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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, ΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗ
ΙΚΟΝΙΟΥ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΠΙΣΙΔΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΛΑΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ
(7-16 ΙΟΥΛΊΟΥ 2019)
Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 (Πειραιάς-Χίος)
Συνάντηση στο Λιμάνι του Πειραιά ώρα 22.00 επιβίβαση στο πλοίο
NISSOS RODOS με προορισμό τη Χίο, διανυκτέρευση εν πλω, δείπνο
εξ ιδίων.(1η διανυκτέρευση εν πλω)
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 (Χίος, Τσεσμέ, Σμύρνη, Καισάρεια,
Προκόπι)
Άφιξη στη Χίο ώρα 7.25 το πρωί της 8ης Ιουλίου, επιβίβαση στο πλοίο
με προορισμό τον Τσεμέ (Κρήνη) ώρα 8.30 πμ. Μετά από
ευχάριστη διαδρομή μίας ώρας περίπου φτάνουμε στον Τσεσμέ και
επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν μας. Επίσκεψη στον ανακαινισμένο ναό
Άγιο
Χαράλαμπο
Κρήνης.
Ο
μητροπολιτικός
ναός της Κρήνης
(Ceşme),
ο
Άγιος
Χαράλαμπος,
είναι η μεγαλύτερη
εκκλησία
της
Ανατολικής
Εκκλησίας
μετά
την Αγια-Σοφιά Το βόρειο κλίτος ήταν αφιερωμένο στην Παναγία και
το νότιο στον Αγ.Στέφανο. Ελάχιστες από τις αγιογραφίες της που
κάλυπταν όλο το ναό έχουν διασωθεί. Εδώ στοιβάχτηκαν χιλιάδες
γυναικόπαιδα το Σεπτέμβρη του ‘22 περιμένοντας τα πλοία που θα
τους μετέφεραν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Στο ναό αυτό
λειτούργησε ο Οικουμ.Πατριάρχης στις 10.2.2019 φέτος. Αν ο
χρόνος το επιτρέψει θα επισκεφτούμε το ελληνικό χωριό Νταλιάνι
(Αγία Παρασκευή) και θα δεηθούμε σιωπηλά στον ομώνυμο ναό
που δυστυχώς σήμερα είναι τζαμί.
Άφιξη στη Σμύρνη και γνωριμία με την πόλη. Πρώτος σταθμός ο
Ι.Ν.Αγίας Φωτεινής Σμύρνης όπου θα μας υποδεχτεί ο
π.Αθανάσιος Κατζιγκάς εφημέριος του Ναού. Στη συνέχεια θα
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περιηγηθούμε στο κέντρο της παλιάς πόλης της Σμύρνης, όπου θα
δούμε τα λίγα κτίρια που σώζονται από την εποχή που η πόλη είχε
ελληνικό χρώμα. Το Τελωνείο στο Κορδόνι, την παραλιακή
Λεωφόρο, το παλιό Διοικητήριο, την ελληνική γειτονιά της
Πούντας, το ανακαινισμένο ναό των αγίων ΒουκόλουΠολυκάρπου και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, που δεν
πρόλαβε να λειτουργήσει και σήμερα λειτουργεί ως Λύκειο. Ακόμα θα
δούμε την Ευαγγελική Σχολή (Namik kemal Lisesi), και το
Καρατάσι. Από την Ακρόπολη του Όρους Πάγος, το κάστρο του
Κατιφέ Καλέ, θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης και του κόλπου και
