
Ταξίδια με Όνομα
και Ποιότητα!

28ης Οκτωβρίου 2022



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μαγευτικό Ντουμπρόβνικ 5 ημ. - 4 διαν.    03

Βελιγράδι & Νόβι Σαντ  4 ημ. -  3 διαν.     04

Βελιγράδι & Νόβι Σαντ 5 ημ. -  4 διαν.     05

Βελιγράδι By Night 5 ημ. -  3 διαν.     06

Βουκουρέστι - Καρπάθια Όρη 5 ημ. -  3 διαν.    07

Βουκουρέστι - Καρπάθια Όρη 5 ημ. -  4 διαν.    08

Βουκουρέστι - Καρπάθια Όρη 4 ημ. -  3 διαν.    09

Σόφια & Φιλιππούπολη 3 ημ. -  2 διαν.     10

Σόφια & Φιλιππούπολη 4 ημ. -  3 διαν.     11

Οχρίδα 3 ημ.-  2 διαν.      12

Μαγευτικό Πανόραμα Καππαδοκίας 7ημ. -  6 διαν.             13-14

Καππαδοκία - Προύσα - Εσκισεχίρ 6 ημ. -  5 διαν.              15-16

Μικρασιατική Περιπλάνηση  5 ημ. -  4 διαν.    17

Αιβαλί - Σμύρνη 4 ημ. -  3 διαν.     18

Κωνσταντινούπολη & Πριγκηπόνησα  5 ημ. - 3 διαν.             19-20

Κωνσταντινούπολη & Πριγκηπόνησα 4 ημ. - 3 διαν.             21-22

Κωνσταντινούπολη - Προύσα 5 ημ. -  4 διαν.              23-24

Κωνσταντινούπολη 1000 & 1 Νύχτες 5 ημ. -  4 διαν.             25-26

Κωνσταντινούπολη & Βόσπορος 4 ημ. -  2 διαν.              27

Αδριανούπολη - Αλεξανδρούπολη 3 ημ.  -  2 διαν.    28

Ραιδεστός - Αδριανούπολη 3 ημ. -  2 διαν.    29



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Μπούντβα (535χλμ)
Συγκέντρωση το πρωί στις 05:00 και αναχώρηση  μέσω συνοριακών 
σταθμών Ελλάδας - Αλβανίας - Μαυροβουνίου και με ενδιάμεσες στά-
σεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στην πανέμορφη Μπούντβα. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Διανυκτέρευση.  

2η ημέρα: Μπούντβα-Κότορ-Ντουμπρόβνικ (150χλμ.) 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο θέρετρο της Μπούντβα, θα 
περάσουμε την Πύλη των Βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε 
την Ακρόπολη του 15ου αιώνα και το θέατρο της παλιάς πόλης μέσα  σε 
υπέροχα στενά δρομάκια εντός των τειχών.  Αναχώρηση για το μεσαιω-
νικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικο-
δομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. 
Ο κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά 
και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή 
του ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. 
Θα περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια προαι-
ρετικά θα επιβιβαστούμε σε Feryboat για να διασχίσουμε το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης. Περνώντας υπέροχα παραλιακά χωριά του Μαυ-
ροβουνίου φτάνουμε στο μαγευτικό Ντουμπρόβνικ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης του Ντουμπρόβνικ που 
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από 
τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία 
της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πο-
λιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα 
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο 
μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον 
μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του 
Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και 
το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας 
της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού 

και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέ-
λος θα επισκεφτούμε σημεία που γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά 
Games of Thrones. Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προαιρετική 
κρουαζιέρα, για να γνωρίσουμε το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης και να 
πάρουμε μια γεύση από τα καταπράσινα νησιά που βρίσκονται κατά μή-
κος των Δαλματικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: Ντουμπρόβνικ–Σπλίτ–Τρογκίρ–Ντουμπρόβνικ (540χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή σε Σπλίτ και Τρογκίρ. 
Το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής στην πόλη, θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο του 
αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύ-
τερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία. Θα έχουμε, επίσης, την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και 
τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέ-
μορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα, για καφέ . Συνεχίζουμε 
για το νησάκι του Τρογκίρ που θα μας μαγέψει με την ομορφιά του. 
Επιστροφή στη πόλη του Ντουμπρόβνικ. Διανυκτέρευση.     

5η ημέρα: Ντουμπρόβνικ–Τίρανα–Θεσσαλονίκη(640χλμ.)   
Πρωινό και περνώντας από την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα 
με συνεχείς στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στην πόλη μας αργά 
το βράδυ.   

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διανομή 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πρωινό, ξεναγήσεις περιηγήσεις  σύμφωνα 
με το πρόγραμμα, συνοδό – αρχηγό του γραφείου μας, ασφάλεια αστι-
κής ευθύνης.   

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων. Τους δημοτικούς φόρους & check point πόλεων 15€, προαιρετι-
κή εκδρομή Σπλίτ – Τρογκίρ 25€. επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρή-
ματα. Ότι αναφέρεται  ως προαιρετικό στο πρόγραμμα ή εξ’ ιδίων.

Μαγευτικό 
ΝτόυΜπρόβΝικ

5 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - βελιγράδι (630 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 6.00 π.μ. και αναχώρηση για Βελι-
γράδι. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, διέλευση συνόρων και σύντομη  
στάση στο κατάστημα  αφορολόγητων ειδών για τις πιθανές σας αγορές. 
Περνώντας περιφερειακά από Σκόπια, Νις, φθάνουμε στην πρωτεύουσα 
της Σερβίας, το Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, και 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε 
μια βόλτα στον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με αμέτρη-
τα καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες.

2η ημέρα: βελιγράδι (ξενάγηση πόλης)-Ζέμουν 
Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία μας με το μαγευτικό Βελιγράδι. Θα 
επισκεφθούμε τον ναό του Αγίου Σάββα, που θεωρείται ο μεγαλύτερος 
χριστιανικός ναός των Βαλκανίων, αφιερωμένος στον ιδρυτή, Αρχιεπί-
σκοπο και πρώτο Άγιο της  Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συνεχίζου-
με με την επίσκεψή μας στο μουσείο Τίτο, όπου βρίσκεται ο τάφος του 
Ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της χώρας, το Κοινοβούλιο, όπου μέχρι 
τη διάλυση της χώρας συνεδρίαζε το κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, 
το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τη νέα πόλη και θα 
καταλήξουμε στο Kalemegdan, το φρούριο – κάστρο της πόλης, χτισμένο 
σε υψόμετρο 125 μέτρων, το οποίο θεμελιώθηκε από τους Ρωμαίους και 
ολοκληρώθηκε από τους Οθωμανούς. Πανοραμικά θα θαυμάσουμε το 
δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάβα, τη φυλακή Νεμπόισα, στην οποία 
φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. 
Θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή και θα περ-
πατήσουμε στο κάστρο για να θαυμάσουμε το μνημείο Ευγνωμοσύνης 
προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. Θα καταλήξουμε στον καθε-
δρικό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πλησίον του οποίου βρίσκεται και το 
κτίσμα του Πατριαρχείου, αλλά και το παλάτι της πριγκίπισσας Ljubica, 
αντιπροσωπευτικό δείγμα κλασσικής, βαλκανικής αρχιτεκτονικής. Έπειτα 
θα επισκεφθούμε το Ζέμουν ή αλλιώς Σεμλίνο, το οποίο τον 19ο αιώνα 
αποτέλεσε έδρα της Αυστροουγγαρίας και φιλοξένησε βασιλιάδες και 
ηγέτες. Αποτελεί παραδουνάβιο οικισμό, χτισμένο σύμφωνα με την αρχι-
τεκτονική της Κεντρικής Ευρώπης όπου υπάρχουν πλήθος καταστημάτων 
για διασκέδαση. Επιστροφή στο Βελιγράδι και χρόνος ελεύθερος στον 
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με άφθονα καταστήματα 
για φθηνές και ποιοτικές αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μου-
σική στον Δούναβη, ιδανική για μια όμορφη βραδιά, όπου μπορούμε να 
θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης από μία άλλη οπτική 

γωνία. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: βελιγράδι-Φρούσκα Γκόρα-Νόβι Σαντ (90 χλμ.) (προαιρετική)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια υπέροχη προαιρετική εκ-
δρομή στην περιοχή της Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα 
επισκεφθούμε τη Φρούσκα Γκόρα και στη συνέχεια την βγαλμένη από 
παραμύθι πόλη Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να επισκεφθούμε το οινοποιείο της περιοχής με το διάση-
μο κρασί Bermet, κρασί το οποίο βρέθηκε και στον Τιτανικό. Επόμενος 
σταθμός μας το Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, μια πόλη, που 
αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας. Θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με 
ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό 
ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση στον 
κεντρικό πεζόδρομο, όπου μέχρι σήμερα δεσπόζει το κτίριο στο οποίο 
στεγαζόταν το αλλοτινό Ελληνικό σχολείο. Το απόγευμα επιστροφή στο 
Βελιγράδι και το βράδυ προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα 
στη Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την 
Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους 
ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών θα μας γοητεύσει.

4η ημέρα: βελιγράδι-Νις-Θεσσαλονίκη (630 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Νις, το οποίο βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρό-
νος ελεύθερος για καφέ η φαγητό εξ ιδίων . Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 
με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν. Άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ.   

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές - μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλι-
ματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό. 
Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων, δημοτικοί φόροι και είσοδοι πόλεων 10€, Ημερήσια εκδρομή Νόβι 
Σαντ 15€, προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη 12€, επιπλέον γεύματα, 
ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο 
ή εξ’ ιδίων. 

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετι-
κή σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. 

βελιγραδι & 
Νόβι ΣαΝτ

4 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)



βελιγραδι & 
Νόβι ΣαΝτ

5 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη-βελιγράδι (610 χλμ.)
Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από τα γραφεία μας. Περνώντας περιφερει-
ακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συ-
νόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Πριν 
την βραδινή έξοδο, θα έχουμε το Belgrade by night, όπου μέσα από το 
λεωφορείο θα θαυμάσουμε τα ολόφωτα κτίρια και τις γέφυρες της πόλης, 
μιας πόλης πληγωμένης στο πέρασμα της ιστορίας που στέκει όμως μέχρι 
σήμερα περήφανη κι αγέρωχη.

2η ημέρα: βελιγράδι (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό & ξεκινάμε την πανοραμική ξενάγηση του Βελιγραδίου. Θα δού-
με το Μουσείο Τίτο, αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία 
της χώρας, τον Άγιο Σάββα (μεγαλύτερος χριστιανικός ναός των Βαλκα-
νίων), αφιερωμένος στον πρώτο Άγιο και αρχιεπίσκοπο της Σερβίας, το 
Κοινοβούλιο, που μέχρι τη διάλυση της χώρας ήταν το Κοινοβούλιο της 
Γιουγκοσλαβίας, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, 
τη νέα πόλη και θα καταλήξουμε στο Kalemegdan, το φρούριο– κάστρο 
της πόλης, που ξεκίνησε από τους Ρωμαίους και επεκτάθηκε από τους 
Οθωμανούς, χτισμένο σε υψόμετρο 125 μέτρων και πανοραμικά θα θαυ-
μάσουμε το δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάβα, τη φυλακή Νεμπόισα, 
εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας 
Φεραίος. Θα περπατήσουμε στο κάστρο για να θαυμάσουμε το μνημείο 
ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. Μην παραλεί-
ψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 
με αμέτρητα καταστήματα για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. Στη συνέ-
χεια έχουμε την προαιρετική μας κρουαζιέρα στον Δούναβη όπου θα 
έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό 
τοπίο που αγκαλιάζει το Βελιγράδι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, μια περι-
οχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια 
γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολι-
ών και σέρβικων τραγουδιών. Εναλλακτικά, μια κρουαζιέρα με φαγητό ή 
ποτό και μουσική στον Δούναβη θα ήταν ιδανική για μια όμορφη βραδιά 
από οπού θα θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα  αξιοθέατα της πόλης από 
μια άλλη οπτική γωνία.

3η ημέρα: βελιγράδι-Φρούσκα Γκόρα-Νόβι Σαντ (90 χλμ.) (προαιρετική)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια υπέροχη εκδρομή στην πε-
ριοχή της Βοϊβοντίνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Κρούσεντολ (16ος 
αι) στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci). Στη 
συνέχεια, μέσα από μια υπέροχη προαιρετική διαδρομή, φτάνουμε στην 
πόλη, η οποία μοιάζει σα να ξέφυγε από παραμύθι και αποπνέει αέρα 

Αυστροουγγαρίας. Θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον 
ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρ-
χείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο όπου μέχρι 
σήμερα δεσπόζει το κτίριο, όπου στέγαζε το αλλοτινό Ελληνικό σχολείο. 
Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι και το βράδυ σας προτεί-
νουμε να απολαύσετε το τοπικό κρασί ή την Σέρβικη μπύρα με συνοδεία 
τοπικών γεύσεων, στην πιο παλιά ταβέρνα της πόλης σήμα κατατεθέν της 
Σέρβικης πρωτεύουσας.

4η ημέρα: βελιγράδι-Σιδηρές Πύλες του Δούναβη-Ζέμουν
Πρωινό και  αναχώρηση για  μια ολοήμερη προαιρετική  εκδρομή  στην 
Ανατολική Σερβία. Θα περάσουμε από την πόλη του Κλάντοβο και την 
ομώνυμη λίμνη εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη τοξωτή γέφυρα του κό-
σμου από την εποχή του Τραίνου. Προχωρώντας στη δεξιά όχθη του Δού-
ναβη και βρισκόμενοι στα σύνορα με την Ρουμανία θα επισκεφθούμε τις 
«σιδηρές πύλες» του Δούναβη. Υπάρχουν μια σειρά από φαράγγια που 
δημιουργήθηκαν 600 χιλιάδες χρόνια π.Χ, διοχετεύοντας τα νερά της 
Παννονικής θάλασσας στον Εύξεινο πόντο . Θα δούμε το φαράγγι Γκο-
λουμπατς με το ομώνυμο κάστρο και μήκος 14,5 χιλιομέτρων καθώς και 
το φαράγγι Καζαλενγκ εκεί που ο Δούναβης έχει βάθος 53 μέτρα όπου 
είναι και το στενότερο αλλά και βαθύτερο σημείο του ποταμού. Χρόνος 
ελεύθερος. Στη συνέχεια, επιστρέφοντας θα περιηγηθούμε στο Ζέμουν, 
το πιο διάσημο θέρετρο στο Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: βελιγράδι  Νις - Θεσσαλονίκη (630 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Νις, το οποίο βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρό-
νος ελεύθερος για καφέ η φαγητό εξ ιδίων . Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 
με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν. Άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές - μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλι-
ματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό. 
Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
δημοτικοί φόροι και είσοδοι πόλεων 10€, Ημερήσια εκδρομή Νόβι Σαντ 15€, 
ημερήσια εκδρομή Σιδηρές Πύλες 15€, προαιρετική κρουαζιέρα στο Δού-
ναβη 12€, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων. 

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετι-
κή σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. 



1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - βελιγράδι (610 χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο και αναχώρηση στις 22.00μ.μ. για το Βελι-
γράδι. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, διέλευση συνόρων και σύντομη  
στάση στο κατάστημα  αφορολόγητων ειδών για τις πιθανές σας αγορές. 
Περνώντας περιφερειακά από Σκόπια, Νις,  φθάνουμε το πρωί στην πρω-
τεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι.  

2η ημέρα: βελιγράδι (ξενάγηση πόλης) 
Ξεκινώντας την περιήγησή μας στην όμορφη πόλη του Βελιγραδιού, θα 
επισκεφτούμε τον μεγαλύτερο χριστιανικό ναό των Βαλκανίων, τον Άγιο 
Σάββα, αφιερωμένο στον πρώτο Αρχιεπίσκοπο & Πρίγκιπα της μεσαιω-
νικής Σερβίας. Πανοραμικά, θα δούμε το Κοινοβούλιο, στο οποίο μέχρι 
τη διάλυση της χώρας συνεδρίαζε το κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, 
το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τον ιστορικό Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό, αλλά και ερείπια κτιρίων που καταστράφηκαν από 
τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Σας προτείνουμε να απολαύσετε το το-
πικό κρασί ή την Σέρβικη μπύρα με συνοδεία τοπικών γεύσεων, στην πιο 
παλιά ταβέρνα της πόλης, σήμα κατατεθέν της Σέρβικης πρωτεύουσας. 
Ξενάγηση στο Μουσείο Τίτο, αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την 
ιστορία της χώρας. Συνεχίζουμε για το Kalemegdan, το φρούριο – κάστρο 
της πόλης, χτισμένο σε υψόμετρο 125 μέτρων, που θεμελιώθηκε από 
τους Ρωμαίους και ολοκληρώθηκε από τους Οθωμανούς, από όπου, πα-
νοραμικά θα θαυμάσουμε το δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τη 
φυλακή Νεμπόισα, στην οποία φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων 
Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Θα περπατήσουμε στο κάστρο για να θαυμά-
σουμε το μνημείο Ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νι-
κητή. Στη συνέχεια, προτείνεται προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη, 
κατά την οποία θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το ατμοσφαιρικό και 
κινηματογραφικό τοπίο που αγκαλιάζει το Βελιγράδι. Ελεύθερος χρόνος 
στον μεγάλο κοσμοπολίτικο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με 
άφθονα καταστήματα για φθηνές και ποιοτικές αγορές. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα από τα παραπο-
τάμια νυχτερινά κέντρα ή τα night clubs. Εναλλακτικά, μια κρουαζιέρα με 
φαγητό ή ποτό και μουσική στον Δούναβη θα ήταν ιδανική για μια όμορφη 
βραδιά. Διανυκτέρευση.   

3η ημέρα: βελιγράδι-Σρέμσκι Κάρλοβτσι-Νόβι Σαντ (90 χλμ.) (προαιρετική)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια υπέροχη εκδρομή στην 
περιοχή της Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα επισκεφθού-
με τη Φρούσκα Γκόρα και στη συνέχεια την βγαλμένη από παραμύθι πόλη 
Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

επισκεφθούμε το οινοποιείο της περιοχής με το διάσημο κρασί Bermet, 
κρασί το οποίο βρέθηκε και στον Τιτανικό. Συνεχίζοντας, φτάνουμε στο 
Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, μια πόλη, που αποπνέει αέρα 
Αυστροουγγαρίας. Θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον 
ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρ-
χείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο, όπου μέ-
χρι σήμερα δεσπόζει το κτίριο, στο οποίο στεγαζόταν το αλλοτινό Ελληνικό 
σχολείο. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό ή ποτό. Επιστροφή στο Βελιγράδι 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ σας προτείνουμε 
μια έξοδο σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, μια περιοχή που 
θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωρι-
μία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και 
σέρβικων τραγουδιών θα σας γοητεύσει.  

4η ημέρα: ‘αβαλα & Ζέμουν
Μετά το πρωινό συνεχίζουμε τη περιήγηση, στο μουσείο ΤΙΤΟ, στο αρ-
χοντικό της Ljubica, στο μουσείο Nikola Tesla, στο λόφο ΑVALA, με το 
πύργο και το μνημείο, ακολουθεί ένας περίπατος στη πάλαι ποτέ εμπο-
ρική και αριστοκρατική συνοικία ΖΕΜUN, όπου οι Έλληνες έχτισαν τα 
αρχοντικά τους όσο ανθούσε το εμπόριο με παραδοσιακά σπίτια, γραφικά 
σοκάκια και υπαίθριες αγορές, που δίνει μια διαφορετική πινελιά στη με-
γαλούπολη. Η υπόλοιπη ημέρα, ελεύθερη στην πόλη του Βελιγραδίου. Το 
βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα από τα παραποτάμια νυχτερινά 
κέντρα η τα night clubs.   

5η ημέρα: βελιγράδι  Νις - Θεσσαλονίκη (630 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Νις, το οποίο βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρό-
νος ελεύθερος για καφέ η φαγητό εξ ιδίων . Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 
με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν. Άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιμα-
τιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό, 
Συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων, δημοτικοί φόροι και είσοδοι πόλεων 10€, Ημερήσια εκδρομή 
Νόβι Σαντ 15€, προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη 12€, επιπλέον 
γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προ-
τεινόμενο ή εξ’ ιδίων.

βελιγραδι 
«By night»

5 ημέρες
(βραδινή αναχώρηση)



1η & 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη-βουκουρέστι (Ξενάγηση πόλης) (680 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 22:00μ.μ. για τα 
σύνορα του Προμαχώνα. Διέλευση συνόρων και διασχίζοντας την πα-
νέμορφη κοιλάδα του Στρυμόνα, με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ ή 
φαγητό, φτάνουμε στο Ρούσε. Αφού περάσουμε τη «Γέφυρα της φιλίας» 
που ενώνει τη Βουλγαρία με τη Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη, θα 
καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι το οποίο 
αποκαλείται και το «Παρίσι των Βαλκανίων». Στην ξενάγηση της πόλης 
θα επισκεφτούμε το παλάτι του κοινοβουλίου, «Το Σπίτι του Λαού», το 
δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. 
Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής» το 
περίφημο Athenaeum (19ος αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα 
του βασιλικού παλατιού, που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης 
της Ρουμανίας, το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου, που σήμερα στε-
γάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανά-
στασης του 1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος 
Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής 
Λέσχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρ-
χική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του 
Πανεπιστημίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε 
μια βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε της εκκλησία της Σταυρουπό-
λεως. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της.

3η ημέρα: βουκουρέστι-Καρπάθια (προαιρετική) (140 + 140 χλμ.) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσου-
με την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουμε στη Σινάϊα, όπου θα επισκεφθούμε 
το Ανάκτορο του Κάρολου Α’, του πρώτου Βασιλιά της Ρουμανίας, γνωστό 
ως Πέλες. Οι συλλογές σπάνιων αριστουργημάτων που κοσμούν τα δω-
μάτια του Παλατιού, το καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ανάκτορα 
της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα δούμε το ομώνυμο μοναστήρι, που χτίστη-
κε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε μία πέτρα που έφερε από το Όρος Σινά, 
εξ’ ου και η ονομασία της περιοχής. Συνεχίζουμε για το Κάστρο Μπράν, 
όπου θα επισκεφτούμε τον Πύργο με το ίδιο όνομα, γνωστό και σαν Πύρ-
γο του Δράκουλα. Από εκεί θα μεταβούμε στο Μπρασώβ, όπου θα θαυ-
μάσουμε τα κτίσματα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα Νεάγρα 
(Μαύρη Εκκλησιά), τη μεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από τη 
Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, το Δημαρχείο, τον Πύργο με το Ρολόι, 
την Κεντρική Πλατεία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: βουκουρέστι-λίμνη Herastrau-Μουσείο Χωριού
Πρωινό και θα επισκεφτούμε το Παλάτι της Άνοιξης, την Φαραωνικών 
διαστάσεων κατοικία της οικογένειας Τσαουσέσκου, το οποίο καταλαμ-
βάνει μια έκταση 1400 στρεμμάτων. Συνεχίζουμε για το «μουσείο του 
χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος του, στο οποίο θα επισκεφθούμε 
παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας που έχουν με-
ταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να 
αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, 
από τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια 
θα κάνουμε έναν μαγευτικό περίπατο στο πάρκο της λίμνης Herastrau, 
όπου μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας ή κάποια από τα γευστικά 
ροφήματα και εδέσματα του Hard rock café που βρίσκεται στο πάρκο και 
είναι ένα από τα πιο όμορφα της Ευρώπης. Μπορείτε να κάνετε μία βόλτα 
στη λίμνη με καραβάκι. Για τη συνέχεια τι καλύτερο από μια επίσκεψη 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου μπορείτε να δείτε από ελέφαντες 
μέχρι πεταλούδες και από καμηλοπαρδάλεις μέχρι ψάρια. Τα παιδιά και 
οι λάτρεις της φύσης θα καταγοητευτούν. Χρόνος ελεύθερος στην παλιά 
πόλη ή βόλτα στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Βουκουρεστίου Afi. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: βουκουρέστι -Σόφια- Θεσσαλονίκη (680 χλμ.) 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, 
τη Σοφια. Στη περιήγηση της πολης, θα δούμε τον περίφημο ναό του Αλε-
ξάντερ Νέφσκυ, τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά 
μνημεία, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και 
έπειτα αναχώρηση για τα σύνορα του Προμαχώνα, άφιξη το βραδύ στη 
πόλη μας.   

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιμα-
τιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό, 
συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
δημοτικοί φόροι και είσοδοι πόλεων 10€, προαιρετική εκδρομή στα Καρ-
πάθια 15€, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.

βόυκόυρεΣτι & 
καρπαθια όρη

5 ημέρες 
(βραδινή αναχώρηση)



βόυκόυρεΣτι - 
καρπαθια όρη

5 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – βουκουρέστι (680 χλμ.)
Αναχώρηση στις 06:00π.μ. από το γραφείο μας. Διασχίζοντας την πανέ-
μορφη κοιλάδα του Στρυμόνα, και με σύντομη στάση έξω από τη Σόφια 
για φαγητό, συνεχίζουμε για τα Βουλγαρορουμανικά σύνορα. Μόλις 
περάσουμε τη «ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» που ενώνει τη Βουλγαρία με τη 
Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη, μπαίνουμε στη Ρουμανία και αφού 
αφήσουμε πίσω μας το Τζιούρτζιου, φθάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: βουκουρέστι (Περιήγηση πόλης)
Μετά το πρωινό θα αφιερώσουμε την ημέρα μας για την γνωριμία μας 
με το Βουκουρέστι, την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ρουμανίας ,αποκα-
λούμενη και ως  «Παρίσι των Βαλκανίων». Μια πόλη βγαλμένη σαν από 
λαϊκό παραμύθι που βρίθει από ιστορικά αξιοθέατα, μεγαλοπρεπείς εκ-
κλησίες και ειδυλλιακά φυσικά σκηνικά. Θα επισκεφθούμε το παλάτι της 
Βουλής, το δεύτερο σε επιφάνεια κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο 
των ΗΠΑ και το Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Στην πανοραμική περιήγηση της 
πολης διασχίζοντας τις διαδοχικές πλατείες Uniri, University, Romana, 
Victoria και Charles de Gaullel θα θαυμάσουμε το νοσοκομείο του Κα-
τακουζηνού, την Ακαδημία των Οικονομικών, το Προεδρικό Μέγαρο, το  
μνημείο των Αεροπόρων, την Αψίδα του Θριάμβου και το Κτίριο του Τύ-
που, απομίμηση  του πανεπιστημίου Λομονοσοφ της Μοσχας. Επίσκεψη 
στο μοναδικό στο είδος του Μουσείο του χωριού, ένα θεματικό πάρκο 
γύρω από την λίμνη Χερεστραου με αναπαράσταση οικιστικού περιβάλ-
λοντος από όλη την Ρουμανική επικράτεια. Διασχίζοντας την λεωφόρο 
Κισελεφ (η οποία παρομοιάζεται με το Sans Elysee των  Παρισίων), και 
την calea Victoria καταλήγουμε στην πλατεία της Επανάστασης του 1989, 
γύρω από την οποία βρίσκονται το Μέγαρο Μουσικής του Βουκουρεστί-
ου το Ρουμανικό Ατενεουμ, τα Ανάκτορα της Βασιλικής Οικογένειας που 
σήμερα φιλοξενεί  την εθνική Πινακοθήκη ,την Βιβλιοθήκη του Εθνικού 
Πανεπιστήμιου με το άγαλμα του εφίππου Βασιλιά Κάρολου Α, και το 
κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσεσκου. Στάση για 
φωτογραφίες και στην συνέχεια της περιήγησης μας θα δούμε  την Λέσχη 
Αξιωματικών  το Εθνικό θέατρο ,την Όπερα ,τη  Στρατιωτική Ακαδημία και  
τo Παλάτι του Κατακουζηνού. Καταλήγουμε στην παλιά πόλη  όπου θα 
δούμε το ιστορικό χάνι Μανουκ , το εναπομείναν τμήμα της κατοικίας του 
περιβόητου κόμη Δράκουλα Βλαντ Τσεπες με την προτομή του στην είσο-
δο του κτιρίου και στην συνέχεια  την εκκλησία της Σταυρουπόλεως που 
χτίστηκε από Έλληνα μοναχό και σήμερα είναι προστατευόμενο μνημείο 
της UNESCO. Χρόνος ελεύθερος  στη διάθεση των εκδρομέων .Σας προ-
τείνουμε να δοκιμάσετε μια τοπική μπύρα και γευστικά εδέσματα στο caru 
cu bere την παλαιότερη μπυραρία της  πολης από το 1879. Επιστροφή  
στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.

3η ημέρα:  βουκουρέστι-Καρπάθια (προαιρετική) (140+140χλμ.) 
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσου-
με την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουμε στη Σιναια, όπου θα επισκεφθούμε 
το Ανάκτορο του Κάρολου Α, πρώτου Βασιλιάς της Ρουμανίας, ανάκτορο 
γνωστό ως Πελες. Οι συλλογές σπανίων αριστουργημάτων που κοσμούν 
τα δωμάτια του Παλατιού, το καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα Ανά-
κτορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα δούμε το ομώνυμο μοναστήρι, που 
χτίστηκε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε μία πέτρα που έφερε από το Όρος 
Σινά, εξ’ ου και η ονομασία της περιοχής. Συνεχίζουμε για το Μπραν, 
όπου θα επισκεφτούμε τον Πύργο με το ίδιο όνομα, γνωστό και σαν Πύρ-
γος του Δράκουλα. Από εκεί θα μεταβούμε στο Μπρασώβ, όπου θα θαυ-
μάσουμε τα κτίσματα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα Νεάγρα 
(Μαύρη Εκκλησιά) τη μεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από τη Βι-
έννη έως την Κωνσταντινούπολη, το Δημαρχείο, τον Πύργο με το Ρολόι, 
την Κεντρική Πλατεία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: βουκουρέστι
Μετά το πρωινό, θα επισκεφτούμε το Παλάτι της Άνοιξης, την φαραωνι-
κών διαστάσεων κατοικία της οικογένειας Τσαουσεσκου,  το οποίο κατα-
λαμβάνει μια έκταση 1400 στρεμμάτων. Στην συνέχεια θα απολαύσουμε 
τον καφέ μας ή κάποια από τα γευστικά ροφήματα και  εδέσματα του Hard 
rock cafeé που βρίσκεται στο πάρκο Χερεστραου και είναι ένα από τα πιο 
όμορφα της Ευρώπης. Για την συνέχεια τι καλύτερο από μια επίσκεψη στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας . Από ελέφαντες μέχρι πεταλούδες και από 
καμηλοπαρδάλεις μέχρι ψάρια θα διευρύνουν τους ορίζοντες σας σχετι-
κά με τους συγκατοίκους μας στον πλανήτη Γη. Τα παιδιά και οι λάτρες 
της φύσης θα καταγοητευτούν.  Χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη ή 
βόλτα στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Βουκουρεστίου Afi. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

5η ημέρα: βουκουρέστι-Σόφια-Θεσσαλονίκη (680 χλμ.) 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε  για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη 
Σοφια .Στη περιήγηση της πολης ,θα δούμε τον περίφημο ναό του Αλεξά-
ντερ Νέφσκυ, τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής ,τα Ρωμαϊκά μνη-
μεία ,τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και έπειτα 
αναχώρηση για τα σύνορα του Προμαχώνα, άφιξη το βραδύ στη πόλη μας.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιμα-
τιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό, 
συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
δημοτικοί φόροι και είσοδοι πόλεων 10€, προαιρετική εκδρομή στα Καρ-
πάθια 15€, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.



βόυκόυρεΣτι - 
καρπαθια όρη

4 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – βουκουρέστι (680 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:00π.μ. για τα 
σύνορα του Προμαχώνα. Διέλευση συνόρων και διασχίζοντας την πα-
νέμορφη κοιλάδα του Στρυμόνα, με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ η 
φαγητό, φτάνουμε στο Ρούσε. Αφού περάσουμε τη «Γέφυρα της φιλίας» 
που ενώνει τη Βουλγαρία με τη Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη, θα 
καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι που απο-
καλείται και το «Παρίσι των Βαλκανίων». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.   

2η ημέρα: βουκουρέστι (Περιήγηση πόλης)
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την ξενάγηση στην πανέμορφη πρωτεύουσα της 
Ρουμανίας. Επίσκεψη στο παλάτι του κοινοβουλίου, «το σπίτι του λαού», 
το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Αμερικάνικο Πεντάγω-
νο. Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής» 
το περίφημο Athenaeum (19ος αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμη-
μα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέ-
χνης της Ρουμανίας, το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου, που σήμερα 
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επα-
νάστασης του 1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος 
Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέ-
σχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική 
εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανε-
πιστημίου. Συνεχίζουμε για το «μουσείο του χωριού», που είναι μοναδικό 
στο είδος του, στο οποίο θα επισκεφθούμε παραδοσιακά σπίτια από όλες 
τις περιοχές της Ρουμανίας που έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε 
ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα 
για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το Δούνα-
βη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζουμε με μία επίσκεψη στο τεράστιο, 
πανέμορφο και καταπράσινο πάρκο Herastrau, που βρίσκεται δίπλα στην 
ομώνυμη τεχνητή λίμνη. Η ημέρα μας θα κλείσει με μια βόλτα στη παλιά 
πόλη, όπου θα δούμε της εκκλησία της Σταυρουπόλεως και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στην αγορά της πόλης.    

3η ημέρα: βουκουρέστι-Καρπάθια (προαιρετική) (140 + 140 χλμ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσου-
με την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουμε στη Σινάϊα, όπου θα επισκεφθούμε 
το Ανάκτορο του Κάρολου Α, του πρώτου Βασιλιά της Ρουμανίας, γνωστό 
ως Πέλες. Οι συλλογές σπάνιων αριστουργημάτων που κοσμούν τα δω-
μάτια του Παλατιού, το καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ανάκτορα 
της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα δούμε το ομώνυμο μοναστήρι, που χτί-
στηκε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε μία πέτρα που έφερε από το Όρος 

Σινά, εξ’ ου και η ονομασία της περιοχής. Συνεχίζουμε για το Κάστρο 
Μπράν, όπου θα επισκεφτούμε τον Πύργο με το ίδιο όνομα, γνωστό και 
σαν Πύργο του Δράκουλα. Από εκεί θα μεταβούμε στο Μπρασώβ, όπου 
θα θαυμάσουμε τα κτίσματα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα 
Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησιά), τη μεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού 
από τη Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, το Δημαρχείο, τον Πύργο με το 
Ρολόι, την Κεντρική Πλατεία. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Βουκου-
ρέστι, διανυκτέρευση.    

4η ημέρα: βουκουρέστι-Σόφια-Θεσσαλονίκη (680 χλμ.) 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε  για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, 
τη Σοφια .Στη περιήγηση της πολης ,θα δούμε τον περίφημο ναό του Αλε-
ξάντερ Νέφσκυ, τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής ,τα Ρωμαϊκά 
μνημεία ,τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και 
έπειτα αναχώρηση για τα σύνορα του Προμαχώνα, άφιξη το βραδύ στη 
πόλη μας. 

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιμα-
τιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό. 
Συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
δημοτικοί φόροι & είσοδοι πόλεων 10€, προαιρετική εκδρομή στα Καρ-
πάθια 15€ κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.



Σόφια & 
φιλιππόυπόλη

3 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Σόφια (310 χλμ.)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για τα σύνορα του Προμα-
χώνα. Διέλευση συνόρων και σύντομη στάση για καφέ στην γραφική 
Κρέσνα, μέσα στα στενά του Στρυμώνα. Συνεχίζουμε με προορισμό το 
Μοναστήρι της Ρίλλας που βρίσκεται σε υψόμετρο 1147 μέτρων. Ξενά-
γηση στο μοναστήρι όπου θα δούμε την εκκλησία της Γεννήσεως της 
Θεοτόκου, το παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, τον μεσαι-
ωνικό πύργο του Χρέλιο και κυρίως το κομψοτέχνημα του Σταυρού του 
Ραφαήλ. Το μοναστήρι στεγάζει επίσης μια πλούσια συλλογή από ανε-
κτίμητα έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, μια εθνογραφική συλλογή 
κοσμημάτων και χαλιών καθώς και βιβλιοθήκη με 16.000 βιβλία. Προ-
αιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουμε το 
απόγευμα στην Πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας και ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Φιλιππούπολη (130 + 130 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά λόφους είναι η δεύτερη με-
γαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική θέση στην οικονομία, στο 
εμπόριο και στις επιστήμες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, το λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου 
και το σπίτι του Λαμαρτίνου. Συνεχίζοντας προς τη νότια πλευρά της 
παλαιάς πόλης θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο με την πανοραμική θεά 
προς την πόλη, τον λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού 
και το Ιμαρέτ τζαμί. Ελεύθερος χρόνος για μια γνωριμία με την όμορφη 

πόλη και επιστροφή στη Σόφια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση με φολκλορικό και λαϊκό πρόγραμμα.

3η ημέρα: Σόφια (ξενάγηση πόλης)-Σαντάνσκι-Θεσσαλονίκη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στη 
ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το άγαλμα του Τσάρου ελευθερωτή, τις 
εκκλησίες της Αγίας Κυριακής, της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Γεωργίου 
(Ροτόντα), τον Καθεδρικό ναό του Αλεξάνδρου Νέφσκι, την Όπερα, και 
το Θέατρο Ιβάν Βάζωφ. Εναλλακτικά μπορείτε εξ ιδίων να επισκεφθείτε 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο 
Κρύπτη του Αλ.Νέφσκι ή ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στην αγορά 
της πόλης. Μετά το μεσημέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι, ελεύθερος 
χρόνος στην αγορά της πόλης και το απόγευμα αναχωρούμε για Θεσ-
σαλονίκη και άφιξη το βράδυ.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, επιλεγμένη διατροφή, ξεναγήσεις περιηγή-
σεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, συνοδό αρχηγό του γραφείου μας, 
ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων. επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως προ-
αιρετικό στο πρόγραμμα ή εξ ιδίων.

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να εκτελεστεί με διαφορετική σει-
ρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών.



Σόφια & 
φιλιππόυπόλη

4 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)

1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Σόφια (310 χλμ.)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για τα σύνορα του Προμα-
χώνα. Διέλευση συνόρων και σύντομη στάση για καφέ στην γραφική 
Κρέσνα, μέσα στα στενά του Στρυμόνα. Συνεχίζουμε με προορισμό το 
Μοναστήρι της Ρίλλας που βρίσκεται σε υψόμετρο 1147 μέτρων. Επί-
σκεψη στο μοναστήρι όπου θα δούμε την εκκλησία της Γεννήσεως της 
Θεοτόκου, το παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, τον μεσαι-
ωνικό πύργο του Χρέλιο και κυρίως το κομψοτέχνημα του Σταυρού του 
Ραφαήλ. Το μοναστήρι στεγάζει επίσης μια πλούσια συλλογή από ανε-
κτίμητα έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, μια εθνογραφική συλλογή 
κοσμημάτων και χαλιών, καθώς και μια βιβλιοθήκη με 16.000 βιβλία. 
Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουμε 
το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας και ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Σόφια (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό  και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην περιήγηση 
και γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε τη Βουλή ,το Προεδρικό Μέγαρο 
,την Όπερα ,την Εκκλησία σύμβολο της πόλης του Αλεξάνδρου Νέφσκι 
με τους χρυσούς θόλους της. Συνεχίζοντας θα δούμε την Πανεπιστη-
μιούπολη ,το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με την άσβεστη φλόγα , 
το άγαλμα του Τσάρου ελευθερωτή, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Κυ-
ριακής, τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας ,του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) 
και το Θέατρο Ιβάν Βάζωφ. Χρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της 
πόλης ,με μια επίσκεψη σε ένα από τα πολλά πολυκαταστήματα είτε με 
την ευκαιρία να απολαύσετε έναν καφέ στην υπέροχη λεωφόρο Βίτοσα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, προαιρετική διασκέδαση, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Φιλιππούπολη (130 + 130 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά λόφους είναι η δεύτερη με-
γαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική θέση στην οικονομία, στο 
εμπόριο και στις επιστήμες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, το λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου 
και το σπίτι του Λαμαρτίνου. Συνεχίζοντας προς τη νότια πλευρά της 
παλαιάς πόλης θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο με την πανοραμική θεά 
προς την πόλη, τον λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού 
και το Ιμαρέτ τζαμί. Ελεύθερος χρόνος για μια γνωριμία με την όμορφη 
πόλη και επιστροφή στη Σόφια. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση με 
φολκλορικό και λαϊκό πρόγραμμα.

