
 

 

 

 

 
 

Γηάξθεηα:  8εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 21,22,30/04, 22/05 &  11/06 

 

 

ΚΑΠΠΑΓΟΚΙΑ & ΥΔΡΟΝΗΟ ηεο ΔΡΤΘΡΑΙΑ  
 

Ιθόλην- Ιεξάπνιε/Πακνύθαιε- Έθεζν- Κηξθηληδέ θαη κύξλε 
Καηζάξεηα- Πξνθόπη- Κνηιάδεο Παζακπάγθ- Ιριάξα & Γθηόξεκε- Οπηζρηζάξ- Άβαλνο 

ηλαζζόο- Βνπξιά- Αιάηζαηα- Σζεζκέο 
 
 

Η Καππαδνθία είλαη κηα καγεπηηθή πεξηνρή ηεο Μηθξαζηαηηθήο γεο κε κνλαδηθά αμηνζέαηα 
θαη ηζηνξία ρακέλε ζηα βάζε ησλ αηώλσλ. Μηα πεξηνρή κε ππόγεηεο πόιεηο, ζεόξαηα πέηξηλα 
γιππηά-θπζηθέο "θακηλάδεο" - έλα ζειεληαθό, ζνπξεαιηζηηθό ηνπίν, ζην νπνίν άθεζαλ ηα 

ίρλε ηνπο πιήζε ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ θαη απνηέιεζε ζέαηξν πνιιώλ ζεκαληηθώλ 
γεγνλόησλ. Σν "Όγδνν Θαύκα ηνπ Κόζκνπ", ηα "Μεηέσξα ηεο Αλαηνιήο", είλαη έλα 

ππαίζξην κνπζείν θαη ηόπνο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Έλα ηαμίδη ζηνλ ρώξν 
θαη ζηνλ ρξόλν!!! 

 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο  

 
1ε εκέξα: Αζήλα - Καηζάξεηα - Πξνθόπη   

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ Κσλζηαληηλνύπνιεο γηα κηα από ηηο 
ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο Κεληξηθήο Αλαηνιίαο, ηελ Καηζάξεηα, ηελ πξσηεύνπζα ηεο 
Καππαδνθίαο θαη ηελ κεγαιύηεξε πόιε ηεο. Άθημε θαη ζύληνκε πεξηήγεζε ζηελ πόιε, ζηελ 

νπνία δεζπόδεη ην θάζηξν κε ηα ηεξάζηηα ηείρε θαη ηνπο πύξγνπο ηνπ, πνπ ζώδνληαη ζε 
άξηζηε θαηάζηαζε. πλερίδνπκε νδηθώο κέρξη ην Πξνθόπη (Οπξγθνύπ), ζηελ θαξδηά ηεο 

Καππαδνθίαο, πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε καο γηα λα εμεξεπλήζνπκε ηελ επξύηεξε πεξηνρή 
κε ηα ιαμεπηά πεηξνκνλάζηεξα θαη ηηο ηξσγινδπηηθέο θαηνηθίεο θαηά ηηο επόκελεο ηξεηο 
κέξεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.   

 
2ε εκέξα: Πξνθόπη - Άβαλνο - Κνηιάδα Παζακπάγθ – Πξνθόπη 

Πξναηξεηηθή βόιηα κε αεξόζηαηα 
ήκεξα ην πξσί μεθηλάκε ηελ εμεξεύλεζε ηεο Καππαδνθίαο, ηεο εθαηζηεηνγελνύο απηήο 
πεξηνρήο, όπνπ ν άλεκνο θαη ε βξνρή εξγάζηεθαλ επί αηώλεο γηα λα ζκηιέςνπλ ηε ιάβα θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο γηγαληηαίνπο θώλνπο, ηα θαξάγγηα θαη ηηο θνηιάδεο πνπ ζπλζέηνπλ 
απηό ην ππέξνρν ζνπξεαιηζηηθό ηνπίν. Πξώηνο καο ζηαζκόο ε Άβαλνο, πνπ είλαη θηηζκέλε 

