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Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο
Ελ.Βενιζέλος ώρα 10.15π.µ. και
αναχώρηση για Κων/λη µε την πτήση
PC 1192 ώρα 12.15 και στη συνέχεια
από Κωνσταντινούπολη για Άδανα
µε την πτήση PC 2092 της Pegasus
Airlines. Ώρα άφιξης στα Άδανα
18.35. Μεταφορά από το αεροδρόµιο
στο ξενοδοχείο µας, γνωριµία µε την
πόλη των Αδάνων, δείπνο και
διανυκτέρευση. Συνάντηση µε τον
Μητροπολίτη Πισιδίας που θα έρθει
από Κορέα µέσω Κωνσταντινούπολης.
Τετάρτη 12 Ιουλίου Πρωινό στο
ξενοδοχείο µας (για όσους το
επιθυµούν) και µετάβαση στην
Ταρσό, τη γενέτειρα του Αποστόλου
Παύλου, όπου θα συµµετάσχουµε στη
Θεία Λειτουργία στο Ι.Ν. Απόστολου
Παύλου. Έπειτα βλέπουµε την Ταρσό,
και συνεχίζουµε για τη Μερσίνη,
στάση για φαγητό (προαιρετικά) στην
πόλη και φτάνουµε στη Σελεύκεια
όπου θα δούµε τη Σπηλιά της Αγίας
Θέκλας, εκεί όπου ασκήτεψε η Αγία
Ισαπόστολος Θέκλα και θα κάνουµε
µια µικρή δέηση. Ξενάγηση στη
Σελεύκεια και την γύρω περιοχή
που είναι πολύ πλούσια σε
ευρήµατα.
Δείπνο
και
διανυκτέρευση στη Σελεύκεια.
(Άδανα-Σελεύκεια 170 χλµ)
Πέµπτη 13 Ιουλίου Πρωινό στο
ξενοδοχείο µας και ξεκινάµε για
την περιοχή της Λυκαονίας µε
την ονοµασία Binbirkilise (χίλιες
και µία εκκλησίες) δηλ. την
Καραµανία όπου θα θαυµάσουµε
τις εναποµείνασες βυζαντινές
εκκλησίες.
(Μείζων

Καππαδοκία) Καθ’ οδόν θα επισκεφτούµε το καταπληκτικό µοναστήρι του
Αλαχάν σκαρφαλωµένο πάνω στα βουνά της Ισαυρίας. Διανυκτέρευση στο
Ικόνιο.
(Απόσταση
Σελεύκεια-Καραµανία-Ικόνιο
290 χιλιόµετρα)
Παρασκευή 14 Ιουλίου
Πρωινό στο ξενοδοχείο µας
στο Ικόνιο και ξεκινάµε για
Εγίρντιρ. (207 χιλ) Καθ’
οδόν περνάµε από Αντιόχεια
της Πισιδίας για εσπερινό
στο ναό του Απ.Παύλου.
Φτάνουµε αργά το απόγευµα
στο Εγίρντιρ. Επίσκεψη στο
γραφικό Νησίον που κάποτε
κατοικούνταν αποκλειστικά
από ρωµιούς. Δείπνο και διανυκτέρευση στο Εγίρντιρ.
Σάββατο 15 Ιουλίου
Πρωινό στο ξενοδοχείο µας στο Εγίρντιρ (για όσους το επιθυµούν ή σε
πακέτο) και συµµετοχή στη Θεία Λειτουργία στο ναό των Αγ.Αναργύρων επί
τη εορτή των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης, που είχαν καταφύγει στην
περιοχή. Μετά τη Θεία Λειτουργία επίσκεψη στη Σπάρτη και µετάβαση στην
Αττάλεια. Συµµετοχή στον εσπερινό της Εορτής των Αγίων της Πισιδίας στον
Ι.Ν. Αγίου Αλύπιου Καλέιτσι. Δείπνο και διανυκτέρευση στην Αττάλεια.
16 Ιουλίου (Κυριακή)
Εορτασµός των αγίων της Πισιδίας στον άγιο Αλύπιο Ατταλείας. 8π.µ Όρθρος,
9 Θ. Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία περιήγηση της παλιάς πόλης και
ξενάγηση στην όµορφη Αττάλεια. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο
µας στην Αττάλεια.
17 Ιουλίου (Δευτέρα)
Πρωινό στο ξενοδοχείο µας στην Αττάλεια και ξεκινάµε για Τσεσµέ
(Σµύρνης) όπου θα προσκυνήσουµε στον ανακαινισµένο ναό του Αγίου
Χαραλάµπους Κρήνης. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούµε στο καραβάκι και θα
µεταβούµε στη Χίο (περίπου 17.30) από όπου θα αναχωρήσουµε για Πειραιά
αργά το βράδυ (23.00) Ελεύθερος χρόνος στο νησί της Χίου. Άφιξη στον
Πειραιά ώρα 5.30 το πρωί της 18ης Ιουλίου.
Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα επιστροφής µε την πτήση ΑττάλειαΚωνσταντινούπολη-Αθήνα την 17 Ιουλίου (για όσους δεν θέλουν να
επιστρέψουν µέσω Χίου), µε επιπλέον κόστος 90 ευρώ.

