ζην Πξνθόπη. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε.
4ε εμέπα: ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ (ΚΟΡΑΜΑ-ΗΝΑΟ-ΑΒΑΝΟ-ΕΔΛΒΖ)
Πξσηλό θαη επίζθεςε ζην ππαίζξην κνπζείν Κόραμα (Goreme), κηα εθπιεθηηθή θνηιάδα κε έλα ππέξνρν ηνπίν από
ιαμεπκέλεο ζηνπο βξάρνπο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα κε κνλαδηθέο βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο – αγηνγξαθίεο.
Ξερσξηζηό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ε θνηεηλή εθθιεζία(Karanlik Kilise), ε εθθιεζία ηνπ Μήινπ(Elmali Kilise)
θαη ε ζεκαληηθόηεξε από όιεο ε εθθιεζία ησλ ηεθάλσλ(Tokali Kilise) κε ηνηρνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ζθελέο
από ηε δσή ηνπ Υξηζηνύ. ην Σζαβοςζίν ζα δνύκε ηελ εθθιεζία κε ηηο αγηνγξαθίεο ηνπ Νηθεθόξνπ Φσθά. ηε
ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ηελ θνηιάδα ηεο Εέλβερ, ηο Παζάμπαγ κε ηνπο βξάρνπο ζε ζρήκα καληηαξηώλ, ηηο

πεξίθεκεο ‹‹θακηλάδεο ησλ λεξατδώλ››. ηελ πόιε της ινασσού(Mustafapasa), κηα κνλαδηθή πεξηνρή πνπ
θνπβαιάεη κηα βαξηά αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ησλ ηδηαίηεξα εύπνξσλ εκπόξσλ ηεο πεξηνρήο, ζα επηζθεθζνύκε ηνλ
λαό ησλ Αγίσλ Κσλ/λνπ θαη Διέλεο, θαζώο θαη ην λαό ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, ην θέληξν ηεο πόιεσο θαη ηελ θεληξηθή
πιαηεία όπνπ ζα πεξπαηήζνπκε ζηα ηζηνξηθά θαλάθηα θαη ζα ζαπκάζνπκε ηα πέηξηλα αξρνληηθά πνιιά εθ ησλ νπνίσλ
ππήξμαλ ζπίηηα Διιήλσλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Δπηζηξνθή ζην Πξνθόπην, θαη επίζθεςε
– πξνζθύλεκα ζην Πποκόπι, ζηελ νηθία (ζηαύιν), όπνπ δηέκελε θαη θνηκήζεθε νζηαθά ν Οκνινγεηήο ηεο Πίζηεώο
καο, Όζιορ Ηωάννερ ο Ρώζορ. Γείπλν Γηαλπθηέξεπζε.
5ε εμέπα: ΠΡΟΚΟΠΗ–ΑΓΚΤΡΑ (320σλμ)
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε 08:00 από ην μελνδνρείν κε πξννξηζκό καο ηελ πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο, Άγθπξα. Πεξλώληαο
δίπια από ηελ Αικπξά Λίκλε (Tuz Golu), άθημε ζηελ Άγθπξα. Η Άγθπξα είλαη κία ζρεηηθά λέα πόιε θαη έγηλε
πξσηεύνπζα ην 1923 από ηνλ Κεκάι. Σν 1930 κεηνλνκάζηεθε ζε Ankara, ελώ κέρξη ηόηε ζπλεζηδόηαλ ην Engürije.
ηελ ζύληνκε πεξηήγεζε ηεο πόιεο ζα δνύκε ηελ θεληξηθή πιαηεία Kizilay, ην πξνάζηην Cankaya, κε ην Βνηαληθό
πάξθν, ηηο μέλεο πξεζβείεο, ην πξνεδξηθό κέγαξν θαη ην εκπνξηθό θέληξν Atakule, ην Anitkabir, γλσζηό θαη σο
Μαπζσιείν ηνπ Αηαηνύξθ. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε.
6ε ΖΜΔΡΑ: ΑΓΚΤΡΑ– ΓΟΡΓΗΟ- ΔΚΗΔΥΗΡ –ΠΡΟΤΑ (400σλμ)
Ακέζσο κεηά ην πξσηλό, αλαρώξεζε αξρηθά γηα ην απσαίο Γοπύλαιον (ζεμ:Δζκιζεσίπ), γλσζηό από ηελ νκώλπκε
Μάρε ηνπ 1921 θαη ηο Γόπδιο (ζήμ:Polatli), ην ζεκείν πνπ ν Μέγαο Αιέμαλδξνο έθνςε ηνλ Γόξδην δεζκό,
ζπλερίδνπκε γηα ην Δζκιζεσίπ πνπ ζεκαίλεη “Παιηά Πόιε’’. Ιδξύζεθε από ηνπο Φξύγεο θαη είλαη κία από ηηο
ζεκαληηθόηεξεο βηνκεραληθέο πόιεηο ηεο Σνπξθίαο. Η πόιε βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Porsuk , 792 κ. πάλσ
από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. ηνπο γύξσ ιόθνπο κπνξεί θαλείο λα βξεη ζεξκέο πεγέο. Νσξίο ην απόγεπκα, άθημε
ζηελ παλέκνξθε θαη θαηαπξάζηλε Ππούζα. Πεξηήγεζε ζηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δείπλν ,δηαλπθηέξεπζε.
7η ΗΜΕΡΑ:ΠΡΟΥΑ-ΕΛΛΑΔΑ(750χλμ)
Μεηά ην πξσηλό καο παίξλνπκε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο δηα κέζνπ Παλόξκνπ θαη Αξηάθεο, θζάλνπκε ζηελ Αξραία
Λάκςαθν. Δπηβίβαζε ζην θέξπ-κπόνπη θαη δηαζρίδνληαο ηα ζηελά ησλ Γαξδαλειίσλ πεξλάκε ζηελ απέλαληη πιεπξά,
ηελ Καιιίπνιε (Gelibolu), γελέηεηξα ηεο γλσζηήο ζε όινπο καο νθίαο Βέκπν. Άθημε ζηα ζύλνξα ησλ Κήπσλ,
αθνινπζεί ηεισλεηαθόο έιεγρνο θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο θαζ’ νδώλ άθημε ην βξάδπ ζηελ πόιε καο.
Σιμή ζςμμεηοσήρ: 450€ ζε δίκλινο δωμάηιο
580€ ζε μονόκλινο δωμάηιο.
Πεπιλαμβάνει:
 Όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο/κεηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, κε πνιπηειή ιεσθνξείν.
 06 Γηαλπθηεξεύζεηο ζε επιλεγμένα 5* & 4* ξενοδοσεία.
 06 Πξσηλά θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν.
 06 Γείπλα ζηα μελνδνρεία.
 Ξελαγήζεηο από επίζεκν ειιελόθσλν μελαγό.
 Αξρεγό – ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο.
 Δπαγγεικαηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο.
Γεν πεπιλαμβάνει:
 Δηζόδνπο κνπζείσλ – αξραηνινγηθώλ ρώξσλ – εθθιεζηώλ
 Δπηπιένλ έμνδα (όπσο επηπιένλ γεύκαηα, πνηά, θηινδσξήκαηα)
 Καη όηη άιιν αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό.
εμειώζειρ:

