Πρόγραμμα 8ήμερου ταξιδιού στην Καππαδοκία 22/5 – 31/05/2009

Στα πλαίσια των προσκυνηματικών μας ταξιδιών στα εδάφη της Μικράς Ασίας και της
Ανατολικής Θράκης διοργανώνουμε οκταήμερη εκδρομή με προορισμό την Καππαδοκία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΑΠΟ 22/05/2009 ΕΩΣ 31/05/2009

Παρασκευή 22/05 – 1η ημέρα αναχώρησης. Το απόγευμα 5:45 συγκέντρωση στο λιμάνι
του Πειραιά και αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής για Χίο.

Σάββατο 23/05 - 1η ημέρα παραμονής. Αποβίβαση το πρωί στο λιμάνι της Χίου. Έλεγχος
διαβατηρίων – ταυτοτήτων. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το λιμάνι του Τσεσμέ.
Έλεγχος διαβατηρίων, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση με προορισμό το Παμούκκαλε
(Ιεράπολις Φρυγίας). Επίσκεψη στο ιερό βουνό με τα ρωμαϊκά θερμά λουτρά που
λειτουργούν μέχρι σήμερα, το ναό του Απόλλωνα Αρχηγέτη, τον τόπο μαρτυρίου του
Απόστολου Φίλιππου, της απέραντης ρωμαϊκής νεκρόπολης, και το αξιοθαύμαστο φυσικό
φαινόμενο της λευκής ασβεστολιθικής πλάκας που καλύπτει την επιφάνεια του εδάφους με
ρηχές φυσικές λεκάνες ζεστού νερού. Δείπνο και 1 (μία) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο
Richmond 5*στο Παμούκκαλε. Το ξενοδοχείο έχει θερμά λουτρά.

Κυριακή 24/05 - 2η ημέρα παραμονής. Μετά το πρωινό αναχώρηση με προορισμό το
Ικόνιο. Στη διαδρομή επισκεπτόμαστε τη Σπάρτη Πισιδίας, τις λίμνες Εγιρδίρ (με το Νησί
Πισιδίας) και Μπεϊσεχίρ σε υψόμετρο 940 μ. Δείπνο και 1 (μία) διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο Dündar 4* στο Ικόνιο.

Δευτέρα 25/05 -3η ημέρα παραμονής. Μετά το πρωινό αναχωρούμε για επισκέψεις μέσα
στην πόλη του Ικονίου, την πόλη με τη μεγάλη θρησκευτική ‘‘ διασταύρωση ’’ της έδρας του
χριστιανού επισκόπου Αμφιλοχίου αλλά και του ιδρυτή του τάγματος των Μεβλεβήδων
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(περιδινούμενοι Δερβίσηδες ) Μεβλανά, Τζέλα-Αλ-Ντιν Ρουμί. Επίσκεψη στο μαυσωλείο του.
Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το Σουλτάν Χανί, το μεγαλύτερο Καραβάν Σεράϊ του 13ου
αιώνα και παίρνοντας το δρόμο των καραβανιών μπαίνουμε στο Άκσαράι (Αρχελαΐδα) και
στην περιοχή της Καππαδοκίας. Διασχίζουμε την κοιλάδα του Περιστρέματος - Ιxλάρα κατεβαίνουμε στον ποταμό Μελεντίζ και κάνουμε περίπατο στο φαράγγι με τις λαξευμένες
στους βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησιές. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας πηγαίνουμε
στην Καρβάλη με τα πέτρινα σπίτια και επισκεπτόμαστε την εκκλησία που μόνασε στο
τέλος της ζωής του ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός. Επισκεπτόμαστε στη
Μαλακοπή την υπόγεια πόλη και το ναό των Αγίων Θεοδώρων. Δείπνο και 3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Yeni Yükseller 3* στο Ορτάχισάρ. Προαιρετική
παρακολούθηση χορού δερβίσηδων στο ιστορικό χάνι «Καραβάν Σαράι».

