Καππαδοκία-Κωνσταντινούπολη
7ήµερη αεροπορική εκδροµή
Αναχωρήσεις: 01/06 , 22/06, 13/07,27/07,10/08,17/08
1η ηµέρα: ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο, όπου θα ακολουθήσει πτήση για Καισάρεια µέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη
και περνώντας από Καισάρεια φτάνουµε στο Προκόπι.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,δείπνο,διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ
Πρωινό και επίσκεψη στην κοιλάδα του Περιστρέµατος - Ιxλάρα (Ihlara) κατεβαίνουµε στον ποταµό Μελεντίζ
και κάνουµε περίπατο στο φαράγγι µε τις λαξευµένες στους βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησιές.
Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας πηγαίνουµε στην Καρβάλη µε τα πέτρινα σπίτια και επισκεπτόµαστε την
εκκλησία που µόνασε στο τέλος της ζωής του ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός. Επισκεπτόµαστε στη
Μαλακοπή την υπόγεια πόλη και το ναό των Αγίων Θεοδώρων. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο µας
στο Προκόπι,δείπνο,διανυκτέρευση.

3 η ηµέρα: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για το σηµαντικότερο οικισµό της προβυζαντινής περιόδου Άβανο, κτισµένο στις
όχθες του ποταµού Άλυ και επισκεπτόµαστε εργαστήριο κεραµικής. Η πόλη φηµίζεται για τα κεραµικά της.
Συνεχίζουµε µε την κοιλάδα ∆ερβέντ και το όγδοο θαύµα του κόσµου: τις Καµινάδες των Νεράιδων που
σχηµατίστηκαν από ηφαιστειογενή πετρώµατα. ∆ιασχίζουµε τις κοιλάδες Ζέλβη, Πασαµπάγ και Κόραµα.
Επισκεπτόµαστε εκκλησίες µε καταπληκτικές αγιογραφίες (τη Σκοτεινή, την Κρυφή, της Παναγίας, των

Σανδάλων, της Αγίας Βαρβάρας, του Φιδιού, του Μήλου, των Στεφάνων). Πηγαίνουµε στο Ούστχισάρ, στον
«Ακραίο Πύργο», από όπου η θέα σε όλη την περιοχή είναι εκπληκτική. Επιστρέφουµε στο ΠΡΟΚΟΠΙ στο
ξενοδοχείο µας για δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: KAΠΠΑ∆ΟΚΙΑ
Αναχώρηση για την ξακουστή Καισάρεια, γενέτειρα πόλη του Αγίου Βασιλείου, η οποία πήρε το όνοµα της το
17 µΧ από τον Ρωµαίο αυτοκράτορα Τιβέριο, προς τιµήν του πατέρα του Καίσαρα Αύγουστου Χετταίοι,
Έλληνες, Εβραίοι και Σελτζούκοι, όλοι πέρασαν από εδώ και άφησαν την κληρονοµιά τους σε αυτή την
ιστορική πόλη που κατοικείται από το 3000 π.Χ.. Θα περιηγηθούµε σε αυτή την εντυπωσιακή πόλη, που εκτός
από το πλούσιο παρελθόν της κουβαλάει και ένα πλούσιο παρόν αφού είναι µια από τις σηµαντικότερες πόλεις
που στηρίζουν και προωθούν την Τουρκική οικονοµία, µια από τις "Τίγρεις της Ανατολίας». Στην πανοραµική
ξενάγηση µας θα δούµε τα µνηµειώδη, φτιαγµένα από µαύρη ηφαιστειακή πέτρα τοίχοι του κάστρου της
πόλης, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα, κατά την διάρκεια της βασιλείας του Σελτζούκου
σουλτάνου Alaattin Keykubat. Το Gupgupoglu Konagi, µια Οθωµανική έπαυλη του 18ου µε όµορφα ξύλινα
µπαλκόνια και πόρτες, στην οποίο τώρα στεγάζετε το Εθνογραφικό Μουσείο, και πολλά άλλα αξιοθέατα, όπως
τον µεντρεσέ Cifte, το Kursunlu τζαµί, το συγκρότηµα του Mahperi Hunat Hatun και την σκεπαστή αγορά της
πόλης. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για γεύµα (δεν περιλαµβάνεται) αλλά και για να περπατήσουµε αυτή την
ιστορική πόλη. από την εξαιρετική, τοπική κουζίνα της ξεχωρίζουν το µαντί και ο παστουρµάς. Θα έχουµε
επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούµε καταστήµατα αφιερωµένα σε αυτά τα αριστουργήµατα της
γαστρονοµίαςΕπιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ηµέρα: ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόµιο της Καισάρειας και την πτήση µας για την Κωνσταντινούπολη.
Άφιξη, µεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
6η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση. Οι στρατοί της αρχαιότητας είχαν την τάση να λεηλατούν την
Κωνσταντινούπολη αντί να την προικίζουν µε καλλιτεχνικούς θησαυρούς, αλλά όλα άλλαξαν µε τους
Βυζαντινούς, που κόσµησαν τις εκκλησίες και τα παλάτια τους, µε ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Ως εκ
θαύµατος, πολλοί από αυτούς τους θησαυρούς εξακολουθούν να είναι ακόµη εδώ για να τους θαυµάζουµε
εµείς σήµερα. Στο σηµερινό µας πρόγραµµα θα ανακαλύψουµε τον µεγαλύτερο θησαυρό της Τουρκίας, την
Αγία Σοφία, που χτίστηκε µε εντολή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα µ.Χ., µε τον ψηλό τρούλο,
τον τεράστιο νάρθηκα και τα εντυπωσιακά χρυσά ψηφιδωτά, που συµβάλλουν στην φήµη της ως ένα από τα
πιο όµορφα κτίρια του κόσµου. Το θρυλικό Μπλε Τζαµί, µε τους έξι µιναρέδες και τα µπλε ιζνίκ πλακάκια του,
που το έδωσαν και το ανεπίσηµο όνοµα του, και τον βυζαντινό Ιππόδροµο, το αγαπηµένο σηµείο συνάντησης
και διασκέδασης των Βυζαντινών αυτοκρατόρων.Χρόνος ελεύθερος γα γεύµα (έξοδα εξ ιδίων) και θα
συνεχίσουµε µε το παλάτι Τοπ Καπί. Ισχυροί σουλτάνοι, φιλόδοξοι αυλικοί, όµορφες παλλακίδες και ευνούχοι,
έζησαν και εργάστηκαν εδώ από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα, όταν το παλάτι ήταν το κέντρο διοίκησης της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Επισκεπτόµενοι τα πολυτελή περίπτερα του παλατιού ρίχνουµε µια µατιά στην
συναρπαστική ζωή τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας και διανυκτέρευση.
7η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για να ανακαλύψετε και να περπατήσετε την πόλη µε τους δικούς σας ρυθµούς.
Αργότερα µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής.

*Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ
ΚΑΤΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

KΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 435€
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 155 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


 Αεροπορικά εισιτήρια
ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ– ΑΘΗΝΑ µε Pegasus
Airlines
 Περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν
 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία
 6 πρωινά και 4 δείπνα
 Ξεναγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα από ελληνόφωνο ξεναγό
 Φ.Π.Α. & Ασφάλεια αστική ευθύνης
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:



 Φόροι αεροδροµίων 135€
 Ποτά κατά την διάρκεια των γευµάτων
 Φιλοδωρήµατα
Είσοδοι στους επισκεπτόµενους αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία
 Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό

