
 

Ηράκλειο – Σμύρνη 4 Ημέρες Απευθείας από Ηράκλειο  

Σμύρνη, Έφεσος, Πέργαμος, Κιρκιντζές, Βουρλά, Αλάτσατα, 

Τσεσμέ 

Η δική μας επίσκεψη στα «Ματωμένα Χώματα» της Δ. Σωτηρίου 

και τα θαύματα του Αρχαίου Κόσμου  

27-30 Οκτωβρίου 

 

 

 

Ημέρα 1η, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  

Αναχώρηση από Ηράκλειο νωρίς το πρωί στις 06:30 π.μ. και άφιξη στην Σμύρνη με 

απευθείας ναυλωμένη πτήση της Aegean! Καλό πρωινό με καφέ ή τσάι (κερασμένο 

από το γραφείο μας) και ξεκινάμε την εξερεύνηση της καταπληκτικής αυτής πόλης, 

πατρίδα του Ομήρου με τα 5.000 χρόνια ιστορίας. Θα σεργιανίσουμε την ιστορική 

προκυμαία της Μπελ Επόκ των Ελλήνων και Φραγκολεβαντίνων, την πλατεία Κονάκ με 

τον Πύργο του Ρολογιού, το Κορδελιό με τον όμορφο εμπορικό πεζόδρομο, το οποίο 

έγινε ένα κομψό προάστιο, με άνετες επαύλεις στην παραλία του, κινηματογράφο, 

θέατρο, λέσχες κ.α. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν Έλληνες, ενώ ακολουθούσαν οι 

Αρμένιοι, οι Μουσουλμάνοι και κάποιοι Λεβαντίνοι. Θα περιπλανηθούμε στα 

Σχοινάδικα, στο Παραλλέλι, στην Μπελαβίστα, θαυμάζοντας τα παλιά ελληνικά 

αρχοντικά, θα δούμε την Ελληνική συνοικία και την προκυμαία Άγιο Βουκόλο, την Αγία 

Φωτεινή και την πλατεία Διοικητηρίου. Ακόμη θα δούμε την παλαιότερη αγορά της 

Σμύρνης, Kemeralti Bazaar και θα μπορέσουμε να κάνουμε τα ψώνια μας. Θα έχουμε 



 

ελεύθερο χρόνο για μεσημεριανό φαγητό στο κέντρο της πόλης και καφεδάκι με 

μπακλαβά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Σμύρνη και ελεύθερος χρόνος. Διαμονή 

με βραδινό φαγητό στο ξενοδοχείο. Το βράδυ τρικούβερτο γλέντι με παραδοσιακή 

μουσική, μεζέ, κρασί και ρακί! Προαιρετικό! Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή. 

 

Ημέρα 2η, Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 

Ξεκινάμε με καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε νότια προς την 

καταπληκτική Έφεσο, η πιο καλοδιατηρημένη αρχαία πόλη της Ιωνίας και τόπος 

κατασκευής του ενός εκ των 7 Θαυμάτων του αρχαίου κόσμου, του Αρτεμίσιου του 

περιβόητου Ναού της Αρτέμιδος. Στη ρωμαϊκή περίοδο γνώρισε αίγλη με το εμπόριο 

ανάμεσα στη Ρώμη, τις αγορές του Λιβάνου και της Αλεξάνδρειας. Θα επισκεφθούμε το 

θέατρο της Εφέσου, χωρητικότητας 24.000 θεατών και τη βιβλιοθήκη του Κέλσου, 

όπου κάποτε φυλάσσονταν χιλιάδες πάπυροι. Θα επισκεφτούμε ακόμη την κατοικία της 

Παναγίας στην Έφεσο, μια μυστηριακή, υπέρλαμπρη μικροσκοπική μονή, μόλις 6 

χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο της ξακουστής ελληνικής πόλης της 

αρχαιότητας. Συνεχίζουμε στο Σελτζούκ (παραδοσιακό χωριό δίπλα στην Έφεσο με 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον) και ακόμη θα απολαύσουμε τον Κιρκιντζέ σήμερα τουρκ. 