Τρίτη 26/05 - 4η ημέρα παραμονής. Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το σημαντικότερο
οικισμό της προβυζαντινής περιόδου Άβανο, κτισμένο στις όχθες του ποταμού Άλυ και
επισκεπτόμαστε εργαστήριο κεραμικής. Η πόλη φημίζεται για τα κεραμικά της. Πηγαίνουμε
στην επαρχία Χατζημπεκτάς ( Άγ. Χαράλαμπος της περιοχής ) που φέρει το όνομα του
ηγέτη του τάγματος των Αλεβήδων Χατζή Μπεκτάς Βελή. Επίσκεψη στο μαυσωλείου του
και παρακολούθηση του χορού ‘’Σεμάχ’’ τωνΑλεβήδων. Συνεχίζουμε με την κοιλάδα Δερβέντ
και το όγδοο θαύμα τουκόσμου: τις Καμινάδες των Νεράιδων που σχηματίστηκαν από
ηφαιστειογενή πετρώματα. Διασχίζουμε τις κοιλάδες Ζέλβη, Πασαμπάγ και Κόραμα.
Επισκεπτόμαστε εκκλησίες με καταπληκτικές αγιογραφίες (τη Σκοτεινή, την Κρυφή, της
Παναγίας, των Σανδάλων, της Αγίας Βαρβάρας, του Φιδιού, του Μήλου, των Στεφάνων).
Πηγαίνουμε στο Ούστχισάρ, στον «Ακραίο Πύργο», από όπου η θέα σε όλη την περιοχή είναι
εκπληκτική. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Ορτάχισάρ για δείπνο και
διανυκτέρευση. Προαιρετικά, διασκέδαση σε κέντρο με χορούς και μουσική της Ανατολής.

Τετάρτη 27/05 - 5η ημέρα παραμονής. Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Σινασό.
Περπατάμε στις ελληνικές γειτονιές με τα πανέμορφα αρχοντικά και επισκεπτόμαστε την
εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Συνεχίζουμε στην Καισάρεια, πατρίδα του
Μεγάλου Βασιλείου με τα τείχη του Ιουστινιανού του 6ου αιώνα. Πηγαίνουμε στο Προκόπι
όπου έζησε, κοιμήθηκε και τάφηκε ο όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
μας στο Ορτάχισάρ για δείπνο και διανυκτέρευση.

Πέμπτη 28/05 - 6η ημέρα παραμονής. Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο του γυρισμού
και αναχωρούμε με προορισμό το Αφιόν Καραχισάρ. Στη διαδρομή επισκεπτόμαστε την
πόλη Σύλλη, και το Άκσεχίρ που έζησε ο Νασρεντίν Χότζα. Δείπνο και 1 διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο Oruçoğlu 5* έξω από το Αφιόν Καραχισάρ. Το ξενοδοχείο έχει ιαματικά λουτρά.
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Παρασκευή 29/05 - 7η ημέρα παραμονής. Μετά το πρωινό πηγαίνουμε μια βόλτα στην
παλιά πόλη του Αφιόν Καραχισάρ και αναχωρούμε με προορισμό τον Τσεσμέ. Στη διαδρομή
μαςδιασχίζουμε το Ουσάκ και επισκεπτόμαστε τα Κούλα, το Νυμφαίο και τη Σμύρνη. Δείπνο
και 1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Ontur 5* στον Τσεσμέ.

Σάββατο 30/05 - 8η ημέρα παραμονής. Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα Αλάτσατα.
Συνεχίζουμε στη ναυτοπολιτεία της Αγία Παρασκευής με το γραφικό λιμάνι και τους
υπέροχους ψαρομεζέδες. Επιστροφή στον Tσεσμέ. Το απόγευμα έλεγχος διαβατηρίων,
επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Xίο. Έλεγχος διαβατηρίων και αποσκευών και το
βράδυ επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά.

Κυριακή 31/05 - 8η ημέρα επιστροφής. Το πρωί 7:00 αποβίβαση στον Πειραιά.

Τιμή συμμετοχής, κατ’ άτομο σε τετράκλινη καμπίνα και σε δίκλινο δωμάτιο, 700
ευρώ. Η τιμή επιβαρύνεται με +130 ευρώ σε μονόκλινο δωμάτιο, +25 σε δίκλινη εσωτερική
καμπίνα, + 50 σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα, +60 σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με tv.