4η ημέρα: Σόφια-Σαντάνσκι-Θεσσαλονίκη (310 χλμ.)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην αγορά της 
πόλης. Εναλλακτικά μπορείτε εξ’ ιδίων να επισκεφθείτε το Αρχαιολογι-
κό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο Κρύπτη του 
Αλ. Νέφσκι. Το μεσημέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι, ελεύθερος χρό-
νος στην αγορά της πόλης και το απόγευμα αναχωρούμε για Θεσσαλο-
νίκη και άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, επιλεγμένη διατροφή, ξεναγήσεις περιηγή-
σεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, συνοδό αρχηγό του γραφείου μας, 
ασφάλεια αστικής ευθύνης.    

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων. επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως προ-
αιρετικό στο πρόγραμμα ή εξ ιδίων.



όχριδα

3 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)

1η μέρα: ΘεΣΣαλοΝιΚΗ-ΜΠιΤολα-οΧριΔα (235 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω 
Αμύνταιου, Φλώρινας με στάσεις για καφέ, άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. 
Πρώτος σταθμός μας το γνωστό μοναστηράκι. (ΜΠΙΤΟΛΑ). Γνωριμία 
με την πόλη και προαιρετικό γεύμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. 
Το απόγευμα θα  πιούμε τον καφέ μας στην πόλη της Οχρίδας παίρνο-
ντας μια πρώτη γεύση από την όμορφη πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: οΧριΔα-οΣιο ΝαοΥΜ-ΣΤροΥΓΚα (80 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση. Θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Λα-
γκαδίν, Πεστάνι και Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη 
της λίμνης και θα καταλήξουμε στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία και τον τάφο του, όπως επίσης και την 
εκκλησία της Άγιας Παρασκευής(εκκλησία των βράχων με  αγίασμα). 
Χρόνος ελεύθερος για να ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμή-
ματα φτιαγμένα από λέπια ψαριών. Επιστρέφουμε στην Οχρίδα όπου 
θα δούμε το άγαλμα των αδελφών Κύριλλου και Μεθοδίου και την 
εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. 
Όσοι το επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το αρχαίο θέατρο και τα 
κάστρα της πόλης, για να απολαύσουν την πανοραμική θέα. Επιστρέ-
φουμε στο ξενοδοχείο μας για γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα 
μια βόλτα στην όμορφη Στρούγκα-τουριστικό θέρετρο-στη δυτική όχθη 
της λίμνης, θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο με μουσική. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: οΧριΔα-ΘεΣΣαλοΝιΚΗ (235 χλμ.)  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα  μια υπέροχη κρουαζιέρα (προ-
αιρετική) στη λίμνη θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μας. Μετά το γεύ-
μα μας στο ξενοδοχείο παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Μετά 
τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμο-
νή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, επιλεγμένη διατροφή, ξεναγήσεις πε-
ριηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, συνοδό αρχηγό του γραφείου 
μας, ασφάλεια αστικής ευθύνης.    

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων. επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό στο πρόγραμμα. ή εξ ιδίων.

ΣΗΜειωΣΗ: H εκδρομή περιλαμβάνει γλέντι με ζωντανή μουσική στο 
ξενοδοχείο.



1η ημέρα Θεσσαλονίκη-Προύσα (670 χλμ) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 05.00π.μ. Με διαδοχικές  
στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουμε στα σύνορα των Κήπων. Μετά τις απαραίτητες 
διατυπώσεις, χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην 
Ανατολική Θράκη και νότια της Καλλίπολης θα διασχίσουμε την μεγαλύτερη 
κρεμαστή γέφυρα του κόσμου που φέρει την ονομασία 1915 και εγκαινιάστη-
κε στις 18 Μαρτίου 2022. Έχει μήκος 2023μ και ενώνει την Ευρωπαϊκή πλευ-
ρά της Τουρκίας με την Ασιατική (Μ. Ασία). Περνώντας τον Γρανικό Ποταμό και 
την Πάνορμο, φτάνουμε στην Προύσα, τη πρώτη πρωτεύουσα των Οθωμανών 
Σουλτάνων  και το δυτικό έσχατο του περίφημου « δρόμου του μεταξιού ». Σύ-
ντομη πανοραμική περιήγηση της πόλης, οπού θα δούμε το συμβολικό μνη-
μείο του καραγκιόζη και τα λουτρά του Ιουστινιανού. Άφιξη και τακτοποίηση  
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα Προύσα-Καππαδοκία  
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Προκόπι της Καππαδοκίας. Ξεκινώντας το 
ταξίδι μας από την Προύσα στην Καππαδοκία θα περάσουμε έξω από την Άγκυ-
ρα, την σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας και στη συνέχεια διασχίζοντας το 
οροπέδιο της Ανατολίας φτάνουμε στην Καππαδοκία. Η Καππαδοκία βρίσκεται 
στο κέντρο της  Μ. Ασίας και είναι ένα συμπαγές οροπέδιο 1200 μ. πάνω 
από την θάλασσα.  Χαρακτηριστική είναι η ηφαιστειακή υφή του οροπεδίου, 
με ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς. Φτάνουμε στην πανέμορφη πόλη 
του Προκοπίου με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του μοτίβο, που θυμίζει θεατρικό 
σκηνικό. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια με τα αρχοντικά, στα παραδο-
σιακά κτίρια της παλιάς πόλης και τέλος θα ακολουθήσουμε την 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 
στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ου-
νέσκο. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η ημέρα. Γκιόρεμε-Πασαμπαγ-Τσαβουσίν-Άβανος-Καισάρεια 
Μετά το πρωινό  θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην Βόρεια περιοχή της 
Καππαδοκίας. Πρώτη μας επίσκεψη στην κοιλάδα του Κοράματος (Γκιόρεμε) 
Το Γκιόρεμε είναι κτισμένο μέσα σε πωρόλιθο και από παντού υψώνονται κω-
νικοί βράχοι, διάτρητοι από τρωγλοδυτικές οικίες. Η  είσοδος της κοιλάδας 
βρίσκεται περίπου ενάμιση χλμ. από το κέντρο της πόλης. Η ηφαιστειογενής 
πέτρα  λαμβάνει περίεργα σχήματα  και η είναι γεμάτη με σκαλωσιές και υπό-
γεια περάσματα μέσα από τα βράχια που οδηγούν σε μοναστήρια και εκκλησί-
ες. Ξεχωρίζουν  η Σκοτεινή Εκκλησία και η Εκκλησία των Κρίκων με εκπληκτι-
κές αγιογραφίες, η εκκλησία του Μήλου, το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, 
η Εκκλησία του Φιδιού, η Εκκλησία των Σανδάλων και άλλες. Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την κοιλάδα Πασάμπαγ ή αλλιώς κοιλάδα των μοναχών, 
όπου θα θαυμάσουμε μερικές νεραϊδένιες 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 μόνον αυτή έχει ει-
κονογραφημένες απεικονίσεις αυτοκρατόρων. Στη συνέχεια διασχίζοντας τον 
Αλυ ή κόκκινο ποταμό, τον μεγαλύτερο ποταμό της Μ. Ασίας (1.150 χλμ) με 
τελικό προορισμό την  Ρωμαϊκή πόλη Βενάσα, που η σημερινή της ονομασία 
είναι Άβανος. Τα κεραμικά της Αβάνου είναι από τα πιο φημισμένα της Τουρ-

κίας και ο τροχός του κεραμίστα είναι εφεύρεση της Ανατολίας από την 3η 
προχριστιανική χιλιετία. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για την 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 ηφαι-
στείου που είναι δημιουργός των εκπληκτικών τοπίων της Καππαδοκίας.  Θα 
εντυπωσιαστούμε από το άρτιο οδικό της δίκτυο, την γενική καθαριότητα και τις 
σύγχρονες αρχιτεκτονικές πσρεμβάσεις. Εντυπωσιασμό προκαλεί η αντίθεση 
των μοντέρνων κτιρίων με τα σελτζούκικα και οθωμανικά μνημεία.  Ελεύθε-
ρος  χρόνος για να γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται 
δίπλα στο σελτζουκικο κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα Σινασσός-Μαλακοπή-Κοιλάδα ιχλάρα-Καρβάλη 
Τα ξημερώματα και πριν το πρωινό προαιρετική συμμετοχή σε μια καταπληκτι-
κή βόλτα με αερόστατο από όπου μπορείτε να θαυμάσετε πανοραμικά την ιδι-
όρρυθμή μοναδική  πανέμορφη Καππαδοκία. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την Σινασσό. Μιά μοναδική περιοχή που κουβαλάει βαριά αρχιτεκτονική 
κληρονομιά  των ιδιαίτερα εύπορων εμπόρων της περιοχής. Θα επισκεφθούμε 
τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και το ελληνικό παρθεναγωγείο. 
Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης και την κεντρική πλατεία, όπου θα περπατή-
σουμε στα ιστορικά σοκάκια και θα θαυμάσουμε τα πέτρινα αρχοντικά πολλά 
εκ των οποίων υπήρξαν σπίτια Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 
20ου αιώνα. Το ταξίδια μας συνεχίζεται προς την πιο καλοδιατηρημένη υπόγεια 
πολιτεία της Καππαδοκίας την Μαλακοπή. Βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους και λαξεύτηκε στον εξαιρετικά μαλακό πωρό-
λιθο ενός λόφου. Εδώ υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες και 
παρεκκλήσια που σχηματίζουν ολόκληρους πολυώροφους λαβύρινθους που 
συγκλονίζουν ακόμη και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Επόμενος σταθμός μας 
η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων ή οποία δεν λειτουργεί από της εποχή της 
ανταλλαγής των πληθυσμών αλλά ωστόσο τον Ιούνιο του 2010 χοροστατησαν ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθώς 
ΚΑΙ  ο αρχιεπίσκοπος Ελλάδος Ιερώνυμος. Επόμενη στάση μας η κοιλάδα του 
Περιστρέμματος ή αλλιώς  Ιχλάρα με τις αγιογραφημένες λαξευτές εκκλησίες. 
Εκεί θα κατεβούμε στον ποταμού Μελεντίζ, όπου θα κάνουμε έναν περίπατο 
στο φαράγγι με τις λαξευμένες στους βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησίες. 
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας πηγαίνουμε στην Καρβάλη με τα πέτρινα σπί-
τια και επισκεπτόμαστε την εκκλησία που μόνασε στο τέλος της ζωής του ο 
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επίσκεψη και στην πλατεία του χωριού. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

5η ημέρα Καππαδοκία-Παμούκκαλε (610χλμ.)  
Πρωινό και αναχώρηση. Περνώντας την αρχαιελληνική πόλη Αρχελαΐδος (σημε-
ρινή ονομασία Aksaray), η οποία υπήρξε μεγάλος εμπορικός σταθμός στον πε-
ρίφημο «Δρόμο του Μεταξιού», που διέσχιζε την Ανατολία καθώς επίσης και από 
το Ικόνιο το σταυροδρόμι της Καππαδοκίας και της Φρυγίας φτάνουμε στην Ιερά-
πολη. Επίσκεψη στους ολόλευκους πέτρινους καταρράκτες της με τις αβαθείς 
λεκάνες που τις τροφοδοτούν άφθονες θερμές πηγές – ένα εκπληκτικό γεωλο-
γικό φαινόμενο ασυνήθιστης ομορφιάς, ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσουμε 
το μοναδικής ομορφίας τοπίο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.                 

6η ημέρα Παμουκκαλε – Σμύρνη – αϊβαλί
Πρωινό, αναχώρηση δια μέσου μιας όμορφης διαδρομής για την πολύπαθη 
Σμύρνη. Όπου θα δούμε το Ρολόι  το σήμα κατατεθέν της Σμύρνης, το διοικη-
τήριο, την προκυμαία και τέλος την κλειστή παραδοσιακή αγορά της πόλης, το 
Kemeralti, με τα πολύχρωμα σοκάκια και τις υπέροχες μυρωδιές. Στην συνέ-
χεια θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό , την εκκλησία του Αγίου Βουκόλου, 
πρώτου επισκόπου Σμύρνης.  Αφού περπατήσουμε από το Alsancak συνεχί-
ζουμε προς την έξοδο της πόλης . Διασχίζοντας την Μενεμένη, τις Ακτές του 
Αιγαίου και  περνώντας έξω από την Πέργαμο και Δεκέλεια , άφιξη στο Αϊβαλί.

7η ημέρα αϊβαλί-Τσανάκκαλε-Θεσσαλονίκη 
Πρωινό και συνεχίζουμε μέσω Αδραμυτίου για Τσανάκκαλε. Επίσκεψη στις αρ-
χαιότητες της μυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια 
από την παλιά πόλη και αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαι-
ολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες 
φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανελίων, για να 
φθάσουμε στην Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής Σοφίας Βέμπο. Άφιξη στα 
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη 
αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλι-
ματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. επιλεγ-
μένη διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας.  Ξεναγήσεις-περιη-
γήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.

