
 

 

Αϊβαλή – Σμύρνη 

5ημέρες (3νύχτες)  
Στη γη των προγόνων μας 
Απόκριες – 25η Μαρτίου, 

 

ΟΔΙΚΩΣ από Θεσσαλονίκη και από Βόλο, Λάρισα, 

Κατερίνη, Κοζάνη, Βέροια & Καβάλα 
 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ,τι περιλαμβάνεται στην 
τιμή ,τι δεν περιλαμβάνεται ,οι προαιρετικές εκδρομές και διασκεδάσεις και 

σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη .Πριν 
προχωρήσετε σε κράτηση ,παρακαλώ όπως φροντίζετε να λύσετε όλες τις 

απορίες σας είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email με τον εκπρόσωπο του 
γραφείου που έχετε επικοινωνήσει ! 

 

Ημερομηνίες εκδρομής  
23/02-27/02 & 22/03-26/03 

 

1η- 2ηημέρα: Θεσσαλονίκη – Τροία (περιήγηση) – Αϊβαλί - Πρώτη 
γνωριμία με την πόλη  – τακτοποίηση στα ξενοδοχεία  
 

Αναχώρηση από το γραφείο μας περίπου στις 21.00 (η τελική ώρα θα 
επιβεβαιωθεί με το ενημερωτικό της εκδρομής 48-72 ώρες προ 
αναχώρησης) με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουμε στα σύνορα. .(Οι 
ακριβείς ώρες αναχωρήσεων από Βόλο ,Λάρισα, Κατερίνα, Βέροια, Κοζάνη 
και Καβάλα αναφέρονται στις παροχές)  Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος 
ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. 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. Πρώτη στάση η μυθική Τροία, 
όπου θα επισκεφτούμε  τις αρχαιότητες και θα δούμε ερείπια από την παλιά 
πόλη και αντίγραφο του Δουρείου Ίππου .Έπειτα θα κάνουμε ξενάγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις 
διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Έπειτα δια μέσου μιας πανέμορφης 
διαδρομής στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, θα συνεχίσουμε για το  



 

 
Αδραμύττιο και θα καταλήξουμε στο πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, 
,που βρίσκεται μέσα σε ένα απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα. (Η ώρα άφιξης 
εξαρτάται από την κίνηση που θα συναντήσουμε στο δρόμο και  στα 
σύνορα) Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και ελεύθερος χρόνος στην πόλη  
 

Info : Η Τροία αποτελεί τη μυθική πόλη, που βρίσκεται στη σημερινή 
Βορειοδυτική Τουρκία, πολύ κοντά στα στενά του Ελλησπόντου. Εκεί 
διεξήχθηκαν οι περίφημες μάχες του Τρωικού Πολέμου, που περιγράφονται στην 
Ιλιάδα, το αρχαιοελληνικό έπος του Ομήρου. Σύμφωνα με αυτήν, η αρπαγή της 
βασίλισσας της Σπάρτης Ωραίας Ελένης από τον γιο του βασιλιά της Τροίας 
Πάρη, πυροδότησε έναν μακροχρόνιο πόλεμο, στον οποίο έλαβαν μέρος πόλεις 
από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μετά από πολιορκία που διήρκησε 10 
χρόνια, χάρη στο τέχνασμα του Δούρειου Ίππου, οι Έλληνες κυρίευσαν την 
Τροία και την κατέστρεψαν γύρω στο 1000 π.Χ. Πολλούς αιώνες αργότερα, το 
1870, ο Γερμανός αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν, ωθούμενος από την αγάπη του 
για την ελληνική μυθολογία, κατέφθασε στην περιοχή και ξεκίνησε τις 
συστηματικές ανασκαφές, που έφεραν στο φως τα ερείπια μιας σειράς αρχαίων 
πόλεων, χρονολογούμενων από την εποχή του Χαλκού, έως τη Ρωμαϊκή 
περίοδο. Οι επόμενες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από τον Γουλιέλμο 
Ντέρπφελντ και τον Κάρολο Μπλέγκεν απέδειξαν ότι υπήρξαν εννέα πόλεις, η μία 
πάνω στην άλλη, σε αυτή την τοποθεσία. Στα χρόνια που ακολούθησαν έγιναν 
ανασκαφές από επιστημονικές ομάδες πανεπιστημίων των ΗΠΑ και τον 
Αύγουστο του 2003, ύστερα από μία μαγνητική επισκόπηση της πεδιάδας 
μπροστά από το οχυρό, εντοπίστηκε μία βαθιά τάφρος, της οποίας τα 
υπολείμματα χρονολογήθηκαν την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, στα χρόνια της 
Ομηρικής Τροίας. Παρ’ ότι αμφισβητήθηκε ως ιστορικό γεγονός ο Τρωικός 
Πόλεμος που περιγράφεται στην Ιλιάδα του Ομήρου, ευρήματα κεφαλών βελών 
που βρέθηκαν στα στρώματα που χρονολογούνται στην εποχή εκείνη, 
πιθανολογούν την ύπαρξη μάχης. 
  