Κόστος εκδροµής (κατ’ άτοµο) για διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο 580 ευρώ.
Επί πλέον επιβάρυνση 130 ευρώ για όσους επιθυµούν να µείνουν σε
µονόκλινο δωµάτιο.
Στην πιο πάνω τιµή περιλαµβάνονται:
-6 Διανυκτερεύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων στις πόλεις
Άδανα(1), Σελεύκεια (1), Ικόνιο (1), Εγίρντιρ (1), Αττάλεια (2 νύχτες) µε
πρωινό και βραδινό.
-Όλες οι µετακινήσεις, εκδροµές και µεταφορές από και προς το αεροδρόµιο
όπως περιγράφονται στο πρόγραµµα, µε πολυτελές πούλµαν.
-Ξενάγηση από ελληνόφωνο ξεναγό και αρχηγό του γκρουπ.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Τσεσµέ-Χίος και Χίος-Πειραιάς, στις 17 Ιουλίου.
-Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κωνσταντινούπολη-Άδανα στις 11 Ιουλίου.
Στην πιο πάνω τιµή δεν περιλαµβάνονται:
Μεσηµεριανά γεύµατα.
Είσοδοι σε µουσεία.
Τα ποτά στη διάρκεια των δείπνων.
Κόστος εκδροµής χωρίς αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-ΚωνσταντινούποληΆδανα και χωρίς ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιστροφής µέσω Χίου: 420 ευρώ.
Η τρέχουσα τιµή των αεροπορικών εισιτηρίων Αθήνα-ΚωνσταντινούποληΆδανα µπορεί να µεταβληθεί καθώς πλησιάζουµε στην ηµεροµηνία
αναχώρησης. Έγκαιρη αγορά αεροπορικών εισιτηρίων διασφαλίζει
σταθερότητα στο «πακέτο» της εκδροµής.
Οι ταξιδιώτες που επιθυµούν µπορούν να κλείσουν µόνοι τους τα αεροπορικά
τους εισιτήρια µέσω ίντερνετ. Πτήσεις: PC 1192 ώρα 12.15 από Αθήνα για
Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια από Κωνσταντινούπολη για Άδανα µε
την πτήση PC 2092 της Pegasus Airlines.
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
-την ταχυδροµική τους διεύθυνση,

-τον αριθµό διαβατηρίου ή ταυτότητάς τους (εάν έχουν καινούρια ελληνική
ταυτότητα µε λατινικούς χαρακτήρες δεν χρειάζεται διαβατήριο, όσοι θα
ταξιδέψουν µε διαβατήριο πρέπει να λήγει 6 µήνες µετά την είσοδο στη
χώρα),
-την ηµεροµηνία γέννησής τους,
-σταθερό και κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία.
-να µας ενηµερώσουν αν θα βγάλουν µόνοι τους τα αεροπορικά τους
εισιτήρια
2)Και να καταβάλλουν άµεσα προκαταβολή 180 ευρώ
Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ονοµαστικά και δεν ακυρώνονται µετά την
αγορά τους.
Εξόφληση της εκδροµής 10 Ιουνίου 2017
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2109821630, 6972319158
(8-10 µ.µ.) κ.Αναστασία Αρπατζή ή µε e-mail στην ηλ.διεύθυνση
mathitikigonia@hotmail.com

Για γενική ενηµέρωση διαβάστε:
1.Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου Τράµπα «Παύλος, ο Απόστολος των
Εθνών» εκδόσεις Εν Πλω (παραγγελίες τηλ. 2107626193)
2. «Αττάλεια, η αρχόντισσα της Μεσογείου» Εκδόσεις Εταιρείας Μεσογειακού
Πολιτισµού. (παραγγελίες τηλ. 2107626193)
Καραµανία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC
%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1