Μαγευτικό ΠανόραΜα 
καΠΠαδόκιας 
(καππαδοκία - Προύσα - 
Παμούκκαλε - ςμύρνη - αϊβαλί)

7 ημέρες – 6 νύχτες
(πρωινή αναχώρηση)



1η ημέρα Θεσσαλονίκη-Προύσα (670 χλμ)  
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 05.00π.μ. Με τις διαδοχι-
κές  στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουμε στα σύνορα των Κήπων . Μετά τις απαραίτη-
τες διατυπώσεις, χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Αφού διασχίσουμε 
την Κεσάνη θα περάσουμε από την Καλλίπολη στην Λάμψακο δια μέσου των 
στενών του Ελλησπόντου. Περνώντας τον Γρανικό Ποταμό και την Πάνορμο, 
φτάνουμε στην Προύσα, τη δεύτερη πρωτεύουσα των Οθωμανών Σουλτάνων  
και το δυτικό έσχατο του περίφημου « δρόμου του μεταξιού ». Σύντομη πανο-
ραμική περιήγηση της πόλης, οπού θα δούμε το συμβολικό μνημείο του καρα-
γκιόζη και τα λουτρά του Ιουστινιανού. Άφιξη και τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση  

2η ημέρα Προύσα- Προκόπι 616χλμ    
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Προκόπι της Καππαδοκίας. Ξεκινώντας 
το ταξίδι μας από την Προύσα στην Καππαδοκία θα περάσουμε περιφερειακά 
από την Άγκυρα, την σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας και στη συνέχεια 
διασχίζοντας το οροπέδιο της Ανατολίας φτάνουμε στην Καππαδοκία. Η Καπ-
παδοκία βρίσκεται στο κέντρο της  Μ. Ασίας και είναι ένα συμπαγές οροπέδιο 
1200 μ. πάνω από την θάλασσα.  Χαρακτηριστική είναι η ηφαιστειακή υφή 
του οροπεδίου, με ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς. Φτάνουμε στην 
πανέμορφη πόλη του Προκοπίου με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του μοτίβο, που 
θυμίζει θεατρικό σκηνικό. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια με τα αρχο-
ντικά, στα παραδοσιακά κτίρια της παλιάς πόλης και τέλος θα ακολουθήσουμε 
την 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 στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα. Γκιόρεμε-Πασαμπαγ-Τσαβουσίν-Άβανος-Καισάρεια   
Μετά το πρωινό  θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην Βόρεια περιοχή της 
Καππαδοκίας. Πρώτη μας επίσκεψη στην κοιλάδα του Κοράματος (Γκιόρεμε) 
Το Γκιόρεμε είναι κτισμένο μέσα σε πωρόλιθο και από παντού υψώνονται κω-
νικοί βράχοι, διάτρητοι από τρωγλοδυτικές οικίες. Η  είσοδος της κοιλάδας 
βρίσκεται περίπου ενάμιση χλμ. από το κέντρο της πόλης. Η ηφαιστειογενής 
πέτρα  λαμβάνει περίεργα σχήματα  και η είναι γεμάτη με σκαλωσιές και υπό-
γεια περάσματα μέσα από τα βράχια που οδηγούν σε μοναστήρια και εκκλησί-
ες. Ξεχωρίζουν  η Σκοτεινή Εκκλησία και η Εκκλησία των Κρίκων με εκπληκτι-
κές αγιογραφίες, η εκκλησία του Μήλου, το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, 
η Εκκλησία του Φιδιού, η Εκκλησία των Σανδάλων και άλλες. Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την κοιλάδα Πασάμπαγ ή αλλιώς κοιλάδα των μοναχών, 
όπου θα θαυμάσουμε μερικές νεραϊδένιες 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 μόνον αυτή έχει ει-
κονογραφημένες απεικονίσεις αυτοκρατόρων. Στη συνέχεια διασχίζοντας τον 
Αλυ ή κόκκινο ποταμό, τον μεγαλύτερο ποταμό της Μ. Ασίας (1.150 χλμ) με 
τελικό προορισμό την  Ρωμαϊκή πόλη Βενάσα, που η σημερινή της ονομασία 
είναι Άβανος. Τα κεραμικά της Αβάνου είναι από τα πιο φημισμένα της Τουρ-
κίας και ο τροχός του κεραμίστα είναι εφεύρεση της Ανατολίας από την 3η 
προχριστιανική χιλιετία. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για την 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 ηφαι-
στείου που είναι δημιουργός των εκπληκτικών τοπίων της Καππαδοκίας.  Θα 
εντυπωσιαστούμε από το άρτιο οδικό της δίκτυο, την γενική καθαριότητα και τις 
σύγχρονες αρχιτεκτονικές πσρεμβάσεις. Εντυπωσιασμό προκαλεί η αντίθεση 
των μοντέρνων κτιρίων με τα σελτζούκικα και οθωμανικά μνημεία.  Ελεύθε-
ρος  χρόνος για να γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται 
δίπλα στο σελτζουκικο κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα Σινασσός-Μαλακοπή-Κοιλάδα ιχλάρα-Καρβάλη 
Τα ξημερώματα και πριν το πρωινό προαιρετική συμμετοχή σε μια καταπληκτι-
κή βόλτα με αερόστατο από όπου μπορείτε να θαυμάσετε πανοραμικά την ιδι-
όρρυθμή μοναδική  πανέμορφη Καππαδοκία. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την Σινασσό. Μιά μοναδική περιοχή που κουβαλάει βαριά αρχιτεκτονική 
κληρονομιά  των ιδιαίτερα εύπορων εμπόρων της περιοχής. Θα επισκεφθούμε 
τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και το ελληνικό παρθεναγωγείο. 
Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης και την κεντρική πλατεία, όπου θα περπατή-
σουμε στα ιστορικά σοκάκια και θα θαυμάσουμε τα πέτρινα αρχοντικά πολλά 
εκ των οποίων υπήρξαν σπίτια Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 
20ου αιώνα. Το ταξίδια μας συνεχίζεται προς την πιο καλοδιατηρημένη υπόγεια 
πολιτεία της Καππαδοκίας την Μαλακοπή. Βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους και λαξεύτηκε στον εξαιρετικά μαλακό πωρό-
λιθο ενός λόφου. Εδώ υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες και 
παρεκκλήσια που σχηματίζουν ολόκληρους πολυώροφους λαβύρινθους που 
συγκλονίζουν ακόμη και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Επόμενος σταθμός μας 
η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων ή οποία δεν λειτουργεί από της εποχή της 
ανταλλαγής των πληθυσμών αλλά ωστόσο τον Ιούνιο του 2010 χοροστάτησαν ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθώς 
ΚΑΙ  ο αρχιεπίσκοπος Ελλάδος Ιερώνυμος. Επόμενη στάση μας η κοιλάδα του 
Περιστρέμματος ή αλλιώς  Ιχλάρα με τις αγιογραφημένες λαξευτές εκκλησίες. 
Εκεί θα κατεβούμε στον ποταμού Μελεντίζ, όπου θα κάνουμε έναν περίπατο 
στο φαράγγι με τις λαξευμένες στους βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησίες. 
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας πηγαίνουμε στην Καρβάλη με τα πέτρινα σπί-
τια και επισκεπτόμαστε την εκκλησία που μόνασε στο τέλος της ζωής του ο 
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επίσκεψη και στην πλατεία του χωριού. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

5η ημέρα Προκόπι-εσκί Σεχιρ-Προύσα
Πρωινό. Αποχωριζόμαστε το Προκόπι και την Καππαδοκία και αναχωρούμε  
για το Εσκί Σεχίρ. Διασχίζοντας περιφερειακά το Ακσαράι, την λίμνη Τάτα, 
το Πολατλί  και το Σιβρίχισαρ και με τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στο 
Εσκί Σεχίρ. Το ελληνικό Δορύλαιον. Η περιοχή του Εσκί Σεχίρ είναι γνωστή 
από την ομώνυμη μάχη που έλαβε χώρα στις 8 Ιουλιου 1921 και είναι σημείο 
αναφοράς στην ελληνική στρατιωτική ιστορία, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα στο οποίο ο Ελληνικός Στρατός έδωσε σκληρή και αιματηρή μάχη 
κατά των κεμαλικών δυνάμεων, όπου απέδειξε για ακόμα μια φορά την μαχη-
τικότητα, τον ηρωισμό και την αυτοθυσία για το καθήκον.
Το Εσκί Σεχιρ με τα δύο πρόσωπα, μια παλιά πόλη, όπως η τουρκική της ονομα-
σία υποδηλώνει. Από τη μια τα όμορφα οθωμανικά σπίτια και οι παραδοσιακές 
αγορές και από την άλλη το σύγχρονο κομμάτι της, μια καινούρια ακμάζουσα 
πολιτεία των πανεπιστημίων και της βαριάς βιομηχανίας. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος της πόλης βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του ποταμού Πορσκουκ Τσαγί. 

ΚαππαδοΚία – 
προύσα – ΕσΚίσΕχίρ

6 ημέρες – 5 νύχτες
(πρωινή αναχώρηση)

Η παλιά πόλη είναι χτισμένη στην πλαγιά του λόφου γύρω από το Κουρσουν-
λού τζαμί με τα παραδοσιακά σπίτια που είναι η όμορφη ανατολίτικη  όψη της 
πόλης. Στενά δρομάκια, ανηφορίζουν και κατηφορίζουν ανάμεσα από πρά-
σινα, κίτρινα, μπλε και ροζ σπίτια και τις λιαστές ντομάτες κρεμασμένες από 
τα παράθυρα. Χρόνος ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για Προύσα. 
Περνώντας από το Βυζαντινό Αγγελόχωμα (Ινεγκιολ) φτάνουμε στην Προύσα. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.          

6η ημέρα Προύσα-Τσανάκκαλε- Θεσσαλονίκη 
Μετά το πρωινό ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής μας. Αφήνουμε  την Προύσα 
και κατά μήκος της Απολλωνιάδας, διασχίζουμε ένα από τα πιο εύφορα μέρη 
της Μικράς Ασίας τη «χρυσή πεδιάδα», όπου στη μέση της δέσποζε η αρχαία 
Μιλητούπολης (Karacabey). Μέσω της Πανόρμου και Μπίγας (αρχ.Πηγές) 
φτάνουμε στη γενέτειρα του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη των αμπελουργών, τη 
Λάμψακο. Από την Λάμψακο περνάμε ακτοπλοϊκώς από τα Στενά των Δαρδα-
νελλίων, στην Καλλίπολη, γνωστή για την καθοριστική εκστρατεία που έλαβε 
χώρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζου-
με μέσω Κεσάνης για τα σύνορα όπου μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις, και με 
ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν θα φτάσουμε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. 

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλι-
ματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. επιλεγ-
μένη διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας.  Ξεναγήσεις-περιη-
γήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων. 

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορε-
τική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών.



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη-αϊβαλί (690χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06.00πμ. Με εν-
διάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουμε στα σύνορα. Τελωνειακός και 
αστυνομικός έλεγχος και σύντομη στάση στο κατάστημα αφορολογήτων 
ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την 
Κεσάνη, θα διασχίσουμε τα στενά του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο 
Τσανάκκαλε, με το ferry-boat. Δια μέσου μιας πανέμορφης διαδρομής 
στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδραμύττιο 
όπου Θα φτάσουμε στο πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, 
μέσα σε ένα απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο επι-
λεγμένο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.   

2η ημέρα: αϊβαλί-Μοσχονήσια-Φώκαια-Σμύρνη (290 χλμ.) 
Μετά το πρωινό  μας θα περιηγηθούμε  στα γραφικά πέτρινα σοκάκια 
με τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά ελληνικά χρωματιστά 
αρχοντικά με τις λουλουδιασμένες αυλές τους, που σώζονται ακόμη 
και κοσμούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσια-
κές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγ-
μα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο του Αϊβαλιού. Επί-
σκεψη στον ανακαινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Συνεχίζουμε 
το ταξίδι μας και αναχώρηση για Φώκαια. Στάση στο γραφικό λιμανάκι  
της με τη μοναδική  ομορφιά του που δεν θα μας αφήσει ασυγκίνητους 
και στη συνέχεια διαμέσου Μενεμένης και Κορδελιού, φθάνουμε στην 
πολύπαθη και κοσμοπολίτισσα Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
ελεύθερος χρόνος και δείπνο. 

3η ημέρα:  Έφεσος-Κιρκιντζέ-Κουσάντασι-Σμύρνη (95+95 χλμ.)  
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά της Αρχαίας Ιω-
νίας. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο. Η αρχαία Έφεσος αποτέλεσε 
για πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλούπολη του ελληνισμού. Πατρί-
δα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο 
για την λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια 
ήταν ήδη μεγάλη πόλη και αναφέρεται στις γνωστές προς Εφεσίους 
επιστολές του αποστόλου Παύλου και ως μία από τις Επτά Εκκλησίες 
της Αποκάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, 
το Πρυτανείο, την Δημόσια Αγορά, το Νυμφαίο, την Βιβλιοθήκη του 
Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Κοντά  στην Έφεσο θα 
επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το πανέμορφο και γραφικό ελληνικό χω-

ριό, που αναφέρει η Δ ιδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα Χώματα». Συνε-
χίζουμε για το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος 
στην πλούσια αγορά του και γεύμα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. 
Επιστροφή στην Σμύρνη και δείπνο.

4η ημέρα: Σμύρνη-Πέργαμος-αϊβαλί (150 χλμ.)
Πρωινό και μια τελευταία περιήγηση της πόλης  όπου θα δούμε το Διοι-
κητήριο με το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστο-
ρική προκυμαία της, το Κορντόν και  τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. 
Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης, το Κεμέραλτι. Στη συ-
νέχεια αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την Αρχαία Πέργαμο, μία από 
τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, την 
Βασιλική του Αγίου Ιωάννου, την Κόκκινη Αυλή. Στάση για γεύμα εξ 
ιδίων και συνεχίζουμε με γεμάτες όμορφες αναμνήσεις για το Αϊβαλί . 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

5η ημέρα : αϊβαλί -Τροία - Θεσσαλονίκη (690 χλμ.)  
Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας, 
την πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και 
το αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες φάσεις 
ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανελίων για να 
φθάσουμε στην Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής σε όλους μας Σοφί-
ας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες 
στάσεις καθ΄ οδόν, άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.    

