
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και τηρoύμε 
αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 

9 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ  

 
 1η ΜΕΡΑ,  ΣΑΒΒΑΤΟ, 23/10/2021, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ (732 χλμ). 
      Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση μέσω Εγνατίας 
Οδού. Με ενδιάμεσες στάσεις στο δρόμο για καφέ και φαγητό, άφιξη στα σύνορα όπου θα γίνει 
τελωνειακός έλεγχος και αναχώρηση για την Καλλίπολη όπου θα πάρουμε το ferry-boat. Άφιξη στο 
Τσανάκκαλε «Τσανάκ» ή Δαρδανέλλια, πόλη & λιμάνι της Τουρκίας στην Επαρχία Τσανάκκαλε στη νότια 
(Ασιατική ) ακτή των Δαρδανελλίων (ή Ελλησπόντου), με το «ξύλινο άλογο» από την ταινία Τροία να 
εκτίθεται στην ακτή της πόλης σαν την πλησιέστερη πόλη στη θέση της αρχαίας Τροίας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ, 24/10/2021,  ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ – ΤΡΟΙΑ – ΑΙΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ (341 χλμ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Τροία, την παλιά πόλη του Πριάμου που 
έκλεψε την ωραία Ελένη και αφορμή του τρωικού πολέμου. Σχετική παραμονή εκεί για επίσκεψη και 
αναχώρηση για το χιλιοτραγουδισμένο Αϊβαλί, την πόλη που αποτέλεσε σύμβολο της προσφυγιάς το 
1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, το οποίο διατηρεί ακόμα αρκετά από τα ελληνικά 
του στοιχεία. Πολλοί μάλιστα από τους ηλικιωμένους κατοίκους της πόλης εξακολουθούν να μιλούν 
ελληνικά. Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι και συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Τουρκίας και το σημαντικότερο λιμάνι εξαγωγών, την Σμύρνη. Με πέρασμα από το Κορδελιό, 
ακολουθεί γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε τις υπέροχες πλατείες, την πανέμορφη παραλιακή λεωφόρο 
Κονακ Μεϊνταν, τα τζαμιά Χισάρ και Σαντιρβάν, τη Μούρνοβα, το Διοικητήριο, την ιστορική προκυμαία, 
την Ελληνική συνοικία και τη σύγχρονη πόλη. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 25/10/2021, ΣΜΥΡΝΗ – ΕΦΕΣΟΣ - ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ (273 χλμ). 
          Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της 
Εφέσου. Τα ερείπια του Αρτεμίσου, της βιβλιοθήκης του Κέλσου, αλλά και το επιβλητικό αρχαίο θέατρο, 
μαρτυρούν το μεγαλείο και τον πλούτο της περιοχής αυτής στην αρχαιότητα. Συνεχίζουμε το οδοιπορικό 
μας για Παμούκαλε (Ιεράπολις), για το οποίο η μυθολογία λέει ότι βρέθηκε από το θεό Απόλλωνα. 
Χτίστηκε από το βασιλιά της Περγάμου τον 2ο αιώνα π.Χ. και ήδη από την αρχαιότητα ήταν γνωστό για 
τις ιαματικές του πηγές. Ακολουθεί περιήγηση στα αξιοθέατα του Παμούκαλε. Είναι εντυπωσιακό το 
γεωλογικό τοπίο με τους ασβεστόλιθους σχηματισμούς και τα θερμά λουτρά γνωστό και σαν κάστρο του 
Βαμβακιού. Συνεχίζουμε με ξενάγηση στον αξιόλογο αρχαιολογικό χώρο της Ιεράπολης που θεωρείται 
και τόπος μαρτυρίου του Αποστόλου Φιλίππου. Εκεί θα δούμε λουτρά διαμορφωμένα σε μουσείο, το 
μεγάλο θέατρο, την Παλαιοχριστιανική Βασιλική, διάφορα κτίσματα και την πιο εντυπωσιακή νεκρόπολη 