θα προσκυνήσουμε τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου.
Μικρή ανάπαυλα για μεσημεριανό και μετάβαση στο αεροδρόμιο της
Σμύρνης ώρα 16.30μ.μ. για να πετάξουμε για Καππαδοκία. Πτήση για
Καισάρεια ώρα 18.10 και άφιξη στην Καισάρεια 19.35. Μικρή
περιήγηση στην πόλη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας που
βρίσκεται στο Προκόπι. Δείπνο και διανυκτέρευση στη Προκόπι. (2η
διανυκτέρευση)
Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 (Νίγδη, Μαλακοπή, Καρβάλη, Φαράγγι
του Περιστρέμματος, Νεάπολη, Προκόπι)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας στο Προκόπι και ξεκινάμε νωρίς τη
διαδρομή μας με πρώτο σταθμό τη Νίγδη όπου θα δούμε το
υπόσκαφο μοναστήρι της «Χαμογελαστής» Παναγίτσας με τις
καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες και εν συνεχεία θα προχωρήσουμε
για τη Μαλακοπή
(Derinkuyu)
όπου βρίσκεται μία
από
τις
εντυπωσιακότερες
υπόγειες πολιτείες
της Καππαδοκίας
καθώς και ο ναός
των
Αγίων
Θεοδώρων.
Στη
συνέχεια
θα
μεταφερθούμε
στην
Καρβάλη
(Güzelyurt) όπου
θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τη
μικρή κεντρική πλατεία και το Παρθεναγωγείο. Αμέσως μετά θα
μεταφερθούμε στο (Ihlara Vadisi), μια πανέμορφη εικόνα
πλημμυρισμένη από έντονη βλάστηση και αμέτρητα ασκηταριά. Θα
κατηφορίσουμε 290 σκαλοπάτια φθάνοντας στην κοίτη του ποταμού
και θα εντυπωσιαστούμε από την μοναδική θέα. Ένα φαράγγι
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ελικοειδές μήκους 16 χιλιομέτρων, χωρισμένο σε δύο τμήματα από
τον ποταμό Μελέντη (Melendiz suyu), που το διασχίζει με κάθετα
σχεδόν τοιχώματα κι ο οποίος πηγάζει από το ομώνυμο βουνό δυτικά
της Νίγδης. Στο νότιο τμήμα του, που είναι βαθύτερο και πιο
απότομο, στη βυζαντινή εποχή
( 9ο-13ο αιώνα) αναπτύχθηκε ένα
από τα μεγαλύτερα μοναστικά κέντρα της Καππαδοκίας. Μέσα σ’ αυτή
τη χαράδρα και στα κάθετα τοιχώματα του φαραγγιού λαξεύτηκαν
105 εκκλησίες διακοσμημένες με θαυμάσιες εικόνες, πολλά
μοναστήρια καθώς και 5.685 σπίτια με τραπεζαρίες καθίσματα,
αποθήκες, κρεβάτια μονοκόμματα ένα με τον βράχο. Πέρασμα από τη
Νεάπολη (Nevşehir) την πατρίδα του αγίου Γεωργίου του
Νεαπολίτη. Η πόλη αυτή ονομάζονταν Μούσκαρα (Muşkara) και
υπήρχε στη θέση της η αρχαία Νύσσα. Σήμερα, στην παλαιά ελληνική
συνοικία της, σώζεται μια εκκλησία, που μετά την ανταλλαγή των
πληθυσμών μετατράπηκε σε φυλακή. Δείπνο και διανυκτέρευση στο
Προκόπι. (3η διανυκτέρευση)
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
Σινασσός-Αβανός- Νεάπολη)

