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Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε.) οργανώνει για τα μέλη και τους φίλους
της, από όλη την Ελλάδα, μεγάλη εκδρομή στα παράλια της Μικράς Ασίας. Ακολουθεί το αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής ενώ συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται από τα σωματεία-μέλη της
Ομοσπονδίας ή από τον κ. Γεώργιο Πετρίδη, πρόεδρο της Αδελφότητας Προκοπιέων ΜακεδονίαςΘράκης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
1η μέρα – 15/16-03-2013 : Θεσσαλονίκη-Αϊβαλί
Συγκέντρωση …..αναχώρηση στις 24.00. Περνώντας από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάνοντας
μία ενδιάμεση στάση για καφέ φτάνουμε στα ελληνοτουρκικά σύνορα των Κήπων.
Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες μπαίνουμε στην Τουρκία. Η πρώτη πόλη που συναντάμε είναι η
Κεσάνη πριν κατευθυνθούμε νότια προς την Χερσόνησο της Καλλίπολης. Από την Μάδυτο παίρνουμε
το φέρρυ μπόουτ με το οποίο θα περάσουμε τα στενά του Ελλησπόντου , το θαλάσσιο πέρασμα που
ενώνει την Προποντίδα με το Αιγαίο πέλαγος. Προσεγγίζουμε την ασιατική ακτή στο Τσανάκαλε. Η
πορεία μας θα συνεχιστεί νότια περνάμε το όρος Ίδη γνωστό από τους θρύλους της Τροίας καθώς στις
πλαγιές ζούσε ο Πάρης και εκεί τον βρήκαν οι Θεές για τον πρωτότυπο αγώνα ομορφιάς μεταξύ τους.
Περνάμε τον κόλπο του Αδραμμυτίου, και φτάνουμε στο Αιβαλί, τις Ελληνικές Κυδωνίες του Κόντογλου
και του Βενέζη, των πλουσίων εμπόρων, των καραβοκυραίων και των προνομίων. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, λίγος χρόνος για ξεκούραση.
Το απόγευμα θα περιηγηθούμε το Αιβαλί ναοί, σπίτια των Ελλήνων, ελαιοτριβεία εργοστάσια
σαπωνοποιίας καθώς η ελιά ήταν από τα κυριότερα προϊόντα της περιοχής σώζονται στο ιστορικό
κέντρο της πόλης. Θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο από το σύμπλεγμα των νησιών μέσα στο κόλπο του
Αιβαλιού, που είναι γνωστά με το όνομα Μοσχονήσια. Ο ναός του Ταξιάρχη μισογκρεμισμένος ανάμεσα
στα παλιά ελληνικά σπίτια μας περιμένει ενώ στα γραφικά στενά ακούγονται Κρητικά από τους
Τουρκοκρήτες ανταλλάξιμους κατοίκους και το παλιό ελληνικό καφενείο του Μπαλή λειτουργεί ακόμη
στην παραλία. Δείπνο στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η μέρα-17/03/2013 : Αϊβαλί – Σμύρνη
Μετά το πρόγευμα αφήνουμε το Αϊβαλί, και ξεκινάμε το ταξίδι μας προς την Μητρόπολη της Ιωνίας.
Στην διαδρομή μας συναντάμε πολλά μέρη εστίες των Ελλήνων στην περιοχή, Φώκαια, Μενεμένη,
Μπορνόβα .
Φτάνουμε στην απέναντι την βόρεια δηλαδή ακτή του κόλπου της Σμύρνης, στο αρχοντικό Κορδελιό,
ελάχιστα κτίρια σώζονται για να δείχνουν την παλιά του αίγλη. Στην συνέχεια θα περιηγηθούμε την πόλη
που «ακτινοβολεί κάτω από το ομορφότερο ουρανό του κόσμου» όπως γράφει ο Ηρόδοτος.
Θα δούμε το κέντρο την παραλιακή λεωφόρο, το Κορδόνι, το Και, το Τελωνείο, το παλιό Διοικητήριο,
την ελληνική γειτονιά της Πούντας, το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που δεν πρόλαβε να λειτουργήσει
και σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. Η νέα πόλη με σύγχρονα κτίρια και άνετες λεωφόρους απλώνεται
στους γύρω λόφους.
Φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η μέρα-18/03/2013 : Σμύρνη – Έφεσος -Κιρκιτζές
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην περιοχή της Εφέσου. Όσες αρχαίες πόλεις και αν έχει δει
κανείς ξεχνιούνται μπροστά στην Έφεσο. Θα δούμε τα ευρήματα της Αυστριακής Αρχαιολογικής Σχολής
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της “ Λευκής Πολιτείας “, όπου η σκαπάνη των αρχαιολόγων φέρνει
συνέχεια στο φως νέα ευρήματα . Κέντρο γνωστό για τη λατρεία της Κυβέλης και της Αρτέμιδος, με τον
μεγαλοπρεπή ναό ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου που δυστυχώς δεν σώζεται σήμερα. Εδώ