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλι-
ματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας.  Τις διανυκτερεύσεις στα επι-
λεγμένα ξενοδοχεία.  Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο καθημερινά στα 
ξενοδοχεία).  Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα. Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.  ασφάλεια αστικής ευθύ-
νης.   Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυτος ,Τσανάκκαλε και αντίστροφα. 

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων. επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως προ-
αιρετικό στο πρόγραμμα.

ΜικραΣιατικη 
περιπλαΝηΣη
(αϊβαλί – τροία – πέργαμος – φώκαια – 
Σμύρνη – Έφεσος – κιρκιντζές)

5 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)



1η ημέρα: Θεσσαλόνικη - αϊβαλί (690χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06.00 π.μ. με εν-
διάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατη-
ρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην 
Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα διασχίσουμε 
τα στενά του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, με το ferry-
boat. Δια μέσου μιας πανέμορφης διαδρομής στις κατάφυτες πλαγιές 
του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδραμύττιο όπου Θα φτάσουμε στο 
πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα σε ένα απέραντο 
κάμπο από ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο, 
ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: αϊβαλί- Μοσχονήσια - Πέργαμος (60+60χλμ) 
Πρωινό και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την Αρχαία Πέργαμο, 
από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Θα δούμε το Ασκληπιείο 
και την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου. Επιστροφή στο Αϊβαλί χρόνος 
ελεύθερος  για γεύμα εξ ιδίων και αργότερα, θα περιηγηθούμε στα 
γραφικά πέτρινα σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα 
παλιά χρωματιστά ελληνικά αρχοντικά σπίτια με τις λουλουδιασμένες 
αυλές τους, που σώζονται ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί.  Επίσκεψη 
στην πάλαι ποτέ εκκλησία του Αγ Γεωργίου και στη συνέχεια θα πάμε 
στον λόφο ΣΕΙΤΑΝ ΣΟΦΡΑΣΙ για μια πανοραμική θέα της πόλης. Ακο-
λουθεί βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και 
επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά 
νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο του Αιβαλιού. Επίσκεψη στον Ανα-
καινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Επιστροφή στο Αϊβαλί  και  
διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: αϊβαλί-Φώκαια-Σμύρνη (130+130χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια προαιρετική εκδρομή στη Σμύρνη. 
Πρώτη μας στάση στο γραφικό λιμάνι της Φώκαιας με τη μοναδική  
ομορφιά που δεν θα μας αφήσει ασυγκίνητους  και στη συνέχεια δι-
αμέσου Μενεμένης και Κορδελιού. Έπειτα φθάνουμε στην πολύπαθη 
και κοσμοπολίτισσά Σμύρνη. Περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το 
Διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την 
ιστορική προκυμαία της, το γραφικό Κορντόν και τον παλαιό Σιδηρο-
δρομικό Σταθμό. Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης, το 
Κεμέραλτι. Επιστροφή στο Αϊβαλί και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: αϊβαλί -Τροία - Θεσσαλονίκη (690χλμ) 
Πρωινό και συνεχίζουμε μέσω Αδραμυτίου για Τσανάκκαλε. Επίσκεψη 
στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, όπου θα 
δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. 
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπο-
λειμμάτων από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχί-
σουμε τα στενά των Δαρδανελίων, για να φθάσουμε στην Καλλίπολη, 
γενέτειρα της γνωστής Σοφίας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός 
έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη αργά το βράδυ 
στη Θεσσαλονίκη.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλι-
ματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στα 
επιλεγμένα ξενοδοχεία. Ημιδιατροφή. Τις ξεναγήσεις – περιηγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο συνοδό - αρχηγό του γρα-
φείου μας. ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων. επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως προ-
αιρετικό στο πρόγραμμα. Προαιρετική εκδρομή στη Σμύρνη 15€.

αϊβαλι & 
ΣΜυρΝη 

4 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη–Κωνσταντινούπολη (630 χλμ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 10:30 και αναχώρηση στις 
23:00μμ. Με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα των Κή-
πων για τελωνειακό έλεγχο και ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα 
είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την Κε-
σάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή 
της Θάλασσας του Μαρμαρά.  Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς 
το πρωί.    

2η ημέρα: Istanbul Forum–ενυδρείο-
ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής–Παναγία των βλαχερνών.
Φτάνουμε νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και θα επισκεφτούμε 
το ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα EΚΠΤΩΤΙΚΑ εμπο-
ρικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα δούμε το Aquarium 
(ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη.  
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας για συμφέρουσες αγο-
ρές και πρωινό καφεδάκι . Θα συνεχίσουμε για την Ι. Μονή της Ζω-
οδόχου Πηγής, όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγινε το θαύμα με τα 
ψάρια, την ημέρα της Άλωσης και θα συνεχίσουμε να επισκεφθούμε 
το Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη 
φορά ο Ακάθιστος ‘Ύμνος το 626 μ.Χ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά του πεζόδρο-
μου του Πέραν και της Γενοβέζικης Magnifica Communita di Perra 
με επίκεντρο τον Πύργο του Γαλατά , θα σας ενθουσιάσει.   

3η μέρα: Κρεμαστή γέφυρα του βόσπορου–ασιατική Κωνστα-
ντινούπολη–Χαλκηδόνα–Πρίγκηπος 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική Κωνσταντινούπολη 
διασχίζοντας την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, κατευθυ-
νόμαστε κατά μήκος της ασιατικής παραλιακής ακτής διασχίζοντας  
το Σκούταρι όπου στο ένωμα του Βοσπόρου με τη θάλασσα του Μαρ-
μαρά βρίσκεται ο διάσημος Πύργο της Κόρης,  για να καταλήξουμε 
στην Πόλη των Τυφλών , την Χαλκηδόνα. Στην Χαλκηδόνα θα επισκε-
φτούμε το ναό της προστάτιδας της Αγίας Ευφημίας, καθώς επίσης 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα γραφικά σοκάκια τα οποία 
πλημμυρισμένα από τα αρώματα και τα χρώματα τους μας υπενθυμί-
ζουν συνεχώς την παρουσία του Ελληνικού στοιχείου στην περιοχή. 
Εφόσον διασχίσουμε τις περιοχές του Μοδίου , Φενερμπαχτσε, Κα-
λαμισίου και Μπόσταντζι φτάνουμε στο  λιμάνι για να επιβιβαστούμε 
στο καράβι ιδιωτικής γραμμής με προορισμό την μαγευτική και κα-
ταπράσινη Πρίγκηπο.  Άφιξη στο Νησί του  Άι Γιώργη του Κουδουνά, 
του πασίγνωστου μοναστηριού με τα χιλιάδες θαύματα σε Χριστιανούς 
και Μουσουλμάνους. Η Πρίγκηπος  είναι κατάμεστη από θαυμάσιες  

αρχοντικές ξύλινες επαύλεις και μεγαλοπρεπή «κιόσκια» των περα-
σμένων αιώνων. Καταλήγουμε για προσκύνημα στην εκκλησία της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου  (εφόσον είναι ανοιχτή) και γευματίζουμε 
εξ ιδίων σε ένα από τα παραθαλάσσια γραφικά ταβερνάκια. Επιστρο-
φή στην Κωνσταντινούπολη. Διανυκτέρευση.       

4η ημέρα: βόσπορος-βυζαντινός ιππόδρομος-αγ. Σοφία–αρ-
χαιολογικό Μουσείο-Kαπαλί Τσαρσί  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική 
κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου όπου θα 
θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά, αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατι-
κές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βο-
σπόρου. Στη συνέχεια στο ιστορικό κέντρο, περνώντας από το Μπλε 
Τζαμί και αφήνοντας πίσω μας το σημείο πού άλλοτε αντηχούσαν οι 
ιαχές του Βυζαντινού Ιπποδρόμου και οι εθιμοτυπικές πομπές του 
Αυγουσταίου, μεταβαίνουμε για να θαυμάσουμε  και να ξεναγηθού-
με στο θαύμα της αρχιτεκτονικής την Του Θεού Αγία Σοφία, η οποία 
αποτελεί μέχρι και σήμερα τον αρχαιότερο μεγαλύτερο περίκλειστό 
ναό του κόσμου.  Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό Μου-
σείο ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του, καθώς μετρά περισσότερα 
από ένα εκατομμύριο εκθέματα από όλους σχεδόν τους πολιτισμούς 
και τις χρονικές περιόδους. Θα συνεχίσουμε για την πασίγνωστη σκε-
παστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα 
για ψώνια σε δερμάτινα είδη, χαλιά, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσα-
φικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι». 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδος σε νυ-
χτερινό κέντρο

5η ημέρα: Φανάρι-οικουμενικό Πατριαρχείο–
αιγυπτιακή αγορά-επιστροφή  
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι για να συνεχίσουμε για την Αιγυπτιακή Αγορά της Κωνσταντι-
νούπολης όπου θα ζήσουμε τη Μαγεία και την Αύρα της Ανατολής με 
μία μίξη χρωμάτων, γεύσεων και αρωμάτων που προσδίδουν τα μπα-
χαρικά αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα που πωλούνται στα καταστή-
ματα της. Ελεύθερος χρόνος για αγορές. Αναχώρηση για τα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη.    

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλι-
ματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. επιλεγ-
μένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιη-
γήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων. 

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφο-
ρετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Τα δωμάτια 
παραλαμβάνονται μετά τις 14:00μμ.

κωΝΣταΝτιΝόυπόλη – 
πριγκηπόΝηΣα 

5 ημέρες  
(βραδινή αναχώρηση)



1η ημέρα : Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλμ.)
Αναχώρηση στις 06.00π.μ. από τα γραφεία μας και με τις απαραίτη-
τες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος 
ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη 
περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας 
παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κων-
σταντινούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας 
στα όμορφα και γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν και της Γε-
νοβέζικης Magnifica Communita di Perra με επίκεντρο τον Πύργο του 
Γαλατά, θα σας ενθουσιάσει.

2η ημέρα: Kαπαλί Τσαρσί-Ζωοδόχος Πηγή (Μπαλουκλί)--
ασιατική Κωνσταντινούπολη–Πρίγκηπος
Φτάνουμε νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και θα επισκεφτούμε 
το ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα EΚΠΤΩΤΙΚΑ εμπορι-
κά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα δούμε το Aquarium (ενυ-
δρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη.  Θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας για συμφέρουσες αγορές και 
πρωινό καφεδάκι . Θα συνεχίσουμε για την Ι. Μονή της Ζωοδόχου Πη-
γής, όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγινε το θαύμα με τα ψάρια, την ημέρα 
της Άλωσης και θα συνεχίσουμε να επισκεφθούμε το Αγίασμα της Πανα-
γίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος ‘Ύμνος 
το 626 μ.Χ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 
Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορ-
φα και γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν και της Γενοβέζικης 
Magnifica Communita di Perra με επίκεντρο τον Πύργο του Γαλατά, θα 
σας ενθουσιάσει.   

3η ημέρα: Κεράτιος Κόλπος-βόσπορος-βυζαντινός ιππόδρομος-
αγ. Σοφία-αρχαιολογικό Μουσείο-ενυδρείο-Istanbul Forum
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική κρου-

αζιέρα που ξεκινά από τον Κεράτιο κόλπο και ανοίγεται στα στενά του 
χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου όπου θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά, 
αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι τη 
δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Καταλήγουμε στο λιμάνι του 
Εμίνονου από όπου και ξεκινήσαμε και ακολούθως, κατευθυνόμαστε 
προς το ιστορικό κέντρο, περνώντας από το Μπλέ Τζαμί και αφήνοντας 
πίσω μας το σημείο πού άλλοτε αντηχούσαν οι ιαχές του Βυζαντινού Ιπ-
ποδρόμου και οι εθιμοτυπικές πομπές του Αυγουσταίου, μεταβαίνουμε 
για να θαυμάσουμε και να ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής 
την Του Θεού Αγία Σοφία η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα τον αρχαι-
ότερο μεγαλύτερο περίκλειστο ναό του κόσμου. Στη συνέχεια θα επισκε-
φθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του, 
καθώς μετρά περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκθέματα από όλους 
σχεδόν τους πολιτισμούς και τις χρονικές περιόδους. Αφού ολοκλη-
ρώσουμε τις επισκέψεις μας στο ιστορικό κέντρο, αναχωρούμε για το 
ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα EΚΠΤΩΤΙΚΑ εμπορι-
κά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, για να επισκεφθούμε το Aquarium 
(ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη 
θαλασσινών και ψαριών Ελεύθερος χρόνος για συμφέρουσες αγορές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδος σε νυχτε-
ρινό κέντρο.      

4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη -Θεσσαλονίκη (630 χλμ)   
Μετά το πρωινό μας μας κατευθυνόμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
της Κωνσταντινούπολης που από το 1601 στεγάζεται στο Φανάρι, στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος για να 
περιηγηθείτε στα πανέμορφα σοκάκια του Φαναρίου και να θαυμάσετε 
το κτίριο της Μεγάλης του Γένους Σχολής, ένα αριστουργηματικό αρχι-
τεκτονικό έργο του φημισμένου αρχιτέκτονα του 19ου αιώνα Κωνστα-
ντίνου Δημάδη. Συνεχίζουμε με το προσκύνημα μας στο αγίασμα της 

Παναγίας των Βλαχερνών, όπου συνέβη το θαύμα της Παναγίας το 626 
μ.Χ και εκεί εψάλει για πρώτη φορά ο ακάθιστος Ύμνος. Αναχώρηση και 
διά μέσου των συνόρων των Κήπων  και τις απαραίτητες στάσεις επιστρο-
φή στην Ελλάδα.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιμα-
τιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. επιλεγμένη 
διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας.  Ξεναγήσεις-περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμ-
μα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων. 