(Προκόπι-Κόραμα-Ορτάχισαρ-

Όσοι
το
επιθυμούν
μπορούν
να
ξεκινήσουν
τη
μέρα τους με μια
βόλτα
με
αερόστατο για να
θαυμάσουν την
Καππαδοκία από
ψηλά.
Πρωινό
στο
ξενοδοχείο
μας και ξεκινάμε
να
γνωρίσουμε
από κοντά το Προκόπιο (Ürgüp). Ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη
κλασικό δείγμα της Καππαδοκικής τέχνης. Θα περπατήσουμε στα
στενά δρομάκια με τα αρχοντικά παραδοσιακά κτίρια της παλαιάς
πόλης. Επίσκεψη στο σπίτι όπου έζησε και αγίασε ο Αγ.Ιωάννης ο
Ρώσος. Συνεχίζουμε για την Κοιλάδα των Κοράμων (Göreme) με
τις περίφημες υπόσκαφες εκκλησίες. Ένα μοναδικό θέαμα με έντονα
πρωτοχριστιανικά στοιχεία και αξεπέραστη φυσική ομορφιά. Στη
συνέχεια, περνώντας από το Ορτάχισαρ, θα μεταφερθούμε στη
γειτονική κωμόπολη της Σινασού (Μustafapaşa). Μια μοναδική
περιοχή που «κουβαλάει» μια βαριά αρχιτεκτονική κληρονομιά των
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ιδιαίτερα ευπόρων εμπόρων της περιοχής. Θα διασχίσουμε, με τα
πόδια, την κεντρική πλατεία, θα επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης καθώς και το νεοανακενισθέν μοναστήρι
του Αγ.Νικολάου. Αμέσως μετά θα θαυμάσουμε το αρχοντικό του
Ρίζου, ένα δείγμα των σπουδαίων αρχοντικών της εποχής, κατοικία
ενός ιστορικού προσώπου, που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη
διάρκεια της ανταλλαγής των πληθυσμών μετά την Μικρασιατική
Καταστροφή. Θα επισκεφθούμε την υπόσκαφη εκκλησία του Αγ.
Βασιλείου (αν έχουν τελειώσει οι επισκευές) στην άκρη της πόλης και
στο Αβανός (η παλιά Αβανισσός) την κωμόπολη που φημίζεται για
τα κεραμικά της και όχι μόνον, πάνω στον Άλυ Ποταμό.
Διανυκτέρευση και δείπνο στο ξενοδοχείο μας στο Προκόπι. (4η
διανυκτέρευση)
Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 (Προκόπι-Σίλλη Ικονίου- Αντιόχεια
Πισιδίας)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας στο Προκόπι και ξεκινάμε με κατεύθυνση
την Αντιόχεια της Πισιδίας.(Yalvaç) Καθ’ οδόν στάση για δέηση
και επίσκεψη στη Σίλλη Ικονίου (Sille) και τον ανακαινισμένο Ναό
των Αρχαγγέλων, την πόλη που κατάφερε να διασώσει το μοναδικό
ελληνικό
γλωσσικό
της
ιδίωμα, το οποίο δεν απαντά
σε καμία άλλη περιοχή του
ελληνόφωνου
κόσμου.
Η
πόλη, με τις κατακόμβες και
τις εκκλησίες της, παρουσίαζε
έντονα βυζαντινό χαρακτήρα.
Άφιξη
στο
Γιάλβατς
(Αντιόχεια Πισιδίας) Δείπνο
και
διανυκτέρευση
στην
Αντιόχεια της Πισιδίας. (5η
διανυκτέρευση)
Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 (Αντιόχεια της Πισιδίας-Αλάνια)
Προαιρετικά πρωινό στο ξενοδοχείο και στις 9-11 π.μ. Όρθρος και Θ.
Λειτουργία στον προσφάτως ανακαλυφθέντα Ναό της Αντιοχείας
Πισιδίας γύρω από τον οποίο ανακαλύφτηκαν Τάφοι του 11ου
αιώνα. Δέηση στον Ι. Ν. Αγ. Παύλου που κτίστηκε στην θέση της
Συναγωγής όπου κήρυξε ο απ.Παύλος στην πρώτη του
αποστολική περιοδεία πάνω στην οποία χτίστηκε αργότερα
μεγαλοπρεπής ναός και επίσκεψη στο Αρχαίο θέατρο της Αντιόχειας
στο οποίο υπέστη μαρτύριο η αγ.Θέκλα και πολλοί μάρτυρες. Η πόλη
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της Αντιόχειας, είναι πατρίδα της Αγίας Μαρίνας και χιλιάδων Αγίων
Μαρτύρων. Γνωριμία με τους ντόπιους αρχαιολόγους που εργάζονται
για την ανάδειξη των μνημείων της Πισιδίας. Επίσκεψη στο Μουσείο
της Αντιόχειας και αναχώρηση για τη Αλάνια ταξιδεύοντας κατά
μήκος της Λίμνης Beyşehir. Άφιξη στην όμορφη μεσογειακή πόλη της
Αλάνιας, εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο διανυκτέρευση
στην Αλάγια. (6η διανυκτέρευση)
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 (Αλάνια-Αττάλεια)
Μετά το πρωινό στο
ξενοδοχείο μας στην
Αλάνια
θα
ανακαλύψουμε
τις
ομορφιές αυτής της
μοναδικής
Μεσογειακής πόλης.
Επίσκεψη
στο
Κάστρο
της
Αλάνιας
με
την
πανοραμική θέα και
ξενάγηση
στον
ελληνική
συνοικία
όπου
παραμένουν
ακόμα τα σπίτια και οι εκκλησιές που άφησαν φεύγοντας από εκεί οι
ρωμιοί το 1922. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και φαγητό εξ ιδίων.
Εσπερινός στο Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Παναγία η
Πισιδιώτισσα που περιλαμβάνει και τον ομώνυμο ναό. Στη συνέχεια
ταξιδεύοντας κατά μήκος της μεσογειακής ακτής και θαυμάζοντας τα
μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και τις απέραντες ακρογιαλιές θα
φτάσουμε στην Αττάλεια. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας στην
Αττάλεια και δείπνο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη. (7η
διανυκτέρευση)
Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 (Αττάλεια)
Προαιρετικό
πρωινό
στο
ξενοδοχείο μας. Όρθρος και
Θεία Λειτουργία στον Ι.
Ναόν
Απ.
Παύλου-Αγ.
Αλυπίου
Ατταλείας
στο
Καλέιτσι προς τιμήν των εν
Πισιδία
&
Παμφυλία
Διαλαμψάντων
Αγίων.
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της πόλης και βόλτα στο Καλέιτσι και τους
Καταρράχτες. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα εξ ιδίων.
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Βραδινό στο ξενοδοχείο μας,
Αττάλεια. (8η διανυκτέρευση)