δίδαξαν ο Απόστολος Παύλος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και έγιναν δύο Οικουμενικοί Σύνοδοι. Ο
αρχαιολογικός χώρος είναι ένας από τους σημαντικότερους της Μικρασίας εκεί θα δούμε τη Βιβλιοθήκη,
τα Λουτρά, την Αγορά, το Πρυτανείο, το Θέατρο, την παλαιοχριστιανική Βασιλική της Παναγίας.
Μετά την ξενάγηση αφήνουμε την Έφεσο για να επισκεφθούμε το Κιρκιτζέ, ένα από τα ελληνικά
χωριά της περιοχής το χωριό που αναφέρεται στα «Ματωμένα Χώματα» της Διδώ Σωτηρίου.
Σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του λόφου ανάμεσα σε οπορωφόρα και αμπέλια, διατηρητέο ολόκληρο μας
μεταφέρει σε άλλες εποχές. Στενά σοκάκια, χαγιάτια, αυλές, μαγαζάκια με παραδοσιακά προϊόντα ,
εκκλησιές.
Το απόγευμα φεύγουμε για να επιστρέψουμε προς την Σμύρνη, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η μέρα-19/03/2013 : Σμύρνη - Χερσόνησος Ερυθραίας – Αϊβαλί
Σήμερα θα αφήσουμε την Σμύρνη κατευθυνόμενοι προς την κοντινή ελληνικότατη Ερυθραία. Θα
επισκεφθούμε τα Αλάτσατα, με το Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου που λειτουργεί σήμερα σαν τζαμί το
μαρμάρινο τέμπλο έργο του Γιαννούλη Χαλεπά δείχνει την ευμάρεια της ελληνικής κοινότητας του
χωριού. Συνεχίζουμε στο Τσεσμέ απέναντι από την Χίο με το γραφικό λιμανάκι όπου δεσπόζει το
γενοβέζικο κάστρο, η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους σήμερα πολιτιστικό κέντρο βρίσκεται σε έναν
από τους κεντρικούς δρόμους του παλιού χωριού.
Τελευταίος σταθμός μας στην επιστροφή προς την Σμύρνη τα Βουρλά, η πατρίδα του Γιώργου
Σεφέρη.
Στην διαδρομή μας προς το Αϊβαλί θα επισκεφθούμε την αρχαία Πέργαμο, κέντρο του ελληνιστικού
πολιτισμού μαζί με την Αλεξάνδρεια τον 2ο πΧ αιώνα. Από τα περίφημα μνημεία της σώζονται το
Ασκληπιείο, το Σεράπειο που στα χριστιανικά χρόνια στέγαζε τον Ναό του Αγίου Αντύπα και η Ακρόπολη
όπου βρισκόταν ο περίφημος βωμός του Δία. Καταλήγουμε στο Αϊβαλί, για μία φορά ακόμη
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

5 η μέρα -20/03/2013 : Αϊβαλί – Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα αφήνουμε το Αϊβαλί ξεκινώντας το ταξίδι της επιστροφής μας.
Στην διαδρομή μας θα επισκεφθούμε την Τροία, την πόλη του μύθου που έγινε γνωστή από τα Ομηρικά
έπη. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, πριν συνεχίσουμε την διαδρομή μας προς το Τσανάκκαλε.
Με το φέρρυ μπόουτ θα περάσουμε μία φορά ακόμη τα Στενά του Ελλησπόντου επιστρέφοντας στην
Ευρώπη. Μέσω Κεσάνης φτάνουμε στα Ελληνοτουρκικά σύνορα Κήπων, μετά τις απαραίτητες
διαδικασίες είσοδος στην Ελλάδα μέσω της Εγνατίας Οδού περνάμε περιφερειακά, Κομοτηνή, Ξάνθη,
Καβάλα για να φτάσουμε το βράδυ στην Θεσσαλονίκη..
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 225,00 ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
μονόκλινο δωμάτιο επιβάρυνση κατ΄ άτομο 90,00 ευρώ
ΠΑΡΟΧΕΣ :
 Μετακίνηση με τουριστικό λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 4 διανυκτερεύσεις στην ΤΟΥΡΚΙΑ, σε ξενοδοχεία 4* και 5 *.
 Πρωινό μπουφέ, (σύνολο 4).
 Δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο, ( σύνολο 4).
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Εισιτήρια φέρυ-μπόουτ στα στενά του Ελλησπόντου.
 Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Επιπλέον γεύματα, ποτά, τηλεφωνήματα, εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία,
θεάματα και ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα προσφορά ως παροχή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Γiα το ταξίδι στη Τουρκία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. Παρακαλούμε κατά την εγγραφή σας να
προσκομίσετε ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ.
 Καθημερινά θα γίνονται αλλαγές θέσεων.



Ο αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα ανάλογα με
τις επικρατούσες συνθήκες.

