
                                                                                                                   

Καππαδοκία 7,8ημ.  
στα βήματα του Αγίου Παϊσίου 

 28η Οκτωβρίου  
 
 

1η-2η  ημέρα :  Θεσσαλονίκη – Προύσα  - τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – ελεύθερος χρόνος  
  
  Συγκέντρωση στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη στις 21:00 και αναχώρηση για ένα ονειρεμένο 
ταξίδι στη γη των προγόνων μας. Δια μέσου της Νέας Εγνατίας οδού και μετά από διαδοχικές 
στάσεις φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων. Μετά τον έλεγχο των συνόρων άφιξη στην 
Καλλίπολη από όπου με το φέρυ μπόουτ περνάμε δια μέσου των Στενών των Δαρδανελίων στην 
Λάμψακο. Άφιξη στην Προύσα ,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και Δείπνο 
Μεταφορά από το Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη,  Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά διαδρομή & Λαμία 15€ ανά 
άτομο/ανά διαδρομή. 
 
3η ημέρα : Προύσα – Καππαδοκία     
 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Προύσα στην Καππαδοκία! Θα 
περάσουμε έξω από την Άγκυρα, σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας και διασχίζοντας το 
οροπέδιο της Ανατολίας, θα φτάσουμε στην Καππαδοκία. Εκεί  θα περιηγηθούμε στην πανέμορφη 
πόλη του Προκοπίου ,κλασσικό δείγμα της Καππαδοκικής τέχνης, σε ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό 
αρχιτεκτονικό μοτίβο, που θυμίζει θεατρικό σκηνικό. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια με τα 
αρχοντικά, στα παραδοσιακά κτίρια της παλαιάς πόλης και τέλος θα αναρριχηθούμε σε μια 
ανηφορική διαδρομή στον Πέτρινο Λόφο όπου βρίσκεται το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του 
Ρώσου. Έτσι θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι τυχαίο, που όλοι οι οικισμοί ανήκουν στον κατάλογο 
των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αργότερα τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο , δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
4η ημέρα: Καππαδοκία  (Γκιόρεμε –Πασαμπαγ-Τσαβουσιν-Άβανος-Καισάρεια ) 
 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην βόρεια περιοχή της Καππαδοκίας. Πρώτη 
μας επίσκεψη η κοιλάδα του Κοράματος ή αλλιώς Γκιόρεμε. Εκεί θα αντικρύσουμε κωνικούς 
σχηματισμούς από πορώδη πέτρα, ένα σπάνιο αξιοθέατο της ασυνήθιστης και τραχιάς φύσης της 
Καππαδοκίας που δε πρέπει να χάσετε. Η περιοχή διαθέτει περισσότερες από 360 λαξευτές – 
υπόσκαφες εκκλησίες, που κτίστηκαν μεταξύ 7ου και 13ου αι. και πάνω από 30 διάσημες υπόγειες 
πολιτείες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Μεγάλου Βασιλείου, την εκκλησία του Μήλου, της 
Αγίας Βαρβάρας, των Σανδάλων, την Σκοτεινή εκκλησία καθώς και την Εκκλησία των Κρίνων με τις 
εκπληκτικές αγιογραφίες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την κοιλάδα Πασάμπαγ ή αλλιώς 
κοιλάδα των μοναχών, όπου εκεί θα συναντήσουμε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές "νεραιδένιες 
καμινάδες" που χαρακτηρίζουν τα τοπία της Καππαδοκίας. Η εκδρομή μας συνεχίζεται προς το 
Τσαβουσίν, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Νικηφόρου Φωκά και η βασιλική του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου, μοναδική σε όλη την Καππαδοκια καθώς μόνο αυτή φέρει στο εικονογραφικό της 
πρόγραμμα απεικονίσεις των αυτοκρατόρων. Αμέσως μετά θα φτάσουμε στον Άλυ ή αλλιώς 
Κόκκινο ποταμό, τον μεγαλύτερο ποταμό της Μικράς Ασίας (1.150χλμ.) με τελικό προορισμό την 
Ρωμαϊκή πόλη Βενάσα, σημερινή ονομάσια Άβανο. Τα κεραμικά της Αβάνου είναι από τα πιο 
φημισμένα της Τουρκίας και ο τροχός του κεραμίστα είναι εφεύρεση της Ανατολίας από την 3η 
προχριστιανική χιλιετία. ‘Eπειτα θα αναχωρήσουμε για τη γενέτειρα πόλη του Αγίου Βασιλείου και 
του Γρηγορίου Νύσσης, την Καισάρεια. Άφιξη στη πόλη των μαυσωλείων που είναι κτισμένη σε μια 