δείπνο

και

διανυκτέρευση

στην

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 (Αττάλεια-Τσεσμέ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας στην Αττάλεια και αποχαιρετούμε την
Αρχόντισσα της Μεσογείου με προορισμό το Τσεσμέ κάνοντας
ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα. (προαιρετικό) Από Τσεσμέ θα
περάσουμε με το καραβάκι στη Χίο. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια,
φαγητό (εξ ιδίων) και περιήγηση στο λιμάνι της Χίου. Αναχώρηση για
Πειραιά με το βραδινό καράβι ΝISSOS RODOS. (περίπου 22.15 μ.μ.)
(9η διανυκτέρευση εν πλω)

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 (Πειραιάς)
Άφιξη στο Λιμάνι του Πειραιά ώρα 6.15
Τέλος του προγράμματος.

***

Κόστος προγράμματος κατ’ άτομο με διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο
δωμάτιο 660 ευρώ.
Διαφορά μονόκλινου 175 ευρώ
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς-Χίος (7.7), Χίος-Τσεσμέ (8.7),
Τσεμέ-Χίος(15.7) και Χίος-Πειραιάς(15.7) σε οικονομική θέση.
(αεροπορικά καθίσματα)
-Αεροπορικά εισιτήρια Σμύρνη-Καισάρεια 8.Ιουλίου
FLIGHT
PC 3190

DATE
08JUL2019

ROUTE
ADB- ASR

HOURS
18:10-19:35

-7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με τα αντίστοιχα
πρωινά και βραδινά (το πρώτο βράδυ εν πλω και το τελευταίο βράδυ
στη Χίο το δείπνο είναι εξ ιδίων) Μόνο το ξενοδοχείο της Αντιόχειας
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είναι τριών αστέρων. Δύο διανυκτερεύσεις εν πλω, σε αεροπορικού
τύπου καθίσματα.
-Μετακινήσεις-εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με
πολυτελές πούλμαν.
-Επίσημη ελληνόφωνη ξεναγός και αρχηγός του γκρουπ.
Δεν περιλαμβάνονται:
-Μεσημεριανά φαγητά και ποτά στη διάρκεια των φαγητών (που είναι
προαιρετικά)
-Είσοδοι σε μουσεία.
-Η βόλτα με το αερόστατο στην Καππαδοκία
-Φιλοδωρήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι:
1.Θα πρέπει να μας ενημερώσουν για την συμμετοχή τους
τηλεφωνικά
και
με
e-mail
στην
ηλ.διεύθυνση
mathitikigonia@hotmail.com στέλνοντας:
-το ονοματεπώνυμό τους με λατινικούς χαρακτήρες γραμμένο
ακριβώς όπως στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους (το οποίο πρέπει
να λήγει 6 μήνες μετά την 8 Ιουλίου 2019 δηλ. μετά την 8
Ιανουαρίου 2020)
-την ταχυδρομική τους διεύθυνση,
-τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητάς τους (εάν έχουν καινούρια
ελληνική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες δεν χρειάζεται
διαβατήριο)
-την ημερομηνία γέννησής τους,
-σταθερό και κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία.
-να μας δηλώσουν με ποιον/ποια συνεπιβάτη/τιδα θα μοιραστούν το
δίκλινο δωμάτιο ή αν θα μείνουν σε μονόκλινο.
2.Και να καταβάλλουν προκαταβολή 150 ευρώ, ως τις 31
Μαρτίου 2019
Η εξόφληση θα γίνει ως τις 31 Μαΐου 2019
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε
6972319158 (8-10 μ.μ.) κ.Αναστασία Αρπατζή

στο

2109821630,

