
 

 

 

 

 
 

Διάπκεια:  6 ημέπερ  

Ανασωπήζειρ: 26/10 
 

 

Η αςθενηική Καππαδοκία  
 

Με μοναδική διαμονή ζε υπόζκαφα 
Cave Hotels 5* & 4*sup 

 

Έλαο  ζπγθινληζηηθόο  θόζκνο πνπ  αθήλεη   άθσλν  ηνλ επηζθέπηε  γηα ην   ηζηνξηθό, ην 

θπζηνιαηξηθό, ην  αξρηηεθηνληθό θαη ην ζξεζθεπηηθό  αλάγιπθό ηνπ. Δθπιεθηηθέο  εηθόλεο  
από  απόθνζκα  ηνπία, καγεπηηθνύο  νηθηζκνύο, ππόζθαθα θαη  κνλαδηθέο  θαηαζθεπέο. 

Ζ  επίζθεςε  καο   θαιύπηεη, ζην κέηξν  ηνπ  δπλαηνύ, ζε  έμη (6) εκέξεο  ην  απάλζηζκα  
ησλ  πεξηζζνηέξσλ πιεπξώλ ηεο  Θαππαδνθηθήο γεο, ζε κία  αλεπαλάιεπηε  γλσξηκία  κε 

ηνλ  ζπγθεθξηκέλν  πξναηώλην πνιηηηζκό θαη ηελ ζύγρξνλε  απεηθόληζε  ηνπ. 
 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ  

 
1η ημέπα: Πηήζη για Νεάπολη μέζω Κωνζηανηινούποληρ – Νεάπολη – Απαβηζζόρ –  
Κοιλάδα ηων Ρόδων - Πποκόπι 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο θαη αλαρώξεζε γηα Λεάπνιε κέζσ 
Θσλζηαληηλνππόιεσο. Άθημε ζηελ Λεάπνιε θαη πξώηε καο επίζθεςε ζηελ Αξαβεζζό όπνπ ζα 
επηζθεθηνύκε ηνλ κεγαινπξεπή λαό ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ζηελ παιαηά Διιεληθή γεηηνληά ηνπ 

νηθηζκνύ. ηελ ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε  ζηελ θνηιάδα ησλ Ρόδσλ γηα λα μελαγεζνύκε ζηνλ 
ιαμεπηό λαό ηνπ Αγ. Ησάλλε κε ηα κνλαδηθά θξέζθα ηνπ 12νπ αηώλα. πλερίδνπκε ζηελ πόιε 

ηνπ Πξνθνπίνπ κε έληνλν παιαηά ην Διιεληθό ζηνηρείν όπνπ ζα αλαξξηρεζνύκε ζηνλ Πέηξηλν 
ιόθν όπνπ ζα πξνζθπλήζνπκε ηνλ ηόπν όπνπ εθνηκήζεη ν Αγ. Ησάλλεο  ν Ρώζνο. Κεηαθνξά ζην 
μελνδνρείν καο. Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2η ημέπα: Ζέλβε-Παζάμπαγ-Κόπαμα-Άβανορ-Ούηζσιζαπ 
Πξόγεπκα θαη μεθηλάκε ηελ ζεκεξηλή καο μελάγεζε κε ηνλ νηθηζκό ηεο Εέιβεο κηα πξαγκαηηθά 
λεθξή πόιε. πλερίδνπκε γηα ηελ θνηιάδα Παζάκπαγ όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηνπο νκνξθόηεξνπο 

ζρεκαηηζκνύο ηεο Θαππαδνθίαο ηηο νπνίεο νη ληόπηνη νλνκάδνπλ «Λεξαηδνθακηλάδεο». ηελ 
ζπλέρεηα γεηηνληθή θνηιάδα ηνπ Θνξάκαηνο κε ηηο ππόζθαθεο εθθιεζίεο κε ηα έληνλα 

παιαηνρξηζηηαληθά ζηνηρεία θαη ηηο θαινδηαηεξεκέλεο αγηνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 
9ν-13ν αηώλα. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηελ πξσηεύνπζα ησλ πεξίηερλσλ θεξακηθώλ, ηελ Άβαλν, 
δίπια από ηνλ Άιπ πνηακό, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν Θεξακηθώλ θαη ζα έρνπκε 

ειεύζεξν ρξόλν γηα βόιηα. ηελ ζπλέρεηα ζα θάλνπκε ζηάζε ζηνλ νηθηζκό Οπηζρηζάξ κε ην 
θάζηξν, ηα ππόζθαθα ζπίηηα θαη ηα εξγαζηήξηα κηθξνγιππηηθήο. Διεύζεξνο ρξόλνο, επηζηξνθή 

ζην μελνδνρείν. Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην . Γηαλπθηέξεπζε. 



