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Εκεί που τελειώνουν τα σύνορα της Ελλάδας ξεκινά
μια πόλη μαγική, μια παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα
βγαλμένη από τις Χίλιες και Μία Νύχτες.
Το τελευταίο σύνορο, το τριεθνές, η “πινέζα” του χάρτη
θα ακούσεις να λένε τα σύνορα στις Καστανιές. Τίποτα
που να μαρτυρά ότι, δέκα λεπτά πιο ‘κει, απ’ την άλλη
μεριά, απλώνεται ανάμεσα σε δυο ποτάμια - τον Έβρο
και τον Τούντζα μια παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα.
Αδριανούπολη τη λέγανε οι παππούδες σου και οι Ρωμαίοι
πριν από αυτούς, Εντιρνέ θα τη βρεις σήμερα στους
χάρτες.
Εμείς σας προσφέρουμε ένα μελετημένο πρόγραμμα,
ώστε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο
σας σε αυτές τις περιοχές. Σε συνδυασμό με μια συνοδό
που θα σας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία
για την ιστορία της περιοχής, αλλά και την σημερινή
καθημερινότητα των κατοίκων, το ταξίδι αυτό θα σας αφήσει
όμορφες αναμνήσεις. Καλό ταξίδι!

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

3&4 ημέρες
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06:30. Με τις απαραίτητες στάσεις στη
διαδρομή μας, φθάνουμε στο Σουφλί, το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης
στους “δρόμους του μεταξιού”. Συνεχίζουμε για Ορεστιάδα και το τελωνείο της
Καστανιάς και μετά τον έλεγχο και τον ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη
κατευθυνόμαστε στο Κάραγατς, (παλιά Ορεστιάς). Περιοχή που στο παρελθόν
έμεναν Έλληνες, όμως με την συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και στα πλαίσια
της ανταλλαγής των πληθυσμών, παραχωρήθηκε στην Τουρκία και οι κάτοικοί
του “μετακόμισαν” ως πρόσφυγες στην (Νέα) Ορεστιάδα. Αξιοθέατο του μικρού
χωριού ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος στεγάζει τη σχολή Καλών Τεχνών
του Τουρκικού Πανεπιστημίου Θράκης. Εκεί υπάρχει ένα βαγόνι, μέρος του
περίφημου Όριαν Εξπρές και δίπλα το Μνημείο και το Μουσείο της Συνθήκης
της Λοζάνης. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Αφού τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη,

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΛΙΜΙΓΙΕ ΤΖΑΜΙ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στο Σελιμιγιέ Τζαμί
(Selimiye Camii). Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, κτισμένο
από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της Οθωμανικής περιόδου.
Ο ίδιος το θεωρεί ως το ωραιότερο έργο του και ότι με αυτό ξεπέρασε την
Αγία Σοφία. H ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού
οι χριστιανοί αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί θόλος
μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας. Οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ
μακριά σε όποιο σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα το τζαμί προστατεύεται
από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί σαν
μουσείο με ελεύθερη είσοδο. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε το ΕθνολογικόΑρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα από την ελληνική,
βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Το μουσείο Ισλαμικής και Τουρκικής τέχνης,
το οποίο θα σας μυήσει στην τουρκική ζωή του 19ου αιώνα. Το τέμενος με τους
3 εξώστες Oυτς Σερεφελί Tζαμί, το οποίο οικοδομήθηκε μεταξύ 1437 και 1447 από
τον σουλτάνο Murad II. Ο αρχιτέκτονας δεν είναι γνωστός, θρυλείται ωστόσο
ότι ήταν παραπληγικός. Το ενδιαφέρον σε αυτό το τζαμί είναι η τεχνοτροπία
των μιναρέδων του. Θα δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ
Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα του
15ου αιώνα που λειτουργούσε σαν χάνι, στο κέντρο της πόλης. Τα καλύτερα
όμως τα αφήσαμε για το τέλος…. Μόλις ολοκληρωθεί η περιήγησή μας έχουμε
ελεύθερο χρόνο στον πεζόδρομο της Saraclar. Ένας περιποιημένος και καθαρός
πεζόδρομος με καταστήματα με ρούχα, είδη διατροφής και ότι άλλο βάλει ο νους
σας με πολλά παγκάκια για να ξεκουράζεσαι, σιντριβάνια, πολλά αγάλματα και
κόσμο όλη την ημέρα. Και δεν περιοριζόμαστε μόνο στον κεντρικό πεζόδρομο.
Στα πλακόστρωτα στενάκια, δεξιά και αριστερά βρίσκεται όλη η γραφικότητα
της πόλης. Εκεί θα βρεις θησαυρούς για να φωτογραφήσεις, ανθρώπους, σπίτια
και μαγαζιά μιας άλλης εποχής. Και φυσικά για να γνωρίσεις έναν τόπο δεν φτάνει
μόνο να τον περπατήσεις και να δεις τα σημαντικά και ασήμαντα αξιοθέατα του,
πρέπει να δοκιμάσεις την κουζίνα του, να γευθείς και να μυρίσεις τα καλούδια
του. Είμαστε στην Τουρκία, οι γεύσεις και η κουζίνα μας μοιάζουν. Όμως εδώ οι
γεύσεις είναι πιο έντονες!!!! Όσοι ενδιαφέρεστε να ολοκληρώσετε την ημέρα σας
με ένα χαμάμ, σας προτείνουμε το το Σοκολού Mεχμέτ Πασά Xαμάμ το οποίο
λειτουργεί και φημίζεται ως το καλύτερο χαμάμ της πόλης. Επίσης, το Saray
Hamami που βρίσκεται πίσω από το Selimiye Camii ,για αυτούς που θέλουν να
δοκιμάσουν μια περιποίηση στα τουρκικά λουτρά. Είναι μια ωραία, χαλαρωτική
εμπειρία. Ακριβώς για να κλείσετε την βραδιά σας.