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 1. Ατμοπλοϊκά εισιτήρια :α) Πειραιά – Χίο – Πειραιά β) Χίο –
Τσεσμέ – Χίο. 2. Λιμενικά τέλη ξένου πλοίου. 3. Διόδια και φόρους χρήσης
αυτοκινητόδρομων. 4. 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* 4* 3* (όπως αναλυτικά
αναφέρονται στο πρόγραμμα). 5. 8 ολοήμερες εκδρομές. 5. Ημιδιατροφή (πρωινό και
δείπνο με ανοιχτό μπουφέ). 6. Κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μεταφορές,
μετακινήσεις, εκδρομές. 7. Ελληνόφωνο ξεναγό, συνοδό σε όλες τις επισκέψεις μας.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: Τα μεσημεριανά γεύματα, η κατανάλωση φαγητών και
ποτών στα πλοία, τα συνοδευτικά ποτά που καταναλώνονται στα ξενοδοχεία κατά τη
διάρκεια του δείπνου, τα εισιτήρια σε ιστορικούς χώρους ή μουσεία, το φιλοδώρημα στον
οδηγό μας εκεί και ό,τι άλλο δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο αριθμός των
συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί χρονικά η προτεραιότητα μέχρι της
συμπλήρωσής του. Η συμμετοχή έχει ισχύ μόνο με την καταβολή των χρημάτων
και μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου
που έχετε και το δικαίωμα της άμεσης επιστροφής του 70% των χρημάτων σας σε
περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση. Πέραν της ημερομηνίας αυτής υπάρχει η πιθανότητα
να μην ισχύουν οι προσφερόμενες τιμές.
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- Το κεντρικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τους
σκοπούς αυτών των ταξιδιών μας στη
γείτονα Τουρκία είναι οι περιηγήσεις
και οι επισκέψεις στους χώρους και τους τόπους
που η παρουσία του ελληνισμού έμεινε
αδιάκοπη μέχρι το 1924. Ωστόσο πάντα υπάρχει
η ‘‘ανάπαυλα’’ για ψώνια,
περίπατο και διασκέδαση στη διάρκεια του προγράμματος
όπου ο χρόνος των
προγραμματισμένων επισκέψεων το επιτρέπει ή όταν αυτές
χαρακτηρίζονται ως
προαιρετικές.
- Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται μόνο με
απόφαση των υπευθύνων του
γκρουπ και εφ΄όσον αυτοί κρίνουν ότι γίνεται για
το συμφέρον των
εκδρομέων. Οι
τροποποιήσεις του προγράμματος γνωστοποιούνται εγκαίρως
καθώς και οι λόγοι για
τους οποίους γίνονται.
- Το μεσημεριανό γεύμα προγραμματίζεται και ανακοινώνεται
καθημερινά ανάλογα
με τις μετακινήσεις μας.
- Οι ώρες επιβίβασης – αναχώρησης, οι οδηγίες
και οι ανακοινώσεις των υπευθύνων,
τηρούνται αυστηρά.
- Η συνεχής αλλαγή των θέσεων στο πούλμαν, από
τις θέσεις εμπρός προς τις
θέσεις πίσω, επιβάλλεται.
- Το κάπνισμα εντός του πούλμαν απαγορεύεται.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Αν επιθυμείτε να απολαύσετε τα θερμά και
ιαματικά λουτρά πάρτε μαζί το μαγιό
σας.
- Πριν το αποφασίσετε να συμμετάσχετε στο
ταξίδι μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε είτε
την
καινούργια ταυτότητα,
είτε το καινούργιο διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
. Οι κάτοχοι διαβατηρίου άλλης χώρας πληρώνουν βίζα στην
Τουρκία.
- Στα τελωνεία πραγματοποιείται έλεγχος αποσκευών σύμφωνα
με τις διατάξεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (είσοδος στη Χίο) και σύμφωνα με
τις διεθνείς (είσοδο – έξοδο
Τουρκία). Πληροφορηθείτε από πριν για το
τί
δεν μπορείτε να μεταφέρετε κατά
την είσοδο ή την έξοδο σας από τις δύο
χώρες.

Ισοτιμία νομίσματος σήμερα : 1 τούρκικη λίρα = 0,45 ευρώ
τούρκικες λίρες

----

1 ευρώ = 2,25
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