με τα ναόσχημα ταφικά μνημεία που μαγεύουν τον επισκέπτη. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
4η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 26/10/2021, ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ – ΙΚΟΝΙΟ  ( 404 χλμ). 
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την βραχώδη Καππαδοκία την καρδιά της 
Ανατολίας για να φτάσουμε στο Ικόνιο, Ιερή πόλη των Μουσουλμάνων αλλά και τόπο της Αγίας Θέκλας. 
Εκεί θα δούμε το τάγμα των Δερβίσιδων, θα επισκεφτούμε τον Τεκέ Μεβλάνα, δηλαδή τον τάφο του 
φιλόσοφου παγκοσμίας φήμης και μυστικιστή Jala Al Dinar Rumi, γνωστού ως Μελβάνα, ιδρυτή της 
τάξης των Δερβίσηδων. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος 
για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 27/10/2021, ΙΚΟΝΙΟ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΜΑΤΟΣ - ΚΑΡΒΑΛΗ – ΜΑΛΑΚΟΠΗ 
- ΠΡΟΚΟΠΙ  ( 294 χλμ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το φαράγγι του Περιστρέματος (Ihlara). Πλήθος 
εκκλησιών με ονόματα που δίνονται από τις αγιογραφίες περιφραστικά, είναι μια άλλη πινελιά που θα 
μας δικαιολογήσει άλλη μία φορά αυτόν τον τόπο που τον είπαν ευλογημένο. Συνεχίζουμε για την πόλη 
της Καρβάλης (Guzelyurt), με τα πέτρινα σπίτια και το ναό του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου χτισμένη σε 
μια πλαγιά από πωρόλιθο. Από εκεί, κατευθυνόμαστε προς την υπόγεια πόλη της Μαλακοπής 
(Ντερικουγιού), μια από τις μεγαλύτερες και βαθύτερες υπόγειες πόλεις της Καππαδοκίας η οποία φτάνει 
σε βάθος τα 85 μέτρα και περιλαμβάνει στάβλους, κελάρια, αποθήκες, τραπεζαρίες, εκκλησίες, 
οινοποιείο και ιεραποστολική σχολή με μελετητήριο σχηματίζοντας ολόκληρους λαβύρινθους. Επίσκεψη 
της πόλης και στη συνέχεια συνεχίζουμε για το Προκόπι της Καππαδοκίας (Urgup) την πόλη όπου 
μαρτύρησε ο Άγιος Ιωάννης Ρώσσος. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 
6η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 28/10/2021, ΠΡΟΚΟΠΙ – ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΡΑΪΔΩΝ – ΟΥΤΣΧΙΣΑΡ -  
ΓΚΟΡΕΜΕ – ΑΒΑΝΟΣ – ΣΙΝΑΣΟΣ – ΠΡΟΚΟΠΙ  (60 χλμ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη μυστηριώδη Καππαδοκία με τα σεληνιακά 
τοπία. Μυριάδες μετέωροι βράχοι με μυτερούς κώνους που δίνουν την εντύπωση ότι αναδύονται μέσα 
από τα έγκατα της γης σαν δάκτυλα κελευστικά που ικετεύουν τα Θεία. Ένα ιδιαίτερα θαυμαστό 
δημιούργημα της φύσης που βρίσκεται στην Καππαδοκία, είναι οι Καμινάδες των Νεραϊδών (στα 
τουρκικά Peribacalarύ), που βρίσκονται ανάμεσα στις πόλεις Ουργκιούπ, Ουτσχισάρ και Αβανος, σε 
απόσταση 3 χιλιομέτρων από το Goreme. Πρόκειται για περίτεχνους κωνικούς πυργοειδείς βράχους, 
ύψους μέχρι και 40 μέτρων, που θυμίζουν καμινάδες με ένα «καπέλο» από βασάλτη στην κορυφή τους. 
Σχηματίστηκαν από τη διάβρωση των ηφαιστειογενών πετρωμάτων της περιοχής, από τη βροχή και τα 
φυσικά φαινόμενα στη διάρκεια των αιώνων κατά την 4η Γεωλογική Περίοδο και είναι απροστάτευτες 
καθώς η φθορά τους από τα φυσικά φαινόμενα συνεχίζεται. Συνεχίζουμε για το Ουτσχισάρ, στον «Ακραίο 
Πύργο», από όπου η θέα σε όλη την περιοχή είναι εκπληκτική. Επόμενη επίσκεψη είναι το υπαίθριο 
μουσείο του Κοράματος (Goreme), ένα εκπληκτικό μοναστηριακό συγκρότημα, όπου θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας, τον ναό του Αγ. Βασιλείου, την σκοτεινή εκκλησιά, όπως και την εκκλησία 
του σανδαλιού, του φιδιού,κ.α. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την "πρωτεύουσα" των περίφημων 
κεραμικών, την Άβανο. Χτισμένη στις όχθες του Κιζίλ Ιρμάκ (Κόκκινος ποταμός), του Άλυ των αρχαίων, 
ήταν από τους σημαντικότερους οικισμούς της προ-βυζαντινής Καππαδοκίας. Σήμερα φημίζεται για τις 
βιοτεχνίες των υφαντών και κεραμικών, για τα οθωμανικής εποχής σπίτια της, αλλά και για τη φιλοξενία 
της. Επόμενη στάση μας είναι η Σινασό που ήταν η παλαιότερη ανθηρή ελληνική κοινότητα και 
πνευματικό κέντρο της Καππαδοκίας γνωστή ως ΄΄Αθήνα της Ανατολής΄΄ λόγω της καθαρότητας και της 
ομορφιάς της Ελληνικής γλώσσας που μιλούσαν οι κάτοικοι. Σχετική παραμονή για γνωριμία με την πόλη 
και επιστροφή στο Προκόπι στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
7η ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29/10/2021, ΠΡΟΚΟΠΙ– ΑΛΜΥΡΗ ΛΙΜΝΗ–ΑΓΚΥΡΑ-ΠΡΟΥΣΑ ( 695 χλμ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την αλμυρά έρημο και θα κάνουμε στάση στην 
Τουζ Γκιολού (αλμυρή λίμνη) από όπου η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό άλατος. Από εκεί, 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της χώρας την Άγκυρα. Επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο 
Ανατολικών πολιτισμών, με την αυθεντική σπηλαιογραφία από το Τσατάλ Χογιούκ. Εκθέματα που 
εντυπωσιάζουν και μας δείχνουν την πορεία των πολιτισμών της Ανατολής. Συνεχίζουμε το οδοιπορικό 
μας για την πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, την Προύσα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
8η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 30/10/2021, ΠΡΟΥΣΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ (376 χλμ) . 
       Πρωινό. Γνωριμία με την πόλη της Προύσας, όπου θα επισκεφθούμε το περίφημο Ουλού Τζαμί του 
1399, τα λουτρά του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στην πλούσια κλειστή αγορά της 
Προύσας με τα γνωστά μπουρνούζια, τις πετσέτες, καθώς και τα ωραία μεταξωτά. Επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για Λάμψακα, όπου θα πάρουμε το ferry-boat για την Καλλίπολη. Άφιξη και 



