
    

 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ στη ΣΜΥΡΝΗ 
5 ημέρες, 30.4 – 4.5. 2019 

 
1η μέρα, Αθήνα – Σμύρνη: Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για το αεροδρόμιο “ΜENDERES” της 
ΣΜΥΡΝΗΣ. Άφιξη και ξεκινάμε να γνωρίσουμε το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Τουρκίας, όπου γεννήθηκε ένα 
από τα πιο σημαντικά είδη αστικού τραγουδιού, το Ρεμπέτικο. Είναι, επίσης, μία πόλη όπου ο πολυπολιτισμικός 
χαρακτήρας του παρελθόντος της είναι εμφανής  ακόμα και σήμερα. Θα δούμε το ιστορικό ασανσέρ ύψους 58 μ. 
που χτίστηκε το 1907 για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Άνω συνοικίας  Στη συνέχεια μεταφορά στην 
πλατεία του Κονάκ, με σύμβολο τον Πύργο του Ρολογιού.  Εν συνεχεία θα οδηγηθούμε στο πολυτελές Κορδελιό, 
με τον όμορφο εμπορικό πεζόδρομο, θα φθάσουμε στη σύγχρονη «Μπλε Πόλη» (Mavi Sehir). Συνεχίζουμε για τον 
Αγγλικό σιδηροδρομικό σταθμό  του Αϊδινίου και θα καταλήξουμε, περνώντας από το παλιό Στάδιο του 
Πανιωνίου στην Πούντα, για να κινηθούμε στην προκυμαία Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο .  

 
2η μέρα, Έφεσος – Σπίτι Παναγίας – Κιρκιντζέ: Μετά το πρωινό μας,  θα πάρουμε τον δρόμο για την 
καλύτερα διατηρημένη πόλη της Μικράς Ασίας, την ΕΦΕΣΟ. Ο άφθονος χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, μας 
επιτρέπει τη συστηματική παρατήρηση των σπουδαίων μνημείων, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται ένα από τα 
επτά θαύματα του κόσμου, ο ναός της Αρτέμιδος. Επίσκεψη στο σπίτι στο οποίο ανάμεσα στα έτη 37 μ.Χ. και 45 
μ.Χ., ο Απόστολος Ιωάννης έφερε την Παναγιά. Θα βρεθούμε στο μέρος στο οποίο η Παρθένος Μαρία έζησε τα 
τελευταία χρόνια της ζωής της και ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας θα πάρουμε αγίασμα από τις κρήνες που 
βρίσκονται στο χώρο. Συνεχίζουμε για το χωριό ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ, γνωστό και από το μυθιστόρημα της Διδώς 
Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα», το οποίο χαρακτηρίστηκε ως το βιβλίο της σύγχρονης Μικρασιατικής εξόδου. 
Βόλτα στο γραφικό χωριό με την μοναδική αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά σπίτια.  Επιστροφή στη Σμύρνη 
αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα, Παμούκαλε (προαιρετική): Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Παμούκαλε, το Φρούριο του 
Βαμβακιού, όπου τα ιαματικά λουτρά τα οποία βρίσκονται σε ένα κατάλευκο σκηνικό από τρακεντίνη, εύκολα 
δικαιολογούν το όνομά του. Πρόκειται για ένα από τα θαυμαστά τουριστικά κέντρα της Τουρκίας, μια και λόγω 
των θεραπευτικών ιδιοτήτων των θερμών πηγών του με τα ασβεστούχα άλατα, από την αρχαιότητα συνέρρεε 
εδώ πολύς κόσμος. Θα συνεχίσουμε φθάνοντας στην Ιεράπολη του θεού Απόλλωνα, όπου θα ξεναγηθούμε στην 
αγορά, στα λουτρά, στη νεκρόπολη και στο αρχαίο θέατρο. Θα δούμε επίσης το μαρτύριο του Φιλίππου, ένα ιερό 
αφιερωμένο στον Απόστολο οποίος μαρτύρησε εκεί την εποχή του Δομητιανού. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα, Βούρλα – Αλάτσατα – Τσεσμέ: Μετά το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε για να ακολουθήσουμε μια 
πανέμορφη διαδρομή στα παράλια της Μ. ΑΣΙΑΣ. Θα γνωρίσουμε παλαιά ελληνικά χωριά και κωμοπόλεις όπως 
τα BΟΥΡΛΑ (με την οικία του μεγάλου εθνικού μας καλλιτέχνη ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ), για τα οποία είχε γράψει «Τα 
Βουρλά ήταν για μένα ο μόνος τόπος που και τώρα ακόμη, μπορώ να ονομάζω πατρίδα, ο τόπος όπου 
βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια».  Στη συνέχεια θα βρεθούμε στα πανέμορφα ΑΛΑΤΣΑΤΑ (σπουδαίο 
αναπαλαιωμένο οικιστικό παράδειγμα).   Θα μας συγκλονίσει η ανεπανάληπτη φυσιολατρική εικόνα, τα 
περιβόλια, οι εκπληκτικές παραδοσιακές κατοικίες και η ηρεμία του τοπίου. Θα ολοκληρώσουμε τη διαδρομή 
μας στο πανέμορφο ΤΣΕΣΜΕ, σπουδαίο λιμάνι με άπειρες επιλογές διατροφής και αγορών. Επιστροφή στη 
Σμύρνη αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα, Σμύρνη – Αθήνα: Πρωινό  είναι ελεύθερο για να επισκεφθείτε το πολύβουο παζάρι της Σμύρνης, το 
Κεμέραλτί, όπου βρίσκεται η παλιά Οθωμανική γειτονιά της πόλης με δαιδαλώδη σοκάκια, παλιά οθωμανικά 
σπίτια και ένα αναστηλωμένο χάνι από το 18ο αιώνα. Αξίζει επίσης να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια του 
Alsancak και να πιείτε τον καφέ ή το ποτό σας σε ένα από τα πολλά καφέ και εστιατόρια που βρίσκονται στην 
παραλία της Σμύρνης ( μία όμορφη ζώνη περιπάτου που εκτείνεται από το   Alsancak έως το παλιό τελωνείο που 
σήμερα έχει μετατραπεί σε σύγχρονο εμπορικό κέντρο - Konak Pier). Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής. 