3η ημέρα : Αϊβαλί –Αρχαία Πέργαμος – Περιήγηση Αϊβαλί - Μοσχονήσια  
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την Αρχαία 
Πέργαμο, από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας, κέντρο τεχνών και 
γραμμάτων στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο Η πόλη στην ακμή της 
φιλοξενούσε περίπου 160.000 κατοίκους. Εκεί θα θαυμάσουμε το 
Ασκληπιείο (γνωστό ιατρικό κέντρο της εποχής) και την Κόκκινη Βασιλική 
του Αγίου Ιωάννου. Ασύλληπτες εικόνες της παλιάς της δόξας θα μας 
δώσουν τροφή στη φαντασία και στις σκέψεις μας. Κατεστραμμένοι γυμνοί 
ναοί, απαράμιλλη θέα και ένα εντυπωσιακό θέατρο με 10 και πλέον χιλιάδες 
θέσεις θα μας αφήσουν άφωνους .Αργότερα επιστροφή στο Αϊβαλί .Χρόνος  
 



 

 
 

 
ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων πριν τη ξενάγηση μας.Εκεί θα περιηγηθούμε στα 
γραφικά πέτρινα σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες της Χώρας. Θα δούμε τα 
παλιά χρωματιστά ελληνικά αρχοντικά σπίτια με τις λουλουδιασμένες αυλές 
τους, που σώζονται ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Θα επισκεφτούμε την πάλαι 
ποτέ εκκλησία του Αγ Γεωργίου και στη συνέχεια θα πάμε στον λόφο ΣΕΙΤΑΝ 
ΣΟΦΡΑΣΙ για μια πανοραμική θέα της πόλης. Ακολουθεί βόλτα στο γραφικό 
λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέμορφα 
Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο 
της πόλης. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον ανακαινισμένο 
Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και δείπνο  
 
4η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή στη Φώκαια & Σμύρνη  (Προαιρετικά) 
 

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για μια προαιρετική εκδρομή στη 
Σμύρνη. Πρώτη μας στάση το γραφικό λιμάνι της Φώκαιας με την μοναδική  
ομορφιά που δεν θα μας αφήσει ασυγκίνητους .Έπειτα διαμέσου της  Μενεμένης 
και του Κορδελιού ,θα φθάσουμε στην πολύπαθη και κοσμοπολίτισσα 
Σμύρνη. Εκεί θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην παραλία της Σμύρνης, 
εκεί που διαδραματίστηκε η τελευταία πράξη της Μικρασιατικής καταστροφής. 
Στη βόλτα μας θα δούμε την πλατεία Κονάκ, όπου δεσπόζει ο περίφημος Πύργος 
του ρολογιού, το σήμα κατατεθέν της πόλης και μέσα από τα δαιδαλώδη 
γραφικά δρομάκια της περιοχής θα φθάσουμε στο Kemeralti bazaar, όπου θα 
απολαύσουμε τη μαγική ατμόσφαιρα μιας υπαίθριας αγοράς, που σφύζει από 
ενέργεια και ζωή. Θα δούμε ακόμη το Χισάρ Τζαμί, το παλαιότερο τζαμί της 
Σμύρνης και θα καταλήξουμε στην παλιά ελληνική συνοικία, όπου θα δούμε το 
ελληνικό προξενείο. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και αργότερα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και δείπνο (κόστος 15€ το άτομο) 
 
