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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΩΡΗΗ : 12 ΜΑΙΟΤ 2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟΥΗ : 20 ΜΑΙΟΤ 2020 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

Ημέρα 1η & 2η   12/05 – 13/05 ΦΑΛΚΙΔΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ – ΦΙΟ – ΣΕΜΕ – ΠΑΜΟΤΚΑΛΕ 

 υγκϋντρωςη το μεςημϋρι ςτον επιθυμητό τόπο, τακτοπούηςη των αποςκευών ςτο πούλμαν και 

αναχώρηςη για το λιμϊνι του Πειραιϊ. Επιβύβαςη ςτο πλούο και απόπλουσ 20:00 με προοριςμό το 

νηςύ τησ Χύου. Διανυκτϋρευςη εν πλω ϊφιξη ςτο λιμϊνι τησ Φίου 04:15 περύπου, αποβύβαςη και 

χρόνοσ για να απολαύςουμε το πρωινό μασ καφϋ. Μεταφορϊ μασ ςτον τελωνειακό χώρο του 

λιμϋνα για τισ τυπικϋσ τελωνειακϋσ διατυπώςεισ, επιβύβαςη ςτο πλούο και αναχώρηςη, μετϊ από 
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45΄εν πλω ταξύδι φθϊνουμε ςτο λιμϊνι του Σςεςμέ τησ Σουρκύασ, τυπικόσ τελωνειακόσ ϋλεγχοσ 

ςυνϊντηςη με τον ξεναγό μασ και ξεκινούμε την εκδρομό μασ ςτα εδϊφη τησ Σουρκύασ. Η πρώτη 

μασ γνωριμύα θα εύναι με την επύςκεψό μασ ςε ϋνα γραφικό Ελληνικό χωριό, τα ΑΛΑΣΑΣΑ, το 

οπούο μϋχρι ςόμερα διατηρεύ τα φυςιογνωμικϊ χαρακτηριςτικϊ του. Η γοητεύα του χωριού 

οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτο απώτερο αλλϊ και 

πρόςφατο ελληνικό παρελθόν του. Ειδικϊ το κϋντρο 

του και η περιοχό γύρω από τον ναό τησ ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΣΗ ΑΛΑΣΑΣΙΑΝΗ, πού ςόμερα λειτουργεύ ωσ 

τζαμύ θα θαυμϊςουμε τα καλαύςθητα παλιϊ 

οικοδομόματα που επαρκώσ ϋχουν ςυντηρηθεύ και 

ανακαινιςτεύ από τουσ νϋουσ ιδιοκτότεσ τουσ. Χρόνοσ 

ελεύθεροσ να περπατόςουμε και να ανακαλύψουμε το 

υπϋροχο αυτό χωριό που ανόκει ςτισ παλιϋσ και 

αληςμόνητεσ πατρύδεσ. υνεχύζουμε την διαδρομό μασ 

μϋςω μύρνησ μικρόσ χρόνοσ παραμονόσ μασ. την ςυνϋχεια αναχωρούμε με προοριςμό το 

Παμούκαλε (ΙΕΡΑΠΟΛΗ) (239 km) μϋςω ΑΛΙΦΛΙ- ΑΛΑΕΦΙΡ (ΥΙΛΑΔΕΛΥΕΙΑ). Άφιξη, 

τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια του ξενοδοχεύου μασ, Δεύπνο, Διανυκτϋρευςη. 

Ημέρα 3η  14 Μαΐου  ΠΑΜΟΤΚΑΛΕ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Αφού απολαύςουμε το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχεύο, αναχωρούμε για να ςυνεχύςουμε την όμορφη 

εκδρομό μασ, πριν εγκαταλεύψουμε την Ιεράπολη θα γνωρύςουμε το ΥΡΟΤΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ 

με την αςυνόθιςτη φυςικό 

ομορφιϊ με τα θερμϊ και ιαματικϊ 

λουτρϊ τα οπούα βρύςκονται ςε 

ϋνα κατϊλευκο ςκηνικό. Πρόκειται 

για ϋνα από τα θαυμαςτϊ 

τουριςτικϊ κϋντρα τησ Σουρκύασ 

που λόγω των θεραπευτικών 

ιδιοτότων των  θερμών πηγών 

του με τα αςβεςτούχα  ϊλατα 

ςυνϋρεε εδώ πολύσ κόςμοσ. 

Αναχωρούμε με επόμενο 

προοριςμό μασ την Καππαδοκία 

(urgup), θα περϊςουμε ανϊμεςα 

από τα ψηλϊ οροπϋδια τησ Ανατολίασ, όπου βρύςκονται οι αποξηραμϋνεσ λύμνεσ, το Καραβάν 

εράι, το οπούο όταν ςημεύο ξεκούραςησ για τα καραβϊνια που ακολουθούςαν τον Δρόμο του 

Μεταξιού.  Άφιξη το βρϊδυ ςτο Προκόπι (Urgup) τησ Καππαδοκίασ, τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια 

του ξενοδοχεύου μασ, δεύπνο και διανυκτϋρευςη.  
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Ημέρα 4η  15 Μαΐου  ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Μετϊ το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχεύο αρχύζει η περιόγηςη και γνωριμύα με την ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ. Εδώ η 

ηφαιςτιογενόσ πϋτρα λαμβϊνει περύεργα και μοναδικϊ ςχόματα. Θα φθϊςουμε ςτο Ορτα-χιςάρ, 

όπου και το πανόραμα τησ Καππαδοκύασ. 

υνεχύζουμε με την επύςκεψό μασ ςτο 

Κόραμα, ϋνα υπαύθριο μουςεύο και 

θεωρεύται ϋνα μνημεύο τησ κληρονομιϊσ 

τησ ανθρωπότητασ. Θα γνωρύςουμε 

λατρευτϊ μοναςτηριακϊ  ςυγκροτόματα 

με αγιογραφύεσ που χρονολογούνται από 

τον 5ο μϋχρι τον 13ο αιώνα. Η Άβανοσ η 

επόμενη μασ επύςκεψη που εύναι χτιςμϋνη 

ςτισ όχθεσ του ποταμού Άλυ. υνεχύζουμε 

για να επιςκεφθούμε την ΙΝΑΟ, 

ανθηρό Ελληνικό κοινότητα μϋχρι το 1924. Εδώ θα θαυμϊςουμε ελληνικϊ πϋτρινα ςπύτια και 

ςχολεύα, όπωσ και αρκετϋσ εκκληςύεσ με κυριότερη τον Ναό του Αγίου Κωνςταντίνου και 

Ελένησ. Επιςτρϋφοντασ ςτο Προκόπι θα επιςκεφθούμε τον χώρο όπου μαρτύρηςε ο  Άγιοσ 

Ιωάννησ ο Ρώςοσ που το Ιερό ςκόνωμα βρύςκεται ςτο Προκόπι τησ Εύβοιασ. Επιςτροφό ςτο 

ξενοδοχεύο, δεύπνο, προαιρετικό ςυμμετοχό για διαςκϋδαςη ςε μαγαζύ με ζωντανό μουςικό. 

Διανυκτϋρευςη. 

Ημέρα 5η 16 Μαΐου  ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΙΚΟΝΙΟ 

Αμϋςωσ μετϊ το πρωινό μασ αναχωρούμε για να επιςκεφθούμε την Μαλακοπή, όπου θα 

επιςκεφθούμε τισ εκκληςύεσ των Αγίων Θεοδώρων και Αγίων Αναργύρων. Θα επιςκεφθούμε την 

υπόγεια πόλη, 80 m κϊτω από την επιφϊνεια τησ γησ όπου πραγματικϊ θα μασ αφόςει ϊφωνουσ. 