                                                                                                                   
πολύ εύφορη πεδιάδα με φόντο την «χιονισμένη» πυραμίδα του Ερζιγιέτ του αρχαίου βουνού 
Αργαίου, του ηφαιστείου που είναι δημιουργός των εκπληκτικών τοπίων της Καππαδοκίας. Θα 
εντυπωσιαστούμε από το άρτιο οδικό της δίκτυο, τη γενική καθαριότητα, τις σύγχρονες 
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, Τα μοντέρνα κτίρια και την κεντρική πλατεία της. Θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για να γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική αγορά που βρίσκεται δίπλα στο Σελτζούκικο 
κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
5η Ημέρα: Καππαδοκία (Σινασσός– Μαλακοπή - Κοιλάδα Ιχλαρά-Καρβάλη)  
 
Πρωινό και προαιρετική συμμετοχή σε μια καταπληκτική βόλτα με το αερόστατο από όπου μπορείτε 
να θαυμάσετε από ψηλά την τόσο ιδιόρρυθμη μοναδική και πανέμορφη Καππαδοκία. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τη Σινασσό. Μια μοναδική περιοχή που κουβαλάει μια βαριά αρχιτεκτονική 
κληρονομιά των ιδιαίτερα εύπορων εμπόρων της περιοχής. Εκεί θα επισκεφθούμε τον ναό των 
Αγίων Κων/νου και Ελένης, τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου και το ελληνικό παρθεναγωγείο. 
Επίσκεψη στο κέντρο της πόλεως και την κεντρική πλατεία όπου θα περπατήσουμε στα ιστορικά 
σοκάκια και θα θαυμάσουμε τα πέτρινα αρχοντικά πολλά εκ των οποίων υπήρξαν σπίτια Ελλήνων 
που εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα εκπληκτικό δείγμα των σπουδαίων 
αρχοντικών της εποχής, είναι το αρχοντικό του λογίου Ρίζου, ενός σημαντικού προσώπου που 
διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη διάρκεια της ανταλλαγής των πληθυσμών, μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, και έγραψε το 1951 το βιβλίο Καππαδοκία. Το ταξίδι μας συνεχίζεται 
προς την πιο καλοδιατηρημένη υπόγεια πολιτεία της Καππαδοκίας, την Μαλακοπή. Κατά τη 
διάρκεια του 4ου αιώνα πΧ ο Μέγας Αλέξανδρος κυρίευσε την περιοχή όταν 5,000 άνθρωποι 
ζούσαν εκεί. Βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και λαξεύτηκε στον 
εξαιρετικά μαλακό πωρόλιθο ενός λόφου. Εδώ υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες 
και παρεκκλήσια που σχηματίζουν ολόκληρους πολυώροφους λαβύρινθους που συγκλονίζουν 
ακόμα και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Επόμενος μας σταθμός η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων 
στην οποία είχαν χοροστατήσει τον Ιούνιο του 2010, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, Ιερώνυμος. Η εκκλησία των Αγίων 
Θεοδώρων δεν είχε λειτουργηθεί από την εποχή της ανταλλαγής των πληθυσμών. Επόμενή μας 
στάση η κοιλάδα του Περιστρέμματος ή αλλιώς Ιχλαρά με τις αγιογραφημένες λαξευτές εκκλησίες. 
Εκεί θα κατεβούμε στο ποταμό Μελεντίζ, όπου θα κάνουμε ένα περίπατο στο φαράγγι με τις 
λαξευμένες στους βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησίες. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας 
πηγαίνουμε στην Καρβάλη με τα πέτρινα σπίτια, και επισκεπτόμαστε την εκκλησία που μόνασε στο 
τέλος της ζωής του, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μικρή 
κεντρική πλατεία του χωριού. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.  
 