αναχώρηση για τα σύνορα. Τελωνειακός έλεγχος και αναχώρηση για την Κομοτηνή. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 
 
9η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 31/10/2021, ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (507 χλμ). 
      Πρωινό και αναχώρηση για Ιωάννινα με ενδιάμεσες στάσεις στο δρόμο για καφέ και φαγητό. Άφιξη 
στην πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα έχετε 
ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών για την 
έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  : 495 ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο, πούλμαν του γραφείου μας, με την 
πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στο Τσανάκαλε, μία (1) διανυκτέρευση στη Σμύρνη, μία (1) διανυκτέρευση στο 
Παμμούκαλε, μία (1) διανυκτέρευση στο Ικόνιο, δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Προκόπι, μία (1) 
διανυκτέρευση στην Προύσα και μία (1) διανυκτέρευση στην Κομοτηνή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του 
γραφείου μας, 4**** / 5***** . 
- Οχτώ (8) πρωινά - μπουφέ. 
- Επτά (7) δείπνα (1 Τσανάκαλε, 1 Σμύρνη, 1 Παμμούκαλε, 1 Ικόνιο, 2 Προκόπι, 1 Προύσα) . 
- Περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμά μας. 
- Τοπικό ξεναγό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.Δ 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α  
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκεδάσεως. 
- Ένα (1) δείπνο στην Κομοτηνή. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. ( 10 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνομική ταυτότητα (με τους λατινικούς χαρακτήρες) 
ή το καινούριο σας διαβατήριο. 
 
 *Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
 

Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 
 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 
 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει η 

νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την 

καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν τον 

συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 

ημέρες από την τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου, ώστε να νιώθουμε όλοι μας 
ασφαλείς απολαμβάνοντας το ταξίδι μας. 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 
   Pamvotis Travel  ΙΚΕ - Γραφείο Γενικού Τουρισμού       

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