 υνεχύζουμε  για να επιςκεφθούμε την Καρβάλη όπου λειτούργηςε, δύδαξε και αναπαύθηκε ο 

Άγιοσ Γρηγόριοσ ο Θεολόγοσ που ςόμερα το Ιερό ςκόνωμϊ του βρύςκεται ςτην Ν. Καρβϊλη τησ 

Καβϊλασ. Κατευθυνόμαςτε προσ το Ικόνιο μϋςω Αιδινίου, κατϊ την ϊφιξό μασ θα επιςκεφθούμε το 

Μαυςωλείο – Μουςείο του Μεβλανά με τουσ τϊφουσ όπου αναπαύονται μϋλη τησ οικογϋνειασ 

Μεβλανά Σζελαλεντίν Ρουμί (1207 – 1273),μυςτικιςτόσ ποιητόσ και ιδρυτόσ του γνωςτότερου 

τάγματοσ των περιςτρεφόμενων Δερβίςηδων, λόγω του περιςτροφικού χορού τουσ, του αμά. 

Εδώ επύςησ θα δούμε πολλϊ καλλιγραφικϊ ϋργα ελτζούκικησ εποχόσ και μουςικϊ όργανα που 

χρηςιμοποιούςαν για να ςυνοδεύςουν τουσ Δερβύςηδεσ ςτον χορό τουσ. Σακτοπούηςη ςτα δωμϊτια 

του ξενοδοχεύου μασ, Δεύπνο, Διανυκτϋρευςη. 
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Ημέρα 6η  17 Μαΐου  ΙΚΟΝΙΟ – ΚΟΤΑΝΣΑΙ 

Αφού ϋχουμε ξεκουραςτεύ από την περιόγηςη και ταξύδι τησ προηγούμενησ ημϋρασ και 

απολαύςουμε το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχεύο μασ, αναχωρούμε με προοριςμό το κυριότερο και 

ομορφότερο τουριςτικό θϋρετρο τησ 

Σουρκύασ το Κουςάνταςι, η διαδρομό 

μασ μϋςω πϊρτησ όπου θα ϋχουμε την 

ευκαιρύα να γνωρύςουμε. υνεχύζουμε 

την εκδρομό μασ μϋςα από μύα 

εντυπωςιακό διαδρομό με ϋλατα που 

θυμύζουν αλπικό τοπύα ςε υψόμετρο 917 

m ςυναντϊμε την πόλη ΕΓΙΡΔΙΡ που 

εύναι χτιςμϋνη ςτισ όχθεσ τησ ομώνυμησ 

λύμνησ ΕΓΙΡΔΙΡ ΓΚΟΛΟΤ την 4η 

μεγαλύτερη λύμνη τησ Σουρκύασ μόκουσ 

468  τ.χ. και μϋςο βϊθοσ 14 m εδώ θα 

ϋχουμε την επόμενη ςτϊςη μασ, να αποθανατύςουμε το υπϋροχο τοπύο και να ψωνύςουμε ροδόνερο 

και αρωματιςτϊ ςαπουνϊκια. Η επόμενη λύμνη που θα ςυναντόςουμε εύναι η ΜΠΕΤΕΦΙΡ με 

ϋκταςη 650 τ.χ. και μϋςο βϊθοσ 10 m όπου θα αντικρύςουμε ϋνα υπϋροχο τοπύο ϊξιο θαυμαςμού 

αφού μϋςα ςτην λύμνη απλώνονται 32 νηςύδεσ ςε διϊφορα μεγϋθη. Άφιξη το απόγευμα ςτο 

Κουςάνταςι, τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια του ξενοδοχεύου μασ, απολαύςτε τισ ανϋςεισ του 

ξενοδοχεύου, δεύπνο. Διανυκτϋρευςη. 

Ημέρα 7η 18 Μαΐου  ΚΟΤΑΝΣΑΙ – ΚΙΡΚΙΣΖΕ 

Αμϋςωσ μετϊ και αφού ϋχουμε απολαύςει το 

πρωινό μα αναχωρόςουμε για να επιςκεφθούμε το 

χωριό Κιρκιτζέ (18 km από το Κουςϊνταςι), ϋνα 

χωριό 600 κατούκων γνωρύζοντασ τον απϊνω 

Μαχαλϊ, τον κϊτω μαχαλϊ το Γκοζλούκ  

Μαχαλεςί και να ψωνύςουμε από τισ χωριϊτιςςεσ 

που πωλούν ςτισ αυλϋσ των ςπιτιών τουσ 

δαντϋλεσ, χειροτεχνόματα, μαρμελϊδεσ, ςταφύδεσ, 

μπαχαρικϊ και διϊφορϊ ϊλλα, ενώ φημιςμϋνα 

εύναι τα φρούτα και το κραςύ από την εκκληςύα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιςτή. Επιςτροφό 

ςτο ξενοδοχεύο μασ ςτο Κουςάνταςι, υπόλοιποσ χρόνοσ ελεύθεροσ να γνωρύςετε την 

κοςμοπολύτικη αυτό πόλη και να ψωνύςετε από την υπϋροχη αγορϊ τησ. Δεύπνο. Διανυκτϋρευςη. 
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Ημέρα 8η 19 Μαΐου  ΚΟΤΑΝΣΑΙ – ΜΤΡΝΗ – ΣΕΜΕ – ΦΙΟ 

Μετϊ το υπϋροχο πρωινό μασ, τακτοπούηςη των αποςκευών μασ ςτο πούλμαν και αναχωρούμε, 

μετϊ ολιγόωρο ταξύδι φθϊνουμε ςτην πόλη τησ μύρνησ όπου γεννόθηκε ϋνα από τα 

ςημαντικότερα εύδη αςτικού τραγουδιού, 

το Ρεμπϋτικο. Θα επιςκεφθούμε το 

φημιςμϋνο Ρολόι που αποτελεύ ςύμβολο 

τησ μύρνησ, θα περϊςουμε από την 

πλατεία Αττατούρκ θα επιςκεφθούμε 

την Ευρωπαώκό μύρνη, που εύναι το 

ωραιότερο και πιο αναβαθμιςμϋνο τμόμα 

τησ πόλησ, την Πούντα και τον 

Υραγκομαχαλά όπου θα δούμε παλιϊ 

ελληνικϊ κτόρια. Επύςησ θα δούμε το παλιό 

ελληνικό προξενεύο, το εμπορικό λιμϊνι και 

την περιοχό όπου ευρύςκονταν τα 

περιςςότερα ελληνικϊ ςπύτια. Χρόνοσ 

ελεύθεροσ να την απολαύςουμε, να την 

περπατόςουμε και να την ανακαλύψουμε.  Αναχωρούμε για το Σςεςμϋ όπου μετϊ τον τυπικό 

τελωνειακό ϋλεγχο επιβιβαζόμαςτε ςτο πλούο για να μασ μεταφϋρει ςτην Χύο (18:00). Άφιξη ςτο 

λιμϊνι τησ Χύου, χρόνοσ ελεύθεροσ μϋχρι 21:00 όπου αναχωρούμε με το πλούο με προοριςμό το 

λιμϊνι του Πειραιϊ. Διανυκτϋρευςη εν πλω. 

Ημέρα 9η  20 Μαΐου  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΦΑΛΚΙΔΑ 

Άφιξη το πρωύ ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ, αποβύβαςη από το πλούο, επιβύβαςη ςτο πούλμαν και 

επιςτροφό ςτην πόλη μασ παύρνοντασ μαζύ μασ όλεσ αυτϋσ τισ αναμνόςεισ που μασ χϊριςε το ταξύδι 

μασ ςτα παρϊλια τησ Μικρϊσ Αςύασ και τησ Καππαδοκύασ ό καλύτερα <<ΣΙ ΦΑΜΕΝΕ 

ΑΛΗΜΟΝΗΣΕ ΠΑΣΡΙΔΕ>> δύνοντασ την υπόςχεςη ςτον εαυτό μασ ότι κϊποια ςτιγμό θα ξανϊ 

επιςτρϋψουμε.  Άφιξη ςτην Χαλκύδα.   