6η ημέρα: Καππαδοκία– Φάρασα, γενέτειρα του Αγ.Παϊσιου ( 150χλμ. ) 
 
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιφέρεια των Φαράσων, το 
νοτιοανατολικό και πιο τραχύ κομμάτι της Καππαδοκίας, στις απότομες πλαγιές της οροσειράς του 
Ταύρου. Καθοδόν θα πραγματοποιήσουμε σύντομες στάσεις στον Άγιο Κωνσταντίνο/Έβερεκ 
(Develi), Ζίλα (Zile) με τον Ναό του Άγιου Βασιλείου. Φθάνουμε στην κωμόπολη Γιαχίαλη (Yahyali) 
και συνεχίζουμε με minibus.  Κινούμαστε στο στενό φαράγγι του ποταμού Ζάμαντι, διάσημου για τις 
διαδρομές rafting.Σε υψόμετρο 900μέτρων φτάνουμε στα Φάρασα (Camlica), αλλοτινή 
ελληνόφωνη γλωσσική νησίδα, με την χαρακτηριστική της διάλεκτο.  Πατρίδα δύο σύγχρονων 
Αγίων, του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και του Αγίου Παϊσίου, γεννημένων το 1840 και το 1924 
αντίστοιχα. Ο αρχηγός μας θα διηγηθεί την ιστορία των δύο Αγίων και πραγματικά περπατώντας 
στα άγια αυτά μέρη θα νιώσουμε μια μεγάλη συγκίνηση. Η μικρή εκκλησία του χωριού σήμερα 
λειτουργεί ως τζαμί. Αργότερα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση  

 
 



                                                                                                                   
7η Ημέρα: Καππαδοκία - Προύσα – πανοραμική περιήγηση της πόλης  
 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση από το Προκόπι, περνώντας περιφερειακά από την 
Αλμυρά Λίμνη διασχίζουμε τα εδάφη της αρχαίας Φρυγίας, και περιφερειακά από την πρωτεύουσα 
της το Γόρδιον, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος έλυσε το θρυλούμενο «γόρδιο δεσμό». Συνεχίζουμε για 
το Δορύλαιον, σημερινό Eski Sehir, σημαντική πόλη-φρούριο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και 
πασίγνωστη για τα κοιτάσματα του «σηπιόλιθου». Άφιξη στην Προύσα, τη δεύτερη πρωτεύουσα 
των Οθωμανών Σουλτάνων και το δυτικό έσχατο του περίφημου «δρόμου του μεταξιού». Σύντομη 
πανοραμική περιήγηση της πόλης και άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
8η Ημέρα: Προύσα(ξενάγηση )-Ελλάδα  
 
Μετά το πρωινό μας θα περιηγηθούμε στο τζαμί Ulu Cami και στο μνημείο του Καραγκιόζη. Θα  
επισκεφθούμε μια από τις πολύ γνωστές τοπικές αγορές καθώς η πόλη είναι διάσημη για τα 
μεταξωτά μαντήλια και τα κεντήματά της. Έπειτα αναχωρούμε από την καταπράσινη Προύσα 
παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής περιφερειακά της Απολλωνιάδας, διασχίζοντας ένα από τα 
πιο εύφορα μέρη της Μικράς Ασίας τη «χρυσή πεδιάδα», όπου στη μέση της δέσποζε η αρχαία 
Μιλητούπολης (Karacabey), για να συνεχίσουμε μέσω Πανόρμου και Μπίγας (αρχ.Πηγές) και να 
φτάσουμε στη γενέτειρα του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη των αμπελουργών, τη Λάμψακο. Από την 
Λάμψακο θα περάσουμε ακτοπλοϊκώς από τα Στενά των Δαρδανελλίων, στην Καλλίπολη, γνωστή 
για την καθοριστική εκστρατεία που έλαβε χώρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Συνεχίζουμε μέσω Κεσάνης για τα σύνορα όπου μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις, και με 
ενδιάμεσες στάσεις καθ’όδον θα φτάσουμε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη 
 