Şirince) είναι χωριό 600 περίπου κατοίκων στην επαρχία Σμύρνης στην Τουρκία, 8 

περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Σελτζούκ και επίσης 8 χιλιόμετρα από την 

Έφεσο. Η περιοχή γύρω από το χωριό έχει ιστορία που χρονολογείται από την 

ελληνιστική περίοδο (323-31 π.Χ.). Ευρήματα κοντά στο χωριό μεταξύ του 2001 και 

του 2002 μαρτυρούν την παρουσία επτά χωριών και εννέα αγροικιών στην περιοχή 

που χρονολογούνται στους αρχαίους και μεσαιωνικούς χρόνους. Στον δρόμο που 

οδηγεί στο χωριό υπάρχουν ερείπια πολλών ρωμαϊκών υδραγωγείων, καθώς το χωριό 

αποτελούσε σημαντική πηγή νερού για την αρχαία Έφεσο. Σήμερα το χωριό 

βιοπορίζεται μέσω της γεωργίας (ελαιόλαδο, ροδάκινα, κρασί) και του τουρισμού. Είναι 

καλά προστατευμένο και συνιστά σπάνιο και όμορφο παράδειγμα χριστιανικής 

αρχιτεκτονικής της οθωμανικής περιόδου. Επιστροφή στη Σμύρνη και στο ξενοδοχείο 

μας. Διαμονή με βραδινό φαγητό στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 3η, Σάββατο 29 Οκτωβρίου 

Ξεκινάμε με καλό Καφέ και πρωινό στο ξενοδοχείο μας και πρώτα θα θαυμάσουμε το 

Ασκληπιείο (Παλιό Νοσοκομείο), ένα από τα δύο πιο γνωστά νοσοκομεία της 



 

αρχαιότητας, αφιερωμένο στον θεό της θεραπείας Ασκληπιό, ο οποίος εκπαίδευσε τον 

διάσημο ιατρό Γαληνό. Μετά το Ασκληπιείο περνάμε στην Ακρόπολη, τον πάνω οικισμό 

της Αρχαίας Πόλης της Περγάμου, που υψώνεται σαν αετοφωλιά πάνω από την 

πεδιάδα του Περγάμου. Στο δρόμο βλέπουμε τα σπίτια του Μπέργαμα που 

χρονολογούνται στην Οθωμανική περίοδο και το Kızılavlu, που είναι αφιερωμένο στους 

Αιγύπτιους Θεούς. Μετά από μια σύντομη βόλτα με τελεφερίκ προχωράμε στον ναό 

του Τραϊανού που βρίσκεται στην κορυφή της πόλης σαν στέμμα, ένα αριστούργημα 

μηχανικής. Επισκεπτόμαστε το Θέατρο Περγάμου, ένα από τα πιο απόκρημνα θέατρα 

του αρχαίου κόσμου, και παρακολουθούμε τη μαγευτική θέα της πεδιάδας της 

Περγάμου στη θέση που βρίσκεται ο Βωμός του Δία. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας και 

σταματάμε στον λόφο Cennet στην είσοδο του Αϊβαλί, που είναι ένας επίγειος 

παράδεισος με τα 22 νησιά του που περιβάλλονται από το Αιγαίο Πέλαγος. Εδώ, 

παρακολουθούμε τη μαγευτική θέα στο Αϊβαλί, την Κούντα και τα νησιά και κάνουμε 

ένα μικρό διάλειμμα για μια φωτογράφηση. Στη συνέχεια, ξεκινάμε την περιήγηση στα 

γοητευτικά δρομάκια του Αϊβαλιού με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα όμορφα 

πέτρινα σπίτια και τα ερείπια εκκλησιών. Στο δρόμο μας για το νησί Cunda, περνάμε τη 

νέα γέφυρα της Cunda και στη συνέχεια την πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου. Όταν 

φτάνουμε στο κέντρο της Cunda, επισκεπτόμαστε αυτό το γοητευτικό νησί με τα στενά 

λιθόστρωτα δρομάκια, τα παλιά ελληνικά σπίτια και τα πολύχρωμα καφέ. Θα έχουμε το 

μεσημεριανό μας γεύμα που μπορούμε να δημιουργήσουμε από νόστιμα ψάρια και 

ορεκτικά ή ένα τραγανό τοστ κυδωνιού. Ολοκληρώνουμε την βόλτα μας και κάνουμε 

ένα διάλειμμα στο Taş Kahve, ηλικίας 150 ετών.  

