Πέργαμος

Αϊβαλί

Τσανάκαλε

4

ΗΜΕΡΕΣ
17/4 &
30/4

ΑΪΒΑΛΙ-ΣΜΥΡΝΗ

Το Αϊβαλί είναι πρωτίστως το Αϊβαλί των γιαγιάδων μας ακόμα και αν οι δικές σου οι γιαγιάδες δεν είχαν έρθει από εδώ. Τα χρωματιστά αρχοντικά
δεν κατοικούνται όλα, γιατί ήταν περισσότεροι οι Έλληνες που έφυγαν το ’22 από εδώ απ’ ό,τι οι Τούρκοι που ήρθαν από την Ελλάδα. Περίσσεψαν.
Κάποια σήμερα πωλούνται, κάποια αναστηλώνονται, άλλα στέκονται σιωπηλά με τη γοητεία του χρόνου να αφήνει πάνω τους τα σημάδια της. Θα
σε μελαγχολούσαν, αν ήταν ανθρωπίνως δυνατό να μελαγχολήσεις μέσα σε έναν παστέλ πίνακα ζωγραφικής. Και αν οι μελαγχολικές σου σκέψεις
δεν διακόπτονταν ολοένα από κάποιον ηλικιωμένο κύριο που δηλώνει Τούρκος αλλά μιλάει ελληνικά με κρητική προφορά και θέλει να μάθει νέα
από την πατρίδα –του και σου, και ποια είναι πατρίδα ποιανού, είναι πολύ σχετικό θέμα εδώ που είσαι.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για
Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια
στάση στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και μπαίνουμε
στην Τουρκία. Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός
Ποταμοί», της Αρχαίας Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από
όπου θα πάρουμε το καράβι για Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση
και ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την
Ομηρική Τροία. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές.
Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο
Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο
Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος κ.α. Αναχωρούμε στη συνέχεια για το
Αϊβαλί (Κυδωνίες), και φθάνοντας στο ξενοδοχείο τακτοποιούμαστε στα
δωμάτια. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των
Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις
ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού
ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος
οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδινίου και Μαγνησίας.
Συνεχίζουμε την διαδρομή για τη Σμύρνη, περιήγηση με το λεωφορείο
στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα παραθαλάσσια
διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος
στην ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο
Ελληνισμός. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, καφέ και φαγητό. Το
απόγευμα επιστρέφουμε στο Αϊβαλί, όπου θα έχουμε το δείπνο μας στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία
Πέργαμο, στο αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο
του Ασκληπιού. Συνεχίζουμε με τα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του
Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα επισκεφθούμε
το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή
«Ασκανίους νήσοι». Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε τις τοπικές
συνταγές και να περπατήσετε στους δρόμους της πρώην ελληνικής
συνοικίας. Επιστρέφοντας αργότερα στο ξενοδοχείο μας, οι πιο
ξεκούραστοι μπορούν να απολαύσουν έναν περίπατο στην γραφική
πόλη.
4η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα αναχωρούμε για το Τσανάκαλε.
Διάπλους Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή και
φθάνουμε στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της Εθνικής μας
τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής,
περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις
καλύτερες των εντυπώσεων.
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ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
Δεν περιλαμβάνονται
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
αεροπορικών εταιριών.
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
κλίνης.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
αποκλειστικό δωμάτιο
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
του ιδίου φύλλου.
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.

Οδικά ταξίδια

Περιλαμβάνονται
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα
με το πρόγραμμα
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα
της εκδρομής
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη για τις οδικές εκδρομές
με κόστος 10ε ανά άτομο ανά διαδρομή:

