
 

   

 

 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ 

Μικρά Ασία - Αϊβαλί – Τροία – Πέργαμος – Φώκαια – Σμύρνη – Αλάτσατα – 

Τσεσμές – Τένεδος – Έφεσος - Κιρκιντζές 

5 & 6 ημέρες 

 
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Τσανάκκαλε (490χλμ.)  

 Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06.00πμ. Με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ 

οδόν, φθάνουμε στα σύνορα. Τελωνειακός και αστυνομικός έλεγχος και σύντομη στάση στο 

κατάστημα αφορολογήτων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από 

την Κεσάνη, θα διασχίσουμε τα στενά του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, με 

το ferry-boat.. Τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για εξ ιδίων περιή-

γηση στην πόλη και διανυκτέρευση . 

2η ημέρα: Τσανάκκαλε - Αϊβαλί - Μοχονήσια - Σμύρνη (160+170 χλμ.)  

Μετά το πρωινό δια μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, 

συνεχίζουμε για Αδραμύττιο όπου Θα φτάσουμε στο πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδω-

νιές, μέσα σε ένα απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα, όπου θα περιηγηθούμε  στα γραφικά πέ-

τρινα σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες και θα δούμε τα παλιά ελληνικά χρωματιστά αρχο-

ντικά με τις λουλουδιασμένες αυλές τους, που σώζονται ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Βόλτα 

στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονή-

σια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο του Αϊβαλιού. Επί-

σκεψη στον ανακαινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη 

Σμύρνη δια μέσου Μενεμένης και Κορδελιού, φθάνουμε στην πολύπαθη και κοσμοπολίτισσα 

Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.  

3η ημέρα: Έφεσος – Κιρκιντζέ - Κουσάντασι - Σμύρνη (95+95 χλμ.)  

Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά της Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε 

την Αρχαία Έφεσο. Η αρχαία Έφεσος αποτέλεσε για πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλούπολη 

του ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο 

για την λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν ήδη μεγάλη πόλη 

και αναφέρεται στις γνωστές προς Εφεσίους επιστολές του αποστόλου Παύλου και ως μία από 

τις Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, το 

Πρυτανείο, την Δημόσια Αγορά, το Νυμφαίο, την Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυ-

μνάσιο και το Στάδιο. Κοντά  στην Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το πανέμορφο και 

γραφικό ελληνικό χωριό, που αναφέρει η Δ ιδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα Χώματα». Συνεχί-

ζουμε για το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά του 

και γεύμα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Επιστροφή στην Σμύρνη και δείπνο. 

4η ημέρα: Σμύρνη - Πέργαμος - Τσανάκκαλε (220 χλμ.)   

Πρωινό και μια τελευταία περιήγηση της πόλης  όπου θα δούμε το Διοικητήριο με το γραφικό 

Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυμαία της, το Κορντόν και  τον 

παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης, το Κεμέ-

ραλτι. Στη συνέχεια αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την Αρχαία Πέργαμο, μία από τις λα-

μπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, την Βασιλική του Αγίου Ιωάν-

νου, την Κόκκινη Αυλή. Στάση για γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε με γεμάτες όμορφες ανα-

μνήσεις για το Τσανάκκαλε . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.  

5η ημέρα: Τένεδος (60 χλμ) (προαιρετική εκδρομή) 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Τένεδο. Δια μέσω Νεανδρίας (Ezine) άφιξη στις 

ακτές της Τρωάδας,  όπου θα επιβιβαστούμε στο ferry boat για να περάσουμε στο νησί της 

Τένεδου. Ξενάγηση στο ιστορικό της κάστρο χτισμένο από τους Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου, 

περιήγηση στην πόλη της Τένεδου με τους ελάχιστους εναπομείναντες Έλληνες και επίσκεψη 

προσκύνημα στον ελληνορθόδοξο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γεύμα εξ ιδίων σε παρα-

θαλάσσια ψαροταβέρνα. . Επιστροφή στο Τσανάκκαλε και δείπνο. 

  



 

   

 

 

6η ημέρα: Τσανάκκαλε  -Τροία - Θεσσαλονίκη  (490 χλμ.)  

Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, 

όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και το αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση 

στον αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες φάσεις 

ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανελίων και δια μέσω της Καλλίπολης, 

γενέτειρα της γνωστής σε όλους μας Σοφίας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος 

και με ενδιάμεσες στάσεις καθ΄ οδόν, άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. 

 
Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγ-

μένα ξενοδοχεία. Επιλεγμένη διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας.  Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με 

το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.   

Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και 

ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων, εκδρομή για Τένεδο 10 €. 

Σημείωση:  Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα με την εκδρομή στην Τένεδο. Το πρόγραμμα 

είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδρομή στα 

Πριγκηπόνησα, πραγματοποιείται αναλόγως των καιρικών συνθηκών.  

 

 

 

 

Τιμοκατάλογος ανά ξενοδοχείο 

 

 

 

 

 

Ημ. Αναχώρηση Ξενοδοχείο 
Τιμή κατ’ άτομο σε δί-

κλινο/τρίκλινο 

Επιβάρυνση μο-

νόκλινου   

Παιδί 2-12 ε-

τών 
Διατροφή 

6 

Από 

13/07/2019 

 

Και Κάθε 

Σάββατο 

Mevsım 3* Or Zılelı 3* 

(Τσανακκαλε) 

Armis 4* 

(Σμύρνη)  

235 € 75 € 125 € 

Ημιδιατροφή 
Akol 4* Or Similar 

(Τσανάκκαλε)  

Armis 4* 

(Σμύρνη) 

285 € 95 € 185 € 

5 

Από 

13/07/2019 

 

Και Κάθε 

Σάββατο 

Mevsım 3* Or Similar 

(Τσανακκαλε)  

Armis 4* 

(Σμύρνη) 

195 €  65 € 105 € 

Ημιδιατροφή 
Akol 4* or similar  

(Τσανακκαλε)  

Armis 4* 

(Σμύρνη) 

225 € 75 € 125 € 