 

Ημέρα 4η, Κυριακή 30 Οκτωβρίου 

Ξεκινάμε με καλό καφέ και πρωινό στο ξενοδοχείο μας για να ακολουθήσουμε μια 

πανέμορφη διαδρομή στα παράλια της Μικράς Ασίας. Θα γνωρίσουμε παλαιά ελληνικά 

χωριά και κωμοπόλεις όπως τα Βουρλά, με την οικία του μεγάλου εθνικού μας ποιητή 

Γ. Σεφέρη, για τα οποία είχε γράψει «τα Βουρλά ήταν για μένα ο μόνος τόπος που και 

τώρα ακόμη, μπορώ να ονομάζω πατρίδα, ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου 

χρόνια». Στη συνέχεια θα βρεθούμε στα πανέμορφα Αλάτσατα, χαρακτηριστικό 

αναπαλαιωμένο οικιστικό παράδειγμα. Θα μας συγκλονίσει η ανεπανάληπτη 

φυσιολατρική εικόνα, τα περιβόλια, οι εκπληκτικές παραδοσιακές κατοικίες και η 

ηρεμία του τοπίου. Τελευταία στάση το πανέμορφο λιμάνι του Τσεσμέ, όπου 



 

επισκεπτόμαστε τη συνοικία της Κάτω Παναγιάς και την παλιά εκκλησία του Αγίου 

Χαραλάμπους (σήμερα πολιτιστικό κέντρο) καθώς και την παλιά αγορά! Θα έχουμε 

δυνατότητα για μεσημεριανό φαγητό και το απόγευμα επιστρέφουμε στην Σμύρνη. 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Ηράκλειο στις 22:20 μ.μ. Άφιξη στις 

23:20 μ.μ. 

 

Περιλαμβάνεται: 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Σμύρνη – Ηράκλειο με απευθείας ναυλωμένη 

πτήση της Aegean 

✓ Μεταφορές με λεωφορεία βάσει προγράμματος 

✓ Τρεις διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Kaya 

Prestige 4* στην Σμύρνη 

✓ Πρωινό με εξαιρετικό καφέ ή τσάι στην άφιξή μας στις 27 Οκτωβρίου 

✓ Εκδρομές όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα με ελληνόφωνους ξεναγούς 

✓ Μία αποσκευή έως 23kg και μία χειραποσκευή έως 8kg το άτομο 

✓ Έμπειροι συνοδοί του γραφείου μας 

✓ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✓ Όλοι οι φόροι & Φ.Π.Α. 

Δεν Περιλαμβάνεται: 

 Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους (Έφεσος 11€/άτομο, Ασκληπιείο Περγάμου 

5€/άτομο) 

 Το κόστος του γλεντιού στις 27 Οκτωβρίου (35€/άτομο) Προαιρετικό! 

Παρακαλούμε δηλώστε μας συμμετοχή 

 Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 Δυνατότητα για επιπλέον ασφάλεια για Covid και άλλες καλύψεις με 19€ το 

άτομο – ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ 

 Δυνατότητα μεταφοράς με λεωφορείο από Σητεία, Άγιο Νικόλαο και Ρέθυμνο με 

19€ το άτομο 

 

https://kayaprestige.com.tr/en
https://kayaprestige.com.tr/en


 

429€ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  

3ος ενήλικας σε τρίκλινο δωμάτιο 399€ 

Παιδί έως 11 χρονών 379€ στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς 

Επιβάρυνση μονόκλινου +70€ 

 

 

Ώρες πτήσεων 

27/10/2022 Ηράκλειο – Σμύρνη 06:30 – 07:30 

30/10/2022 Σμύρνη – Ηράκλειο 22:20 – 23:20 

 

Ακυρωτική Πολιτική 

Για ακυρώσεις έως και 9 Οκτωβρίου επιστροφή του 100% της αξίας 

Για ακυρώσεις από 10 έως και 16 Οκτωβρίου επιστροφή του 50% της αξίας 

Για ακυρώσεις από 17 Οκτωβρίου 100% ακυρωτικά 

 

Σημειώσεις 

1. Συμμετοχές με προκαταβολή 130€ ανά άτομο. Εξόφληση έως 9 

Οκτωβρίου. 
2. Απαραίτητα στοιχεία για κρατήσεις: ονοματεπώνυμα συμμετεχόντων 

όπως αναγράφονται στις ταυτότητες/διαβατήρια, τηλέφωνα 
επικοινωνίας, e-mail. 

3. Για την συμμετοχή σας στο ταξίδι θα πρέπει να έχετε ισχύοντα 
διαβατήρια νέου τύπου ή ταυτότητες νέου τύπου με λατινικούς 

χαρακτήρες κάτω της 15ετίας. Για τα παιδιά που ταξιδεύουν με έναν από 
τους δύο γονείς, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη συναίνεση 

από τον άλλο γονέα. Η κατοχή των σωστών ταξιδιωτικών εγγράφων και 

θεωρήσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ταξιδιωτών. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

 