 

 

 

 
3η ημέπα: Μαλακόπη – Φαπάγγι Πεπιζηπέμαηορ – Καπβάλη – Οπηάσιζαπ  

Πποαιπεηική βόληα (έξοδα αηομικά) με ηα Αεπόζηαηα  (νωπίρ ηο ππωί) 
Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πεξίθεκε ππόγεηα Πνιηηεία ηεο Καιαθνπήο , 

Ληεξίλθνπγηνπ ζηα ηνύξθηθα πνπ ζεκαίλεη βαζηά πεγή. Ιαμεπκέλε ζε πνξώδε πέηξα 
εθαηζηεηαθήο πξνέιεπζεο, ε νξγάλσζε ηεο δσήο ζε απηήλ ηελ πνιηηεία βάζνπο 80 κέηξσλ ήηαλ 
εθπιεθηηθή. Δμσηεξηθά ζα ζαπκάζνπκε ηνλ πεξίιακπξν λαό ηεο Διιεληθήο θνηλόηεηαο ηνπ 

νηθηζκνύ, ηελ εθθιεζία ησλ Αγ. Θενδώξσλ.  ηελ ζπλέρεηα ζα ζαπκάζνπκε παλνξακηθά ην 
θαξάγγη ηνπ Πεξηζηξέκαηνο, έλα ζαύκα ηεο θύζεο όπνπ ήδε από ηνλ 4ν αηώλα είρε μεθηλήζεη ν 

κνλαρηθόο βίνο. Σν απόγεπκα ζα επηζθεθηνύκε ηνλ παιαηό ειιεληθό νηθηζκό ηεο Θαξβάιεο κε ηνλ 
Ηεξό Λαό ηνπ Αγ. Γξεγνξίνπ, ζήκεξα ηέκελνο, όπνπ βξίζθεηαη ην  ηέκπιν πνπ δώξηζε ν Σζάξνο 
Ληθόιανο. Διεύζεξνο ρξόλνο ζηνλ παιαηό νηθηζκό. Δπηζηξέθνληαο ζα θάλνπκε κία ζηάζε ζηνλ 

νηθηζκό Οξηάρηζαξ γηα λα ζαπκάζνπκε ην γξαθηθό θάζηξν ηνπ νηθηζκνύ. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν καο. Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Γηαλπθηέξεπζε.   

 
4η ημέπα: ιναζό-Μοναζηηπιακή πολιηεία Αηζικ απάι (Açıksaray)-Κοιλάδα Νηέβπενη-

Σζαβούζιν-Γκόπεμε (οικιζμόρ)-Πεπιζηπεθόμενοι Δεπβίζιδερ 
Κεηά ην πξόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ηελ ηλαζό, κηα από ηηο νκνξθόηεξεο θσκνπόιεηο ησλ 

Διιήλσλ ηεο πεξηνρήο. Κεηαμύ ησλ αξρνληηθώλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην ζπίηη ηνπ Ρίδνπ κε 
ηηο ζπνπδαίεο νξνθνγξαθίεο θαη ηελ εθθιεζία ησλ Αγ. Θσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο ηνλ πην 
θαινδηαηεξεκέλν λαό ηεο πεξηνρήο. πλερίδνπκε γηα ηελ κνλαζηεξηαθή πνιηηεία "Açıksaray" θαη 

ζηελ ζπλέρεηα επίζθεςε ζηελ θνηιάδα Ληέβξελη όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηνπο σξαηόηεξνπο 
ζρεκαηηζκνύο ηεο Θαππαδνθίαο. ηελ ζπλέρεηα ζα θάλνπκε κηα ζηάζε ζην ρσξηό Σζαβνύζηλ 

γελέηεηξα ηνπ απηνθξάηνξα Ληθεθόξνπ Φσθά όπνπ ζα ζαπκάζνπκε κηα από ηηο σξαηόηεξεο 
ιαμεπηέο εθθιεζίεο ηεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ηελ ππόζθαθε πόιε ηνπ 
Γθόξεκε θεκηζκέλε γηα ηα πθαληνπξγία ραιηώλ ηεο όπνπ ζα έρνπκε ειεύζεξν απόγεπκα. ηελ 

ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζήζνπκε ηο μοναδικό θέαμα ηηρ ηελεηήρ ηος σοπού ηων 
πεπιζηπεθόμενων δεπβίζηδων. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Δείπνο ζε ηοπικό 

εζηιαηόπιο Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέπα: Καιζάπεια – Μοςηαλάζκη – Αγοπά - Απσαιολογικό Μοςζείο ηηρ 
Καιζάπειαρ  