Οι τιμές Περιλαμβάνουν:  
  

 Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με επαγγελματίες οδηγούς 
 Διαμονή με ημιδιατροφή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 
 Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 
 Επίσημους τοπικούς ξεναγούς 
 Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

  
Δεν περιλαμβάνονται : 
 

 Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα  

 check point – τοπικοί φόροι – parking 15 € 

 επισκέψιμους χώρους  
 δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων  
 Επίναυλοι καυσίμων 10€ 

 
Παρατηρήσεις  : 
 

1. Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά διαδρομή 
& Λαμία 15€ ανά άτομο/ανά διαδρομή. 

2. Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί οποιοδήποτε 
ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 

3. Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας . Τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη 

 



                                                                                                                   

*Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα 
προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη 
 
Extras : 
  

 Στο 7ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 6η ημέρα του προγράμματος   
 Σκοπός της εκδρομής μας είναι να γνωρίσουμε τη σημαντική αυτή περιοχή του 

ελληνισμού μέσα από ένα ταξίδι στο παρελθόν  
 Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 
 
Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 
  

 Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε δεδομένα 
,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο .Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας 
(Comsote,Vodafon,κτλ). Τα ξενοδοχεία και τα περισσότερα καφέ, εστιατόρια 
διαθέτουν Wi-Fi  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν 
κλήσεις  

 Σε όλο το ιστορικό κέντρο υπάρχουν ανταλλακτήρια που μπορείτε αλλάξετε €υρώ με 
τοπικό νόμισμα 

 Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa .Για 
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας  

 Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

 Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους ,η τιμή αναφέρεται και στα δύο  
 Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις 

,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να 
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

 Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε απλώς μια 
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός 
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους . 

 Τα λεωφορεία δε δύνανται να έχουν Wi-Fi ,καθώς προς το παρόν οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας δεν μπορούν να το υποστηρίξουν σε χώρες εκτός Ε.Ε. 

Αναχωρήσεις : Κάθε Κυριακή 22/10 & 24/10  
Μεταφορά από τον Βόλο , Λάρισα, Κατερίνη ανά άτομο, ανά διαδρομή  

Ξενοδοχεία Διάρκεια Early Booking Κανονική Τιμή 
Παιδί 
2-12 

Επιβ. 
Μον. 

Παρατηρήσεις 

Kervansaray 
Bursa City 
Προύσα 

 Altinoz or 
Avrasya Hotel  
Καππαδοκία  

7ημ 299 €              
με ημιδιατροφή 

349 €           
με ημιδιατροφή 

169 € 135 € 

2 διαν/σεις στην 
Προύσα 

3 διαν/σεις στην 
Καππαδοκία 

8ημ 349 €              
με ημιδιατροφή 

399 €              
με ημιδιατροφή 

189 € 149 € 

2 διαν/σεις στην 
Προύσα 

4 διαν/σεις στην 
Καππαδοκία 



                                                                                                                   
 Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα 

βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη 
ημέρα μπροστά  

 Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά 
διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις 
είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι 
και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις 
τουαλέτες  

 Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο ,καθώς 
δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία 
μολύνσεως  

 Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας 
που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί 
μόνο συμβουλευτικά  
 
 
 

 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , με ασφάλεια και σιγουριά !!! 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) : 

 
 
 Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 
 πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 70% του καταβληθέντος ποσού.) 
 Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
 Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
 Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
 Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 
 Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του 

εγγράφων. 
 Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
 Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
 Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
 Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
 Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 
 Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

 