ζηηο όρζεο ηνπ Κόθθηλνπ πνηακνύ (Κηδίι Ιξκάθ, ν Άιπο ησλ αξραίσλ) θαη θεκίδεηαη γηα ηα 
πεξίηερλα θεξακηθά ηεο. Βόιηα ζηελ πόιε θαη αλαρώξεζε γηα ηελ θνηιάδα Παζακπάγθ 
(Paşabağ) (Pasabag/Paşabağları) κε ηνπο ραξαθηεξηζηηθνύο βξάρνπο-θώλνπο ζε ζρήκα 

θακηλάδαο λα απνηεινύλ έλα από ηα ζπλήζε θαξη πνζηάι θαη ηα πην θσηνγξαθεκέλα ηνπία 
ηεο Καππαδνθίαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. * Γηα όζνπο επηζπκνύλ 

λα δήζνπλ κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία, πξνηείλνπκε κηα κνλαδηθή βόιηα κε αεξόζηαην 
πάλσ από ηελ πεξηνρή ηεο Καππαδνθίαο, πνπ πξνζθέξεη καγεπηηθέο εηθόλεο θαηά ηελ 
αλαηνιή ηνπ ήιηνπ 



 

 

 

 

3ε εκέξα: Πξνθόπη - Κνηιάδα Γθηόξεκε - Οπηζρηζάξ - Πξνθόπη - Υνξόο ηωλ Γεξβίζεδωλ 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ θνηιάδα Γθηόξεκε (Κόξακα, Göreme) θαη ηελ νκώλπκε πόιε, 
κηα από ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ηεο Καππαδνθίαο, κε ηα ηξσγινδπηηθά ζπηηάθηα ζκηιεκέλα 

θαη ρσκέλα κέζα ζηα βξάρηα. Η πόιε θαη ε εθαηζηεηαθή θνηιάδα ηεο πεξηνρήο απνηεινύλ 
κλεκεία παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Σειεπηαίνο καο ζηαζκόο, ε 

παλέκνξθε κηθξή ηξσγινδπηηθή πόιε Οπηζρηζάξ (Uçhisar), θηηζκέλε ςειά ζηνλ βξάρν, 
από ην θάζηξν ηεο νπνίαο ζα ζαπκάζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο πεξηνρήο. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνιαύζνπκε ηνλ εθζηαηηθό Χνξό ησλ 

Γεξβίζεδσλ, νη νπνίνη πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπο ππό ηνπο ήρνπο 
παξαδνζηαθήο ζξεζθεπηηθήο κνπζηθήο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελσζνύλ κε ηνλ Θεό. 

Γηαλπθηέξεπζε.   
 

4ε εκέξα: Πξνθόπη - ηλαζζόο - Μαιαθνπή - Κνηιάδα Ιριάξα - Καξβάιε - Αθζαξάη - 
Ιθόλην  

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Ιθόλην (Konya). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο 

καο ζα ζηακαηήζνπκε ζηελ κηθξή θσκόπνιε ηλαζζό (Μνπζηαθά-παζά/Mustafapaşa) κε 
έληνλν ην ειιεληθό ζηνηρείν, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηελ εθθιεζία Κσλζηαληίλνπ θαη 

Διέλεο, ην πην θαινδηαηεξεκέλν λαό ηεο πεξηνρήο. πλερίδνληαο ην νδνηπνξηθό καο ζα 
θζάζνπκε ζηελ ππόγεηα πνιηηεία Μαιαθνπή (Νηεξίλθνπγηνπ, Derinkuyu), πνπ είλαη 
ζθακκέλε πεξίπνπ 80 κέηξα θάησ από έλαλ ιόθν κε νιόθιεξα δσκάηηα, απνζήθεο, 

εθθιεζάθηα θιπ. ηε ζπλέρεηα ζα δηαζρίζνπκε κέξνο ηεο θνηιάδαο Ιριάξα (Πεξηζηξέκα) κε 
ηηο πεξίθεκεο ιαμεπηέο εθθιεζίεο. Δπόκελνη ζηαζκνί καο ζα είλαη ζηνλ παιαηό ειιεληθό 

νηθηζκό ηεο Καξβάιεο - παηξίδα ηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Ναδηαλδελνύ - θαη ζην Αθζαξάη 
(Αξρειαΐο), κία πόιε-ζηαζκόο ζηνλ Γξόκν ηνπ Μεηαμηνύ. Άθημε ζην Ιθόλην, ηελ 
πξσηεύνπζα ηνπ ειηδνπθηθνύ θξάηνπο από 1097 έσο ην 1243. ήκεξα είλαη κηα πόιε 

βαζεηά ζξεζθεπόκελε, κε πνιιά ηεκέλε θαη ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθνύο θαηνίθνπο. 
Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.     
 

5ε εκέξα: Ιθόλην - Ιεξάπνιε/Πακνύθθαιε  

Πξσηλή πεξηήγεζε ζην Ιθόλην θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Ιεξάπνιε/Πακνύθθαιε, έλαλ αθόκα 
ηόπν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Πόιε ηεο αξραίαο Φξπγίαο, από ηελ νπνία 
ζώδνληαη αμηνζαύκαζηα κλεκεία, όπσο  ην ζέαηξν κε ηηο 50 ζεηξέο θαζηζκάησλ, ηα εξείπηα 

ηνπ λανύ ηνπ Απόιισλα, ε λεθξόπνιε θ.ά. Σν Πακνύθθαιε, ην "Κάζηξν από Βακβάθη", 
είλαη επίζεο δηάζεκν γηα ηηο εληππσζηαθέο θπζηθέο αβαζείο ιηκλνύιεο (γνύξλεο), πνπ ηηο 

ηξνθνδνηνύλ νη ζεξκέο πεγέο ηεο πεξηνρήο - έλα πξαγκαηηθά κνλαδηθό θαηλόκελν. Μεηά 
ηελ επίζθεςή καο ζα κεηαβνύκε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

6ε εκέξα: Ιεξάπνιε - Έθεζνο - Κηξθηληδέ - κύξλε  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηα Μηθξαζηαηηθά παξάιηα. Πξώηε καο ζηάζε ε Έθεζνο, πνπ 
απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πνιηηηζηηθά κλεκεία ηνπ θόζκνπ θαη βξίζθεηαη ππό ηελ 
αηγίδα ηεο UNESCO. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο καο ζηνλ κνλαδηθό απηόλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ζα δνύκε ηα εξείπηα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Κέιζνπ, ην αξραίν ζέαηξν, ην 
Αξηεκίζην θαη άιια κλεκεία πνπ καξηπξνύλ ην ιακπξό παξειζόλ ηεο πόιεο. Αθνινπζεί 

επίζθεςε ζην θνληηλό ρσξηό Κηξθηληδέ (Şirince/ηξηληζέ), ηνλ ηόπν όπνπ γελλήζεθε ε Γηδώ 
σηεξίνπ. πλερίδνπκε γηα ηελ κύξλε. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε.     
 

7ε εκέξα: κύξλε- Ξελάγεζε - Βνπξιά - Αιάηζαηα - Σζεζκέο - κύξλε 

Υεξζόλεζνο ηεο Δξπζξαίαο 
Η πξσηλή καο μελάγεζε ζηελ κύξλε ζα μεθηλήζεη από ηελ θεληξηθή πιαηεία κε ηνλ Πύξγν 

ηνπ Ρνινγηνύ, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, πνπ δελ ζπκίδεη ηίπνηα από ηελ παιηά έλδνμε 
επνρή ηεο, πξηλ ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Πεξλώληαο από ηελ πξνθπκαία ζα δνύκε 
θάπνηα δηαηεξεηέα ζπίηηα, πνπ γιίησζαλ από ηελ θαηαζηξνθηθή θσηηά ηνπ 1922. ηε 