5η ημέρα Αιβαλί – Τσανάκαλε – επιστροφή Ελλάδα 
 

Μετά το πρωινό μας νωρίς το πρωί παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής με 
ενδιάμεση στάση για περιήγηση στο Τσανάκαλε,μια πόλη με πολιτιστικούς 
θησαυρούς και κτήρια.  Είναι διάσημο για το τυρί Ezine, το επιδόρπιο semolina 
 με φρέσκο τυρί και ντομάτες.  Τα πιο σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος είναι το 
κάστρο Cimenlik (το οποίο βρίσκεται στο πιο στενό σημείο των Δαρδανελλίων), 
το ναυτικό μουσείο και το αντίγραφο του Nusret  Minelayer.  Η  αγορά των 
καθρεφτών (Aynali Carsi),τα ελληνικά σπίτια, η ελληνική εκκλησία, η συναγωγή, 
τα παραδοσιακά τούρκικα λουτρά, το μουσείο της πόλης του Τσανάκαλε, το 
Γιαλί  τζαμί, το Γιαλί χάνι και ο πύργος του ρολογιού βρίσκονται στην παλιά 
πόλη.  Στην προκυμαία της πόλης μπορείτε να δείτε το Δούρειο Ίππο ( ο οποίος  



 

 
χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της ταινίας «Τροία»),  τη μακέτα του 
οικισμού της Τροίας και ένα ηλιακό ρολόι.  Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση 
.Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και 
φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας  
 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 21.00 

Αναχώρηση από Κατερίνη (Κτελ) 20.00 

Αναχώρηση από Βέροια (Πρατήριο BP)20.00 

Αναχώρηση από Κοζάνη (Ρολόι)19.00 

Αναχώρηση από Καβάλα (Νοσοκομείο Αγίου Σύλλα)23.00 

Αναχώρηση από Λάρισα (Νέος Νιαβή)19.00 

Αναχώρηση από Βόλο (Δημαρχείο)17.45 
 

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

 

 
 

5η ημέρες (3νύχτες) 23/02-27/02 & 22/03-26/03 

Ξενοδοχεία Διατροφή Early booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση μονόκλινου 

Grand Hotel 
Temizel 5* 

Ημιδιατροφή 149€ 169€ 99€ 
+ 40% 

(κατόπιν ζήτησης) 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με δύο επαγγελματίες οδηγούς 
• Τρεις  (3)διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  
• Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά  
• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 
• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 
 
 
 



 

 
 

 
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: 
  

• Δημοτική φόροι , Check Point πόλεων ,Λοιπά έξοδα ,φιλοδωρήματα 10€ 
το άτομο 

• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 
• Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στη Σμύρνη : 15€ 

 
* Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε  

στις προαιρετικές δραστηριότητες 
 

 

 Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο 
αριθμό συμμετοχών  

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας 
κάρτα  

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

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

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

• Η πραγματοποίηση της εκδρομής προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχών 

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

• 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) 

• Ο χρόνος του ταξιδίου Θεσσαλονίκη – Αϊβαλί ή αντιστρόφως είναι κατά 
μ.ο.12 έως 15 ώρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο 
δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα και υπό φυσιολογικές συνθήκες  

 



 

 
 

• 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  

 

 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
 

➢ Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις 
τρόπους  
Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση 
κάρτας σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο 
τραπεζικό μας λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες Εθνική ,Alpha ,Πειραιώς &  Eurobank  
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και 
συμπληρώνοντας τη φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η 
πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 

➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες 
δόσεις με πιστωτική κάρτα 

➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς 
πρότερη από εμάς ενόχληση  

 
Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 
➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 

υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το 
λαμβάνεται με email 72-48 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα μας  

 



 

 
 
 
 
 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
 
✓ Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 

αναχώρηση.  
✓ 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. 

 
 

  