Πρόγευμα και αρχίζουμε την σημερινή διαδρομή μας με το Μουσείο
Υγείας. Περνώντας μια ακόμη πέτρινη γέφυρα του ποταμού Τούντσα,
παραποτάμου του Μαρίτσα και αφού διασχίσουμε αγροτικές περιοχές,
φτάνουμε στο Μουσείο Υγείας. Ιδρυτής του συγκροτηματος ειναι
ο γιος του προφήτη Σουλτάν Μεχμέτ, ο Σουλτάνος Μπεγιάζιτ. Το
συγκρότημα αποτελούνταν από ένα θεραπευτήριο, μια ιατρική σχολή,
ένα τζαμί, ένα πτωχοκομείο και μια γέφυρα. Επίσης είχε και ένα χαμάμ,
ένα μύλο, μια αποθήκη νερού, ένα δημοτικό σχολείο, ένα ωδείο και
ένα χρονομετρικό κέντρο τα οποία όμως στο πέρασμα του χρόνου
καταστράφηκαν. Για την θεραπεία εκτός από τις ιατρικές γνώσεις
χρησιμοποιούσαν τον ήχο του νερού, την μουσική και τις ωραίες
μυρουδιές. Μέρος της θεραπείας ήταν και η μουσική θεραπεία. Μια
μουσική ομάδα 10 ατόμων, έδινε 3 φορές την εβδομάδα συναυλία
και οι ήχοι μπορούσαν να ακουστούν σε κάθε σημείο του κτηρίου. Το
μουσείο είναι επισκέψιμο για το κοινό από το 1997. Το 2007 κέρδισε το
βραβείο Συλλόγου Τελειότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτιστικής
κληρονομιάς. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με επίσκεψη στην
Ραιδεστό, γνωστή σε όσους κάνουν μια στάση κατευθυνόμενοι προς
Κωνσταντινούπολη, ίσως όμως είναι λιγότεροι αυτοί που ξέρουν
τα αξιοθέατά της, τα οθωμανικά μνημεία της, τις παλιές ρωμαίικες
γειτονιές της, την πλούσια αγορά της, τα κρασιά και την γαστρονομία
της. Στην πόλη υπήρχαν τέσσερις εκκλησίες: ο μητροπολιτικός ναός
της Παναγίας της Φανερωμένης, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας
της Ρευματοκράτειρας και του Αγίου Αθανασίου. Πριν την Ανταλλαγή
υπήρχαν πολλά σημαντικά εκπαιδευτήρια όπως η «Θεοδωρίδειος
Σχολή» αρρένων και το «Γεωργιάδειον Παρθεναγωγείον». Στο Tekirdag ζουν περίπου 140.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους
ασχολούνται με το εμπόριο. Πρόκειται για μια γραφική πόλη στη
δυτική ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά, περίπου 135 χλμ. από την
Κωνσταντινούπολη, που προσφέρεται για περίπατο στην παραλία. Οι
σύγχρονοι επισκέπτες φθάνουν στη Ραιδεστό όχι μόνο για να δουν
από κοντά ένα ζωντανό μνημείο ιστορίας αλλά για να δοκιμάσουν το
φαγητό - τα σουτζουκάκια που είναι σήμα κατατεθέν της πόλης- και
να πιουν το τοπικό ρακί. Σε αυτό τον τόπο έχει γεννηθεί και ο Ναμίκ
Κεμάλ, ο εθνικός ποιητής της Τουρκίας. Το σπίτι του έχει μετατραπεί
σε μουσείο, όπου εκτίθενται χειροτεχνίες της περιοχής. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθεροι για μια τελευταία βόλτα στα
σοκάκια της πόλης.

4η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΒΙΖΥΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανατολική Θράκη με πρώτο προορισμό
μας τις 40 Εκκλησιές. Πριν την μικρασιατική καταστροφή ήταν μια
ακμάζουσα ελληνική στην πλειοψηφία της κοινότητα, με μεγάλη
ιστορία και ελληνορθόδοξη παράδοση. Η ελληνική κοινότητα που
δημιουργήθηκε από τον 17ο αιώνα έφθασε στις αρχές του εικοστού
αιώνα τους 10.000 κατοίκους διατηρώντας δημοτικό σχολείο και
ημιγυμνάσιο. Η ονομασία της κοινότητας ήταν στα τουρκικά Kirkkilise,
δηλαδή Σαράντα Εκκλησιές, μια ονομασία που πρόδιδε την ύπαρξη
πολυάριθμων χριστιανικών ναών στην περιοχή. Μετά την ανταλλαγή
των πληθυσμών οι Τούρκοι άλλαξαν τον καθιερωμένο μέχρι τότε όνομα
της πόλης και την ονόμασαν Kirklareli, ενώ η μεγάλη εκκλησία της
Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι άλλες εκκλησίες ερημώθηκαν
από την εγκατάλειψη στο πέρασμα του χρόνου. Οι περισσότεροι
προσφυγές από την πόλη εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη όπου
και ίδρυσαν τον ομώνυμο συνοικισμό, Σαράντα Εκκλησιές. Συνεχίζουμε
για το χωριό Βιζύη, μια μικρή κωμόπολη της Ανατολικής Θράκης
πάνω στο δρόμο που περνούσε από τις Σαράντα Εκκλησιές και την
Τσατάλτζα και ένωνε την Αδριανούπολη με την Πόλη. Φτωχό και
άγνωστο χωριό, γίνεται σε όλους γνωστό χάρη στο διηγηματογράφο
Γ. Βιζυηνό, που χρησιμοποίησε το τοπωνυμικό επίθετο της καταγωγής
του για φιλολογικό ψευδώνυμο και επώνυμο. Αμέσως μετά παίρνουμε
τον δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τα σύνορα των Κήπων και
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στη Ραιδεστό

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ
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Ημέρες

Αναχώρηση

Ξενοδοχείο

3

24,28,31 /12
& 4/1

HILLY 4*

23,30 /12
& 3/1

4

ΜΑRGI 5*
HILLY 4*
ΜΑRGI 5*

Διατροφή

Πρωινό

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

125

89

195

155

99

219

155

99

245

199

119

285

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Οδικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου,
6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη για τις παρακάτω
οδικές εκδρομές με κόστος 10 ευρώ ανά άτομο / διαδρομή:
Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα 8ημ, Βουδαπέστη-Βιέννη 5ημ (22/12),
Βελιγράδι 4&5ημ, Βουκουρέστι 4&5ημ, Στα βήματα του Δράκουλα 5ημ,
Κων/πολη 4&5 ημ πρωινές αναχωρήσεις, Αδριανούπολη 4ημ,
Σόφια 4 ημ, Ρωμυλία 4ημ, Οχρίδα 4ημ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων
(όπου υπάρχουν), Βαπορέτα
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται
δια- φορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως
infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και
λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την
ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 5. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