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφο-
ρετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδρομή στα 
Πριγκηπόνησα, πραγματοποιείται αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

κωΝΣταΝτιΝόυπόλη – 
πριγκηπόΝηΣα

4 ημέρες 
(πρωινή αναχώρηση)



1η ημέρα Θεσσαλονίκη-Προύσα (704 χιλ.) 
Αναχώρηση στις 06.00πμ από τα γραφεία μας και με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύ-
θερος στα αφορολόγητα είδη. Διασχίζοντας ένα μικρό τμήμα της Ανατο-
λικής Θράκης φτάνουμε νότια της Καλλίπολης και διά μέσου της γέφυ-
ρας Τσανάκαλε1915  που εγκαινιάστηκε στις 18 Μαρτίου 2022 και είναι 
η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου μήκους 4.608μ.  περνάμε 
από την Ευρωπαική Τουρκία στην Ασιατική. Η γέφυρα καταλήγει νότια 
της Λάμψακου Συνεχίζουμε την διαδρομή μας και μέσω Λάμψακου, 
Μπίγας και Πανόρμου φτάνουμε στην Προύσα, η οποία υπήρξε η πρώτη 
πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κτισμένη στις καταπράσι-
νες πλαγιές του όρους  Όλυμπος της Βιθυνίας Άφιξη στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση 

2η ημέρα Προύσα-Κωνστανιτνούπολη (157 χιλ.)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη, αφού πρώτα πε-
ριηγηθούμε στην Προύσα. Θα δούμε το μνημείο του Καραγκιόζη, τα 
λουτρά του Ιουστινιανού και το περίφημο Ουλού τζαμί, κατασκευασμέ-
νο το 1399,  για να καταλήξουμε στην πλούσια αγορά με τα γνωστά 
μπουρνούζια και πετσέτες, καθώς και τα ωραία μεταξωτά. Ακολούθως, 
φτάνουμε στην Γιάλοβα και αφού διασχίσουμε την γέφυρα Οσμάν Γκα-
ζί (τουρκικά: Osman Gazi Köprüsü) που εκτείνεται στον κόλπο του Ισμίτ 
στο στενότερο σημείο του, μήκους 2620 μέτρων. .Η γέφυρα τέθηκε σε 
λειτουργία την 1η Ιουλίου 2016, για να γίνει η τότε μεγαλύτερη κρεμαστή 
γέφυρα στην Τουρκία και η τέταρτη μεγαλύτερη (έβδομη μακρύτερη έως 
το 2022) κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο κατά το μήκος της κεντρικού της 
ανοίγματος. Το μήκος της γέφυρας ξεπεράστηκε από τη γέφυρα Τσα-
νάκκαλε 1915, Πλησιάζοντας στην Ασιατική πλευρά της Κωνσταντινού-
πολης και διασχίζοντας; μία από τις κρεμαστές γέφυρες του Βοσπόρου,( 
ανάλογα με την κίνηση) περνάμε στην  Ευρωπαική Κωνσταντινούπολη. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση  και χρόνος ελεύθερος. Μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά 
του πεζόδρομου του Πέραν και της Γενοβέζικης Magnifica Communita 
di Perra με επίκεντρο τον Πύργο του Γαλατά,  θα σας ενθουσιάσει. 

3η μέρα: Προαιρετική κρουαζίερα Κεράτιου κόλπου και βόσπο-
ρου -αγία Σοφία-Καπαλι Τσαρσι. 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική 
κρουαζιέρα στον Κεράτιο κόλπο και  στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου 
Βοσπόρου όπου θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά, αλλά και τις σύγχρο-
νες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου. Η κρουαζιέρα μας θα καταλήξει στο λιμάνι του 
Εμίνονου από όπου και ξεκίνησε και εν συνεχεία. Στη συνέχεια στο ιστο-
ρικό κέντρο, περνώντας από το Μπλε Τζαμί και αφήνοντας πίσω μας το 
σημείο πού άλλοτε αντηχούσαν οι ιαχές του Βυζαντινού Ιπποδρόμου και 
οι εθιμοτυπικές πομπές του Αυγουσταίου, μεταβαίνουμε για να θαυμά-
σουμε  και να ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής την Του Θεού 

Αγία Σοφία η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα τον αρχαιότερο μεγαλύ-
τερο περίκλειστό ναό του κόσμου. Θα συνεχίσουμε για την πασίγνωστη 
σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα 
για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντί-
κες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι» και δια μέσου 
της Αιγυπτιακής αγοράς θα επιστρέψουμε  στο ξενοδοχείο.  Το βράδυ 
προαιρετική έξοδος σε νυχτερινό κέντρο με show παραδοσιακών χορών 
και χορών oriental.    

4η μέρα: Κρεμαστή γέφυρα του βοσπόρου–ανάκτορο Beylerbeyi–
ασιατική Κωνσταντινούπολη–Χαλκηδόνα–Πρίγκηπος
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική Κωνσταντινούπολη 
διασχίζοντας την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Φτάνουμε 
στο παραθαλάσσιο Ανάκτορο Μπεηλερμπεη κάτω από την Κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου. Το ανάκτορο με τα αναρίθμητα δωμάτια και το 
χαρέμι του διακοσμημένο σε στυλ Ροκοκό σου δίνει την εντύπωση ότι 
έχει βγεί μέσα από παραμύθι. Θα συνεχίσουμε κατά μήκος της παρα-
λιακής ακτής διασχίζοντας  το Σκούταρι όπου στο ένωμα του Βοσπόρου 
με τη θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται ο διάσημος Πύργο της Κόρης,  
για να καταλήξουμε στην Πόλη των Τυφλών , την Χαλκηδόνα. Στην Χαλ-
κηδόνα θα επισκεφθούμε το ναό της προστάτιδας της Αγίας Ευφημίας 
καθώς επίσης θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα γραφικά σοκά-
κια τα οποία πλημμυρισμένα από τα αρώματα και τα χρώματα τους μας 
υπενθυμίζουν συνεχώς την παρουσία του Ελληνικού στοιχείου στην πε-
ριοχή . Εφόσον διασχίσουμε τις περιοχές του Μοδίου , Φενερμπαχτσε, 
Καλαμισίου και Μπόσταντζι φτάνουμε στο  λιμάνι για να επιβιβαστούμε 
στο καράβι ιδιωτικής γραμμής με προορισμό την μαγευτική και κατα-
πράσινη Πρίγκηπο.  Άφιξη στο Νησί του   Άι Γιώργη του Κουδουνά, του 
πασίγνωστου μοναστηριού με τα χιλιάδες θαύματα σε Χριστιανούς και 
Μουσουλμάνους. Η Πρίγκηπος είναι κατάμεστη από θαυμάσιες  αρχο-
ντικές ξύλινες επαύλεις και μεγαλοπρεπή «κιόσκια» των περασμένων 
αιώνων. Καταλήγουμε για προσκύνημα στην εκκλησία της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου  (εφόσον είναι ανοιχτή) και γευματίζουμε εξ ιδίων σε ένα 
από τα παραθαλάσσια γραφικά ταβερνάκια. Επιστροφή στην Κωνσταντι-
νούπολη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη (599 χιλ.) 
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
το οποίο στεγάζεται από το 1601 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο 
Φανάρι. Ξενάγηση, προσκύνημα και χρόνος ελεύθερος, εφ’ όσον υπάρ-
χει θεία λειτουργία να παρακολουθήσετε μέρος της, η να περιηγηθείτε 
στα πανέμορφα σοκάκια του Φαναρίου. Μπορείτε να θαυμάσετε την πα-
ρακείμενη Μεγάλη του Γένους Σχολή, που στεγάζεται στο αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα του Κωνσταντίνου Δημάδη και αποτελεί σήμερα ένα από 
τα τρία μειονοτικά ελληνόφωνα σχολεία της  Συνεχίζουμε για τα σύνορα,  
όπου θα γίνει τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν 
άφιξη στην Θεσσαλονίκη.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιμα-
τιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. επιλεγμένη 
διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας.  Ξεναγήσεις-περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμ-
μα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφο-
ρετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδρομή στα 
Πριγκηπόνησα, πραγματοποιείται αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

πρόυΣα – 
κωΝΣταΝτιΝόυπόλη – 

5 ημέρες 
(πρωινή αναχώρηση)



1η ημέρα : Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη (620 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00πμ από τα γραφεία μας και με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος 
ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη 
περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας 
παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κων-
σταντινούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώ-
ντας στα όμορφα και γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν και της 
Γενοβέζικης Magnifica Communita di Perra με επίκεντρο τον Πύργο 
του Γαλατά, θα σας ενθουσιάσει.

2η μέρα: Προαιρετική κρουαζίερα Κεράτιου κόλπου 
και βόσπορου - βυζαντινός ιππόδρομος-
αγ. Σοφία-αρχαιολογικό Μουσείο-Kαπαλί Τσαρσί  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική 
κρουαζιέρα στον Κεράτιο κόλπο και  στα στενά του χιλιοτραγουδισμέ-
νου Βοσπόρου όπου θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά, αλλά και τις σύγ-
χρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη κρεμα-
στή γέφυρα του Βοσπόρου. Η κρουαζιέρα μας θα καταλήξει στο λιμάνι 
του Εμίνονου από όπου και ξεκίνησε. Στη συνέχεια στο ιστορικό κέντρο, 
περνώντας από το Μπλε Τζαμί και αφήνοντας πίσω μας το σημείο πού 
άλλοτε αντηχούσαν οι ιαχές του Βυζαντινού Ιπποδρόμου και οι εθιμο-
τυπικές πομπές του Αυγουσταίου, μεταβαίνουμε για να θαυμάσουμε  
και να ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής την Του Θεού Αγία 
Σοφία η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα τον αρχαιότερο μεγαλύτερο 
περίκλειστό ναό του κόσμου. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, ένα από τα μεγαλύτερα στο 
είδος του, καθώς μετρά περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκθέματα 
από όλους σχεδόν τους πολιτισμούς και τις χρονικές περιόδους. Θα 
συνεχίσουμε για την πασίγνωστη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί 
Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβα-
στρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε 
το απαραίτητο «παζάρι»  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Το βράδυ προαι-
ρετική έξοδος σε νυχτερινό κέντρο με show παραδοσιακών χορών και 
χορών oriental.

3η μέρα: Κρεμαστή γέφυρα του βοσπόρου – ανάκτορο 
Beylerbeyi-ασιατική Κωνσταντινούπολη-Χαλκηδόνα-Πρίγκηπος
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική Κωνσταντινούπολη 
διασχίζοντας την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Φτάνουμε 
στο παραθαλάσσιο Ανάκτορο Μπεηλερμπεη κάτω από την Κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου. Το ανάκτορο με τα αναρίθμητα δωμάτια και το 
χαρέμι του διακοσμημένο σε στυλ Ροκοκό σου δίνει την εντύπωση ότι 
έχει βγεί μέσα από παραμύθι. Θα συνεχίσουμε κατά μήκος της παραλι-
ακής ακτής διασχίζοντας  το Σκούταρι όπου στο ένωμα του Βοσπόρου 
με τη θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται ο διάσημος Πύργο της Κόρης,  
για να καταλήξουμε στην Πόλη των Τυφλών , την Χαλκηδόνα. Στην Χαλ-

κηδόνα θα επισκεφθούμε το ναό της προστάτιδας της Αγίας Ευφημίας 
καθώς επίσης θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα γραφικά σοκά-
κια τα οποία πλημμυρισμένα από τα αρώματα και τα χρώματα τους μας 
υπενθυμίζουν συνεχώς την παρουσία του Ελληνικού στοιχείου στην πε-
ριοχή . Εφόσον διασχίσουμε τις περιοχές του Μοδίου , Φενερμπαχτσε, 
Καλαμισίου και Μπόσταντζι φτάνουμε στο  λιμάνι για να επιβιβαστούμε 
στο καράβι ιδιωτικής γραμμής με προορισμό την μαγευτική και κατα-
πράσινη Πρίγκηπο.  Άφιξη στο Νησί του  Άι Γιώργη του Κουδουνά, του 
πασίγνωστου μοναστηριού με τα χιλιάδες θαύματα σε Χριστιανούς και 
Μουσουλμάνους. Η Πρίγκηπος είναι κατάμεστη από θαυμάσιες  αρχο-
ντικές ξύλινες επαύλεις και μεγαλοπρεπή «κιόσκια» των περασμένων 
αιώνων. Καταλήγουμε για προσκύνημα στην εκκλησία της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου  (εφόσον είναι ανοιχτή) και γευματίζουμε εξ ιδίων σε ένα 
από τα παραθαλάσσια γραφικά ταβερνάκια. Επιστροφή στην Κωνσταντι-
νούπολη. Διανυκτέρευση.    

4η ημέρα: Χωριά Boσπόρου-Miniaturk-Ζωοδόχος Πηγή
(Μπαλουκλι)-ενυδρείο (Istanbul Forum   
Πρωινο.  Ξεκινούμε την μέρα μας με ένα οδικό οδοιπορικό κατά μήκος 
της ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου διασχίζοντας αρχικά το περίφημο 
Μεσοχώρι του Βοσπόρου, γνωστό για την εκκλησία του Αγίου Φωκά 
αλλά και για τα γραφικά πλακόστρωτα στενά που είναι κατάμεστα με 
υπαίθρια μαγαζιά και πάγκους με χειροποίητα προϊόντα. Συνεχίζουμε 
περνώντας  από την Ξηροκρήνη, το  Μέγα Ρεύμα, Μπεμπέκ, Κάστρο 
της Ρωμυλίας , Στενή, Νιχώρι, μέχρι και τα Θεραπειά θαυμάζοντας καθ’ 
οδόν το παρελθόν αλλά και το παρόν του Βοσπόρου, με τα αρχοντικά 
και τις σύγχρονες υπερπολυτελείς κατοικίες και ακολουθώντας το δρό-
μο των υψωμάτων του Βοσπόρου και διασχίζοντας τις περιοχές που 
θεωρούνται το Μανχάταν της Κωνσταντινούπολης, καταλήγουμε στο 
θεματικό πάρκο μουσείο Miniaturk,  όπου σε μία έκταση 60.000 τ.μ. 
φιλοξενείται  στο 1/25 του πραγματικού τους μεγέθους. πιστή απεικό-
νιση όλων των ιστορικών τοποθεσιών της Κωνσταντινούπολης καθώς 
και πολλών  άλλων μνημείων της Τουρκίας. Είναι μία πανοραμκή όσο 
και ιστορική θέα της Πόλης αλλα και της Ανατολίας, που δινει την δυ-
νατότητα στον επισκέπτη, να εξερευνήσει κτίρια και αντικείμενα από το 
Ρωμαικό, Βυζαντινό, Σελτζούκικο και Οθωμανικό παρελθόν της χώ-
ρας.  Συνεχίζουμε με την επίσκεψη στο αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής 
(Μπαλουκλί) όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγινε το θαύμα με τα ψά-
ρια την ημέρα της άλωσης. Στον προαύλιο χώρο της Ζωοδοχου Πηγής 
βρίσκονται και οι τάφοι και των τελευταίων 15 Πατριαρχών. Μετά το 
προσκύνημά μας, ακολουθεί η επίσκεψή μας στο  ISTANBUL FORUM, 
ένα από τα πλέον σύγχρονα EΚΠΤΩΤΙΚΑ εμπορικά κέντρα της Κωνστα-
ντινούπολης, για να επισκεφθούμε το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο 
εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείου. Προαιρετική διασκέδαση.

5η μέρα: οικουμενικό Πατριαρχείο-Παναγία βλαχερνών-
επιστροφή   

Μετά το πρωινό επίσκεψη  στο  Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντι-
νουπολης, το οποίο στεγάζεται από το 1601 στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου στο Φανάρι. Ξενάγηση, προσκύνημα και χρόνος ελεύθερος 
εφ’ όσον υπάρχει θεία λειτουργία να παρακολουθήσετε μέρος της, η να 
περιηγηθείτε στα πανέμορφα σοκάκια του Φαναρίου και να θαυμάσετε 
την παρακείμενη Μεγάλη του Γένους Σχολή, που στεγάζεται στο αρχιτε-
κτονικό αριστούργημα του Κωνσταντίνου Δημάδη και αποτελεί σήμερα 
ένα από τα τρία μειονοτικά ελληνόφωνα σχολεία της Κωνσταντινούπο-
λης. Κατόπιν επισκεπτόμαστε το Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, 
όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ. Αναχώ-
ρηση.  Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με  ενδιάμεσες 
στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

κωΝΣταΝτιΝόυπόλη
1000 & 1 ΝυχτεΣ

5 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλι-
ματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. επιλεγ-
μένη διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας.  Ξεναγήσεις-περιη-
γήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφο-
ρετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδρομή στα 
Πριγκηπόνησα, πραγματοποιείται αναλόγως των καιρικών συνθηκών.



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη (630 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 23:00μμ. Με τις 
απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα των Κήπων για τελωνειακό 
έλεγχο και ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην 
Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, 
ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά.  Άφι-
ξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί.     

2η ημέρα: Istanbul Forum–Παναγία των βλαχερνών–
Φανάρι – οικουμενικό πατριαρχείο
Φτάνουμε νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και θα επισκεφτούμε 
το ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα EΚΠΤΩΤΙΚΑ εμπορι-
κά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα δούμε το Aquarium (ενυ-
δρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασ-
σινών και ψαριών.  Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας για 
συμφέρουσες αγορές και πρωινό καφεδάκι . Θα συνεχίσουμε για να 
επισκεφθούμε το Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει 
για πρώτη φορά ο Ακάθιστος ‘Ύμνος το 626 μ.Χ. για να κατευθυνθούμε 
έπειτα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά του πεζόδρο-
μου του Πέραν και της Γενοβέζικης Magnifica Communita di Perra με 
επίκεντρο τον Πύργο του Γαλατά, θα σας ενθουσιάσει. 

3η ημέρα: βόσπορος - βυζαντινός ιππόδρομος -αγ. Σοφία – αρ-
χαιολογικό Μουσείο - Kαπαλί Τσαρσί 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική 
κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου όπου θα 
θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά, αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές 
συνοικίες, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπό-
ρου. Στη συνέχεια στο ιστορικό κέντρο, περνώντας από το Μπλέ Τζαμί 
και αφήνοντας πίσω μας το σημείο πού άλλοτε αντηχούσαν οι ιαχές του 

Βυζαντινού Ιπποδρόμου και  οι εθιμοτυπικές πομπές του Αυγουσταίου, 
μεταβαίνουμε για να θαυμάσουμε  και να ξεναγηθούμε στο θαύμα της 
αρχιτεκτονικής την Του Θεού Αγία Σοφία, η οποία αποτελεί μέχρι και 
σήμερα τον αρχαιότερο μεγαλύτερο περίκλειστό ναό του κόσμου.  Στη 
συνέχεια  επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό Μουσείο ένα από τα μεγα-
λύτερα στο είδος του, καθώς μετρά περισσότερα από ένα εκατομμύριο 
εκθέματα από όλους σχεδόν τους πολιτισμούς και τις χρονικές περιό-
δους. Θα συνεχίσουμε για την πασίγνωστη σκεπαστή αγορά της πόλης, 
το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, 
χαλιά, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να πα-
ραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι». Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το 
βράδυ προαιρετική έξοδος σε νυχτερινό κέντρο.

4η ημέρα: ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής-επιστροφή 
Πρωινό και επίσκεψη στην Ι. Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, (Μπαλουκλί) 
όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγινε το θαύμα με τα ψάρια, την ημέρα 
της Άλωσης. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με 
ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιμα-
τιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. επιλεγμένη 
διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα. ασφάλεια αστικής ευθύνης.   

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμ-
μα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.

ΣΗΜειωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορε-
τική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Τα δωμάτια παρα-
λαμβάνονται μετά τις 14:00μμ.

κωΝΣταΝτιΝόυπόλη 
& βόΣπόρόΣ

4 ημέρες
(βραδινή αναχώρηση)



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη-αδριανούπολη (360 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:00. Στάση για 
καφέ στη Μουσθένη και αναχώρηση για τα σύνορα. Έλεγχος ταξιδιω-
τικών εγγράφων και χρόνος για αγορές στα αφορολόγητα είδη (Duty 
Free). Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και μια πρώτη γνωριμία στην πανέμορφη πόλη της Θρά-
κης. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά Αλή Πασά (το μεγαλύτερο τσαρσί 
της πόλης) αλλά και στους τριγύρω πολυσύχναστους δρόμους γύρω 
από τον πεζόδρομο (Saraclar), όπου έχετε τη δυνατότητα εκτός από τις 
αγορές σας να θαυμάσετε τα γραφικά σπίτια βγαλμένα από μια άλλη 
εποχή και να δοκιμάσετε την τουρκική παραδοσιακή κουζίνα. Σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα παραδοσιακό τουρκικό χαμάμ που 
θα σας χαλαρώσει και θα σας γεμίσει ευεξία. Διανυκτέρευση.     

2η ημέρα: αδριανούπολη (Ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό. Αναχώρηση για το επιβλητικό Σελιμιγιέ Τζαμί, έργο του με-
γάλου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν, καθώς επίσης και την 2η σκεπαστή 
αγορά (Arasta Bazar), που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Έπειτα θα επι-
σκεφτούμε το ξακουστό Μουσείο Υγείας, το σπουδαιότερο κοινωφε-
λές ίδρυμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου με μεθόδους όπως 
η μουσική και η υδροθεραπεία θεράπευαν νοσήματα της ψυχής και 
του σώματος. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στα δύο καινούργια 
εμπορικά κέντρα της πόλης, το Erasta και το Margi Outlet, όπου θα 
έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αγορές όλων των ειδών. Για το βράδυ 
προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο με μουσικό πρόγραμ-
μα (Οριεντάλ), φαγητό και ποτό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυ-
κτέρευση.     

3η μέρα: αδριανούπολη-αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη
(360 χλμ.)
Πρωινό. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την Ελλάδα. 
Περνώντας από το προάστιο Κάραγατς (Παλιά Ορεστιάδα), θα κάνου-
με στάση για να επισκεφτούμε το Σιδηροδρομικό Σταθμό, απ’ όπου 
κάποτε περνούσε το θρυλικό Όριεντ Εξπρές (συρμός) και σήμερα 
στεγάζεται η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Trakya. Στην 
ίδια περιοχή υπάρχει το μνημείο της Λοζάνης. Μετά από τον συνορι-
ακό έλεγχο και με στάσεις καθοδόν, άφιξη το μεσημέρι στην Αλεξαν-
δρούπολη για φαγητό. Ελεύθερος χρόνος στο λιμάνι με τον επιβλητικό 
Φάρο - σύμβολο της πόλης και το μνημείο της οικογένειας Βισβίζη, 
μία από της μεγάλες οικογένειες ευεργετών του γένους, που αφιέρω-
σαν την περιουσίας τους στην ελληνική επανάσταση. Αναχώρηση για 
τη Θεσσαλονίκη, άφιξη το βράδυ στην πόλη.

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, περιη-
γήσεις–ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, αρχηγός–συ-
νοδός του γραφείου μας, διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
και πρωινό, ασφάλεια αστικής ευθύνης.    

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαι-
ρετικό, είσοδοι μουσείων, νυχτερινών κέντρων.

αδριαΝόυπόλη – 
αλεξαΝδρόυπόλη 

3 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)



1η ημέρα:  Θεσσαλονίκη–ραιδεστός (450 χλμ)
Αναχώρηση στις 06:00 από την Θεσσαλονίκη. Με ενδιάμεσες στάσεις, 
άφιξη στο τελωνείο των Κήπων, έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων, σύ-
ντομη επίσκεψη στο κατάστημα αφορολογήτων ειδών και στη συνέχεια 
μέσω Μαλγάρων, άφιξη στη Ραιδεστό. Γεύμα εξ’ιδίων και στην συνέ-
χεια, θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής 
Θράκης “Tekira Alisveris Merkezi”. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτο-
ποίηση. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ραιδεστός–αδριανούπολη  
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό-Εθνο-
γραφικό Μουσείο Ραιδεστού, όπου εκτίθενται μεταξύ άλλων και ευρή-
ματα από την αρχαία Πέρινθο και την γύρω περιοχή, την συνοικία με τα 
παλιά ελληνικά σπίτια, το μουσείο & την κρήνη Rakoczi. Συνεχίζουμε 
για να επισκεφτούμε τη δεύτερη κατά σειρά πρωτεύουσα της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, την Αδριανούπολη, το «Παρίσι της Ανατολής». 
Θα δούμε το πάρκο Σιουτλουκ, τα ποτάμια (Έβρος ,Τούνσας ,Άρδας 
),τις γέφυρες ,τα τεμένη, το Καραβάν Σεράι του Ρουστέμ πασά , το Μπε-
δεστέν , οι κλειστές αγορές  όλα τόσο δεμένα μεταξύ τους, που μας 
εντυπωσιάζουν στην πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Το Μπεγιαζιτ 
Β και το Κουλλιε (συγκρότημα κτηρίων του 1488), το όποιο στεγάζει 
και το μουσείο υγείας , τα ερείπια του παλατιού του Σαραγι Τζεντιν, τον 
πύργο της Δικαιοσύνης, το μνημείο των Βαλκανικών αγώνων, το αρχαι-
ολογικό και λαογραφικό μουσείο καθώς και το χώρο Κίρκ πινάρ όπου 
κάθε χρόνο διεξάγονται οι πιο γνωστοί αγώνες παραδοσιακής πάλης 
με λάδι.Επιστροφή στη Ραιδεστό και στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα:  ραιδεστός - αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη (450 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση. Είσοδος στην Ελλάδα & μετάβαση στην κωμό-
πολη των Φερών. Εκεί θα ξεναγηθούμε στο βυζαντινό ναό της Πανα-

γίας Κοσμοσώτηρας του 12ου αι., που είναι μικρογραφία της Αγια Σο-
φιάς της Κωνσταντινούπολης και οι ντόπιοι αποκαλούν “Παρθενώνα” 
της Θράκης. City-tour by bus στην παραθαλάσσια Αλεξανδρούπολη, 
που είναι χτισμένη με άψογη ρυμοτομία & σχεδιασμένη σύμφωνα με 
το ιπποδάμειο σύστημα. Μεταξύ άλλων θα δούμε και τον ψηλό Φάρο, 
ναυτικό σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα & επιστροφή 
από την Εγνατία Οδό. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας 

ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, περιη-
γήσεις – ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, αρχηγός – συ-
νοδός του γραφείου μας, διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
και πρωινό, ασφάλεια αστικής ευθύνης.   

ΔεΝ ΠεριλαΜβαΝοΝΤαι: Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρε-
τικό, είσοδοι μουσείων, νυχτερινών κέντρων.

ραιδεΣτόΣ - 
αδριαΝόυπόλη

3 ημέρες
(πρωινή αναχώρηση)