Κεηά ην πξόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ηελ Θαηζάξεηα όπνπ ζα δνύκε ην θάζηξν, ηα πεξίηερλα 
ηδακηά θαη ηηο αγνξέο ηεο. Θα κεηαβνύκε ζην πξνάζηην Κνπηαιάζθε, παηξίδα ηνπ Αγίνπ 

άββα θαη γελέηεηξα ηνπ Ωλάζε. πλερίδνπκε πξνο ην θέληξν ηεο Θαηζάξεηαο όπνπ ζα 
ζαπκάζνπκε παλνξακηθά ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο θαη ειεύζεξνο ρξόλνο ζην 
ηζηνξηθό θέληξν θαη ηελ παξαδνζηαθή αγνξά όπνπ κπνξείηε λα γεπηείηε ηνλ πεξίθεκν 

ηνπηθό παζηνπξκά. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα ςώληα θαη επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Κνπζείν 
ηεο Θαηζάξεηαο. Κεηαθνξά ζην Πξνθόπη κε ζηάζεηο ζηα ειιεληθά ρσξηά Ηληδέζνπ, 

Κνπηαιάζθε, Αλδξνλίθε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν ζε ηνπηθό 
εζηηαηόξην. Γηαλπθηέξεπζε. 
                           

6η ημέπα: Ελεύθεπη ημέπα- Πηήζη επιζηποθήρ μέζω Κωνζηανηινούποληρ  
Πξόγεπκα θαη ειεύζεξνο ρξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο έρσ ηελ ώξα κεηαθνξάο ζην αεξνδξόκην 

ηεο Θαηζάξεηαο  γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα κέζσ Θσλ/πνιεο. 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Πεπιλαμβάνονηαι:  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεσο ΑΘΖΛΑ-ΘΩΛ/ΠΟΙΖ-ΛΔΑΠΟΙΖ & 

ΘΑΗΑΡΔΗΑ-ΘΩΛ/ΠΟΙΖ-ΑΘΖΛΑ  κε πηήζεηο ηεο Turkish Airlines  
 Κία ρεηξαπνζθεπή έσο 8 θηιά θαη κία απνζθεπή 20 θηιά αλά άηνκν.  
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινη θαπζίκσλ 

 Γηακνλή ( 5 δηαλπθηεξεύζεηο ) ζηα επηιεγκέλα ππόζθαθα ( cave hotels ) μελνδνρεία  
ACROPOLIS CAVE SUITES 5* special Cave Hotel ζην Πξνθόπη ή ζην 1811 

cave Hotel 4*superior  special Cave hotel ζην Πξνθόπη  
 Κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 05 δείπλα ζπλνιηθά ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. ( δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πνηά ) .   

 Show κε ρνξό ησλ πεξηζηξεθόκελσλ Γεξβίζεδσλ  
 Κεηαθνξέο , εθδξνκέο/μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα κε 

ειιελόθσλν μελαγό / ζπλνδό ζηελ 
 Θαππαδνθία , check points , parking , θόξνπο πόιεσλ.  

 Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο Δπζύλεο & Σαμηδησηηθή Αζθάιηζε γηα ηνπο 
εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 

 θαη εηδηθή αζθάιηζε γηα covid-19 .   

 
Δεν Πεπιλαμβάνονηαι:  

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη ζηνπο επηζθεπηόκελνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο.   
 Αρζνθνξηθά θαη θηινδσξήκαηα. 
 Πνηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ / δείπλσλ. 

 Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή 
πξνηεηλόκελν. 

 
 

Πηήζειρ με Turkish Airlines για όλερ ηιρ ανασωπήζειρ  

Διαδπομή  Ανασώπηζη  Άθιξη  

 Αζήλα – Θσλζηαληηλνύπνιε     10.35 12.05 

Θσλζηαληηλνύπνιε – Λέαπνιε  13.25 14.35 

Θαηζάξεηα – Θσλζηαληηλνύπνιε  16.55 18.20 

Θσλζηαληηλνύπνιε –Αζήλα   19.45 20.10 

 
εκεηώζεηο 

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

Σιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο ΜΕ ΦΟΡΟΤ  

Ανασωπήζειρ   Ξενοδοσεία  2κλινο 1κλινο 

26/10  

ACROPOLIS CAVE SUITES 
5* (special Cave Hotel )   

ΣΟ ΠΡΟΘΟΠΗ 
€ 1040 € 1420 

1811 CAVE HOTEL 4* 
SUP (special Cave Hotel )   

ΣΟ ΠΡΟΘΟΠΗ 

€ 940 € 1270 