                                                                                                                                          ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 
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 ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  730 € 
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : 150 € 

 

ΣΙ ΑΝΩΣΕΡΩ ΣΙΜΕ Α ΠΡΟΥΕΡΟΤΜΕ : 

 Μεταφορϊ με πολυτελϋσ κλιματιζόμενο πούλμαν για όλη την διϊρκεια τησ εκδρομόσ. 

 Ακτοπλοώκϊ ειςιτόρια ΠΕΙΡΑΙΑ – ΧΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ ςε δύκλινεσ εςωτερ. Καμπύνεσ 

(ΑΒ2) 

 Ακτοπλοώκϊ ειςιτόρια ΠΕΙΡΑΙΑ – ΧΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ του πούλμαν 

 Ακτοπλοώκϊ ειςιτόρια  ΧΙΟ – ΣΕΜΕ – ΧΙΟ (ταξιδιωτών + πούλμαν) 

 Διαμονό ςε ξενοδοχεύα 5* (1νύχτα Παμούκαλε, 2 νύχτεσ Καππαδοκύα, 1 νύχτα Ικόνιο, 

2 νύχτεσ Κουςϊνταςι) 

 Καθημερινϊ πρωινό ςε ανοιχτό μπουφϋ 

 Ημιδιατροφό καθημερινϊ ςτα ξενοδοχεύα 

 Εκδρομϋσ – περιηγόςεισ – ξεναγόςεισ βϊςει του προτεινόμενου προγρϊμματοσ 

 Λιμενικϊ τϋλη ΧΙΟ – ΣΕΜΕ – ΧΙΟ 

 Οι εύςοδοι – ϋξοδοι από την Σουρκύα 

 Επύςημοσ πιςτοποιημϋνοσ ελληνόφωνασ ξεναγόσ για όλη την διϊρκεια τησ εκδρομόσ 

 Έμπειροσ αρχηγόσ του γραφεύου. 

 Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ tour operator. 

 Φ.Π.Α 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Οι εύςοδοι ςε μουςεύα και αρχαιολογικούσ χώρουσ. 

 Σα γεύματα που δεν αναφϋρονται ςτο πρόγραμμα 

 Σα δεύπνα ςτα πλούα 

 Ατομικϊ ϋξοδα (τηλ. Ποτϊ ςτα δεύπνα, αναψυκτικϊ κλπ) 

 Ότι ρητϊ αναφϋρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ό προτεινόμενο. 
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ΣΑ ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΦΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ : 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 
ΑΝΑΦ/Η 

ΩΡ. ΑΥΙΞΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ - ΦΙΟ 12/05/2020 20:00 04:15 (13/05) Blue Star Ferries 

ΦΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ 19/05/2020 21:30 06:55 (20/05) Blue star Ferries 

ΔΙΑΥΟΡΑ ΚΑΜΠΙΝΑ :  ΑΒ4(τετράκλινη εςωτ.)= 5€   Α4(τετράκλινη εξωτ.)=5€   Α2(δίκλινη εξωτ.)=12€ 

ΑΒ3(τρίκλινη εςωτ.) = 5€   Α3(τρίκλινη εξωτ.) =5€ 

 

  Οι διαφορέσ καμπινών είναι με επιςτροφή  και ανά άτομο 

 

ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΙΟ – ΣΕΜΕ – ΦΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΩΡΑ ΑΝΑΦΩΡΗΗ ΩΡΑ ΑΥΙΞΗ 

13/05    ΦΙΟ - ΣΕΜΕ 08:ΟΟ 08:45 
      18/05  ΣΕΜΕ - ΦΙΟ 18:00 18:45 
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                                                                                       Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019 

 

ΚΑΨΑΛΗ 71  ΚΑΝΗΘΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΑ     ΤΗΛ.: 22210-37854, 85944   FAX: 22210-94825, 85955 
e- mail  : info@melemistravel.gr          argiris@melemistravel.gr  
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