 

 

 

ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Χεξζόλεζν ηεο Δξπζξαίαο, κία από ηηο κεγαιύηεξεο 
ρεξζνλήζνπο ηεο Σνπξθίαο, πνπ καδί κε ηελ πεξηνρή ηεο Σξσάδαο απνηεινύλ ηα 

δπηηθόηεξα ζεκεία ηεο Μηθξάο Αζίαο. Βξίζθεηαη δπηηθά ηεο κύξλεο απέλαληη από ηελ Χίν 
θαη ρσξίδεη ηνλ Κόιπν ηεο κύξλεο από ηνλ Κόιπν ηεο Δθέζνπ. Η ρεξζόλεζνο πήξε ην 

όλνκά ηεο από ηελ αξραία Διιεληθή πόιε Δξπζξέο πνπ βξηζθόηαλ ζηελ δπηηθή αθηή ηεο 
ρεξζνλήζνπ. Πξώηε καο ζηάζε ζα είλαη ζηελ γελέηεηξα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, ηα Βνπξιά. 
πλερίδνπκε κέρξη ηα παλέκνξθα Αιάηζαηα, έλα θνπθιίζηηθν ρσξηνπδάθη πεξίπνπ 10 ρικ 

έμσ από ηνλ Σζεζκέ. Αξρνληηθά πνπ ζπκίδνπλ Μάλε, πεηξόρηηζηα δξνκάθηα, ζνθάθηα, 
γξαθηθά θαθέ, κηθξά καγαδάθηα. Θα πεξπαηήζνπκε ζην γξαθηθό θέληξν θαη ζα 

πεξηπιαλεζνύκε ζηηο όκνξθεο γεηηνληέο, θζάλνληαο κέρξη ηνπο αλεκόκπινπο κε ηελ 
ππέξνρε ζέα. Σέινο, ζα θάλνπκε κηα ζηάζε ζηνλ γεηηνληθό Σζεζκέ κε ην γξαθηθό ιηκάλη ηνπ. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γεκάηνη ππέξνρεο εηθόλεο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
8ε εκέξα: κύξλε - Αζήλα  

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ 
Κσλζηαληηλνύπνιεο.  

 

Πεξηιακβάλνληαη:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε Turkish Airlines κέζσ Κσλζηαληηλνύπνιεο  
 Φόξνη αεξνδξνκίωλ, επηβάξπλζε θαπζίκωλ 
 Ξελνδνρεία 5* (Σνπηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο)- Δηδηθά ζηελ κύξλε ε δηακνλή καο είλαη 

ζην θεληξηθόηαην Movenpick Izmir 5* κε ζέα ζηελ πξνθπκαία ηεο πόιεο 
 Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά 

 Χνξόο Γεξβίζεδσλ 
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Πνιύ έκπεηξνο Έιιελαο ηνπηθόο αξρεγόο-μελαγόο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 
 Αζθάιεηα covid-19 

 

Γελ Πεξηιακβάλνληαη:   

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά θαη ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα.  
 Οη είζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο (πιεξώλνληαη ηνπηθά, πεξίπνπ: € 

65 ζπλνιηθά) 
 

Πηήζεηο κε Turkish Airlines γηα όιεο ηηο αλαρωξήζεηο  

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

 Αζήλα – Κσλζηαληηλνύπνιε    ΣΚ 1842 05.45 07.15 

Κσλζηαληηλνύπνιε – Καηζάξεηα  ΣΚ 2026 09.05 10.25 

κύξλε – Κσλζηαληηλνύπνιε ΣΚ 2331 15.55 17.05 

Κσλζηαληηλνύπνιε –Αζήλα  ΣΚ 18430 19.15 20.40 

 
εκεηώζεηο 

Οη αλσηέξσ εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά  
Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

Αλαρωξήζεηο   2θιηλν 1θιηλν Παηδηθό έωο 12 εηώλ  

21,22,30/04, 22/05 

&  11/06 
€ 785 € 990 € 685  