    

 
 

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ/ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                                                   

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

*Οι τιμές είναι early booking και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στη συνέχεια αυξάνονται κατά 50 € κατά άτομο 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
● Αεροπορικά εισιτήρια για AΘΗΝΑ – ΣΜΥΡΝΗ – ΑΘΗΝΑ με ELLINAIR 
● Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο Σμύρνης 
● Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό.  
● Τέσσερα (4) δείπνα στο ξενοδοχείο.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων (145 €), Ποτά στα δείπνα, Φιλοδωρήματα, και οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβάνονται. 
 
 
 

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Ξενοδοχεία Δίκλινο Μονόκλινο Παιδιά εως 12 ετών Διατροφή Φόροι 

Anemon Fuar 4* 
 (ή παρόμοιο) 

315 € +115 € 235 € 

Ημιδιατροφή 145€ 
Doubletree By Hilton 

Alsancak  4* Sup  
350 € +140 € 255 € 

Movenpick Izmir 5*  430 € +200 € 295 € 
Swissotel Izmir 5* 450 € +200 € 295 € 

*Οι τιμές είναι early booking και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στη συνέχεια αυξάνονται κατά 50 € κατά άτομο 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
● Αεροπορικά εισιτήρια για AΘΗΝΑ – ΣΜΥΡΝΗ – ΑΘΗΝΑ με ELLINAIR 
● Μεταφορές με κλιματιζόμενο τουριστικό    λεωφορείο. 
● Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό. 
● Τέσσερα (4) δείπνα στο ξενοδοχείο.  
● Περιηγήσεις ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής. 
● Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
● Ταξιδιωτική ασφάλεια & Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων (145 €), Ποτά στα δείπνα, Φιλοδωρήματα, Είσοδοι σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους και οτιδήποτε δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται. 

 
 
 
 

Ξενοδοχεία Δίκλινο Μονόκλινο Παιδιά έως 12 ετών Διατροφή Φόροι 
Anemon Fuar 4* 

 (ή παρόμοιο) 
245 € +115 € 165 € 

Ημιδιατροφή 145 € 
Doubletree By Hilton 

Alsancak  4* Sup  
280 € +140 € 185 € 

 Movenpick Izmir 5*  360 € +200 € 225 € 
Swissotel Izmir 5* 380 € +200 € 225 € 


