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25 Αυγούστου-01 Σεπτεμβρίου 

8 Ήμερη Αεροπορική Εκδρομή 
 

1η ημέρα (25/08): ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ (περιηγήση)  

Συγκέντρωση στις 07.00πμ, στο αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και πτήση για την Σαμψούντα, μέσω 

Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στη Σαμψούντα(αρχ. Αμισσός). Στην περιήγηση της πόλης, θα δούμε την συνοικία 

της Αγ.Τριάδας, όπου υπήρχαν τα 4 ελληνικά σχολεία (Τσινέκειο Γυμνάσιο, Αρρεναγωγείο, Μικτό νηπιαγωγείο 

και Παρθεναγωγείο-σήμερα υπάρχουν μόνο τα δυο), τις τέσσερις γωνίες του Μητροπολιτικού Ναού Της Αγίας 

Τριάδας που σήμερα δυστυχώς, δεν σώζεται. Ακόμη θα δούμε, παλιά αρχοντικά σπίτια του 20ου  αιώνα, που 

ανήκαν σε Έλληνες, αρχιτεκτονικά δείγματα της χρυσής εποχής.  Μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα (26/08): ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ- ΣΙΝΩΠΗ- ΜΠΑΦΡΑ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ (320χλμ) 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την ιστορική Σινώπη. Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ίωνες (Μιλήσιους) και 

αποτελεί τη γενέτειρα του κυνικού φιλοσόφου Διογένη καθώς και αργότερα του Βασιλιά του Πόντου 

Μιθριδάτης Ζ’. Η Σινώπη ήταν η πρώτη ελληνική αποικία στο Πόντο και αφετηρία του εξελληνισμού των εκεί 

ακτών μέχρι της μακρινής Κολχίδας. Η Τραπεζούντα, η Κερασούντα και τα Κοτύωρα ήταν αποικίες της 

Σινώπης. Ο Ελληνικός πληθυσμός της Σινώπης πριν το 1914 ήταν 5.000 και οι Τούρκοι 9.000. Σήμερα η πόλη 

διαθέτει το πιο όμορφο φυσικό λιμάνι του Εύξεινου Πόντου. Θα επισκεφθούμε το κάστρο και το παλάτι των 

Μιθριδατών και την ελληνική συνοικία. Στην παράλια πόλη θα θαυμάσουμε το άγαλμα του Διογένη, τα 

βυζαντινά και Ελληνιστικά τείχη καθώς και τα ερείπια του βυζαντινού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Συνεχίζουμε μέσω της Μπάφρας, Ακολουθεί περιήγηση στη μαρτυρική Μπάφρα, όπου θα δούμε το παλιό 

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο που κτίστηκε το 1905 το οποίο σήμερα έχει αναπαλαιωθεί και λειτουργεί ως 

Νηπιαγωγείο, το 3όροφο σπίτι του παπά και το αρχοντικό του καπνέμπορα Εφραιμίδη (Εφραίμ Κονάκ ), που 

λειτουργεί σήμερα ως Λέσχη Εκπαιδευτικών. Σήμερα είναι μια μικρή πόλη, γνωστή για τα καπνά της και τις 

φυσικές ιαματικές πηγές . Άφιξη στην Σαμψούντα (αρχ. Αμισσός). Δείπνο 

3η ημέρα (27/08): ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ -ΑΜΑΣΕΙΑ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ -ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ (440χλμ) 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μερζιφούντα, την γενέτειρα της Αγίας Βαρβάρας, ο ναός της οποίας 

σώζεται μέχρι σήμερα ημικατεστραμμένος. Εδώ το 1866, ιδρύθηκε και το κολλέγιο «Ανατολία», το οποίο 

προσέφερε στους νεαρούς Έλληνες και Αρμένιους σπουδαστές του εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για τα 

δεδομένα της εποχής.  Άφιξη το μεσημέρι στην γενέτειρα του «πατέρα της ιστορικής γεωγραφίας», Στράβωνα 
και την πρωτεύουσα του Μιθριδατικού Βασιλείου του Πόντου, Αμάσεια. Στην περιήγηση της πόλης, θα δούμε 

το μνημείο του Κεμάλ, που είναι ο τόπος όπου απαγχονίστηκαν οι 174 κορυφαίες προσωπικότητες του 

ποντιακού ελληνισμού, τους οποίους καταδίκασαν με συνοπτικές διαδικασίες στα «Δικαστήρια Ανεξαρτησίας 

της Αμάσειας». Ακριβώς απέναντι στην βόρεια όχθη του ‘Ιρη ποταμού και στις βραχώδεις απολήξεις του όρους 

Χαρσενέ, υψώνονται οι βασιλικοί λαξευμένοι τάφοι των Μιθριδατών, το ιστορικό κάστρο και τα τείχη της 

πόλης. Σε αυτό το βόρειο τμήμα της πόλης, ήταν η συνοικία των Ελλήνων και των Αρμενίων της Αμάσειας. 



Στην συνέχεια επίσκεψη στην γενέτειρα της Αγίας Μακρίνας και του αδελφού της Αγίου Βασιλείου, 

Νεοκαισάρεια του Πόντου. Επιστροφή στην Σαμψούντα. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα (28/08): ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΟΙΝΟΗ-ΦΑΤΣΑ-ΚΟΤΥΩΡΑ-ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (340χλμ) 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την καρδιά του Πολεμωνιακού Πόντου, πρόκειται για μια εκτεταμένη παραλιακή 

και ορεινή περιοχή, ενός ελληνικού βασιλείου που έζησε περισσότερο από ένα αιώνα. Κατά μήκος των ακτών 

του Εύξεινου Πόντου, θα γνωρίζουμε τις παράκτιες ελληνικές πόλεις και χωριά. Αφού περάσουμε από την 

πανάρχαια πόλη Θεμίσκυρα ή Τσαρσαμπά, πρωτεύουσα των Αμαζόνων κατά την μυθολογία, την 

Οινόη(Unye)και την Φάτσα, φτάνουμε στα Κοτύωρα(Ordu),όπου θα δούμε στην είσοδο της πόλης, το 

μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής, ακριβώς δίπλα από το ναό τις βάσεις από την Ψωμιάδειο Αστική Σχολή 

και το Πολυκάρπειο Παρθεναγωγείο, το οποίο σήμερα στεγάζει δημοτικό σχολείο. Στο κέντρο της πόλης, 

συναντάμε την Καρυπίδειο Σχολή, σήμερα δημοτικό σχολείο και στην  σημερινή θέση της Θεατρικής σκηνής της 

πόλης, την άλλοτε εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε για την Κερασούντα, πόλη παραγωγής κερασιών 

και λεφτοκαριών. Επίσκεψη στο ναό του Αγ. Νικολάου (σημερινό αρχαιολ. μουσείο), θα δούμε το 

Παρθεναγωγείο, που σήμερα λειτουργεί ως σχολείο. Συνεχίζουμε για την Τραπεζούντα. Άφιξη & Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα (29/08): ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Παναγία Σουμελά, στην Ματσούκα. Το περίφημο μοναστήρι στην 

Ματσούκα, χτισμένο πάνω σε βράχο με 1700 χρόνια ιστορίας, βαθιά ριζωμένης στην καρδιά του Ποντιακού 

Ελληνισμού. Στην συνέχεια επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Χαλδίας, την Αργυρούπολη. Προαιρετική μετάβαση 
με mini bus στην Παλιά Αργυρούπολη. Αναχώρηση για Τραπεζούντα. Καθ’ οδών στάση στης Τρίχας το γεφύρι. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 
6η  Ημέρα (30/08):ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ(ξενάγηση πόλης) 

Ξενάγηση στην πόλη της Τραπεζούντας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε την Εκκλησία της Αγίας 

Σοφίας του 13ου αιώνα, το μόνο βυζαντινό μνημείο σ΄ ολόκληρο τον Πόντο που έχει αναστηλωθεί και 

λειτουργεί ως μουσείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Fatih Camii, το τζαμί του Πορθητή, που είναι στην 

πραγματικότητα η παλιά εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοκεφάλου, μια πολύ παλιά βυζαντινή βασιλική στην 

οποία προστέθηκε τρούλος τον 13ο αι. Ήταν ο μητροπολιτικός ναός της αυλής της Τραπεζούντας και εδώ 

γίνονταν επιβλητικές τελετές (στέψεις, κηδείες, ταφές αυτοκρατόρων και μητροπολιτών, ενθρονίσεις κλπ.) στα 

258 χρόνια της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Θα δούμε επίσης το Φροντιστήριο Τραπεζούντος, το 

μεγαλύτερο σχολείο της Ανατολής, τη νεοκλασική έπαυλη του τραπεζίτη Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη 

(Αρχοντικό Ατατούρκ) και άλλα παλιά αρχοντικά της πόλης, τα τείχη των Κομνηνών, τον Πύργο της 

βασίλισσας Ειρήνης", κατασκευασμένος από την αυτοκράτειρα Ειρήνη της Τραπεζούντας, το 1340.Επίσκεψη 

εάν είναι εφικτή στον ναό του Αγ. Ευγενίου, πολιούχου της Τραπεζούντας, που σήμερα λειτουργεί ως τέμενος. 

θα δούμε, το σπίτι της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, το αρχοντικό του τραπεζίτη Κωστάκη Θεοφυλάκτου, σήμερα 

μουσείο της Τραπεζούντας, τα κτίρια των τραπεζών Καπαγιαννίδη και Φωστηρόπουλου, που σήμερα 

φιλοξενούν αντίστοιχα, την αίθουσα της Τράπεζας Εργασίας και το ταχυδρομείο δεμάτων της Τουρκίας. Και 

τέλος θα ανηφορίσουμε προς το Μίθριον Όρος, τον λόφο Μπόζτεπε, από όπου θα απολαύουμε πανοραμική 

θέα της πόλης αλλά και την Μονή Θεοσκεπάστου, που βρίσκεται στους πρόποδες του. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση 

7η Ημέρα (31/08):ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΣΟΥΡΜΕΝΑ–ΟΥΖΟΥΝΓKΙΟΛ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 

Μετά το πρωινό αναχωρούμε με τις αποσκευές μας, από το ξενοδοχείο και δια μέσου Αρακλί φτάνουμε στα 

Σούρμενα. Και από εκεί στην λίμνη Σαράχο (Ουζούνγκιολ), στην περιοχή του Όφη ποταμού ανατολικά της 

Τραπεζούντας. Είναι μία πανέμορφη λίμνη σε καταπράσινα βουνά 1.100 μέτρα υψόμετρο όπου οι κάτοικοι 

μιλούν ποντιακά και είναι πολύ φιλόξενοι, παίζουν λύρα και τραγωδούν ποντιακά. Ελεύθερος χρόνος για 

γεύμα σε ποντιακό εστιατόριο με ποντιακές γεύσεις. Αμέσως επιστροφή στην Τραπεζούντα και μετά μεταφορά 

στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής προς την Κων/πόλη. Άφιξη & Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Tο 

βράδυ Ακολουθεί η προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου από 

θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι 

την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Διανυκτέρευση.   

8η Ημέρα (01/09): ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΑΓ.ΣΟΦΙΑ)- ΠΤΗΣΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Μετά το πρωινό, μετάβαση στη περιοχή Φανάρι, εκεί όπου φιλοξενείται το συγκρότημα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και ο Ι.Π.Ναός του Αγίου Γεώργιου με τις σπάνιες ιστορικές εικόνες και τις λειψανοθήκες Αγίων 

της Εκκλησίας μας. Συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία.  Στο σημείο συνάντησης των χερσαίων τειχών με τα 

τείχη του Κερατίου Κόλπου, θα επισκεφθούμε την Εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για 
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πρώτη φορά το 626 μ.Χ ο Ακάθιστος Ύμνος ως δέηση ευχαριστίας προς την Παναγία. Με τον οδικό περίπλου 

των χερσαίων τειχών του Θεοδοσίου, θα έχουμε την δυνατότητα  να επισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου 

Πηγής στο Μπαλουκλί με το θαυματουργό αγίασμα και τους τάφους των Πατριαρχών, αρχιερέων και 

ευεργετών της Πόλης. Επόμενη επίσκεψη μας, ο 1ος και σημαντικότερος λόφος της Βυζαντινής Επτάλοφης 

Πόλης, όπου θα δούμε τον Μέγα Ιππόδρομο, με τους 3 οβελίσκους (ο ένας Αιγυπτιακός που μεταφέρθηκε από 

τον Μ. Θεοδόσιο, ο δεύτερος από τους Δελφούς που μεταφέρθηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο στην Πόλη και ο 

τρίτος του Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρογέννητου), θα επισκεφθούμε το αξεπέραστο Βυζαντινό Μνημείο την 

Αγία Σοφία (η εκκλησία του Ιουστινιανού, είναι η Τρίτη εκκλησία, κτίστηκε σε 5 χρόνια 532 μ.Χ – 537 μ.Χ), που 

σήμερα λειτουργεί ως τέμενος. Ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο σύγχρονο αεροδρόμιο της Πόλης για την 

πτήση μας. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη νωρίς το βράδυ. 
 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

Samsun: Hampton By Hilton 4* 

Trabzon: Double Tree By Hilton 5* 

Istanbul: Taksim 4* 

1.350€ +400€ 

ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ  με την Turkish Airlines 

25/08  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ: 09:30-10:50-13:45-15:05  

31/08 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ: 18:40-20:30 

01/09 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19:05-20:30 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 
1. Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με πτήσεις της Turkish Airlines από Θες/νικη 

2. Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων  

3. Αποσκευή 20 κιλών & χειραποσκευή 8 κιλών. 

4. Μεταφορές-μετακινήσεις με σύγχρονο λεωφορείο, που πληροί όλες τις απαραίτητες-νόμιμες προϋποθέσεις για  

5. άνετη και ασφαλή μετακίνηση.  

6. Τις 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια. 

7. Ημιδιατροφή σε όλα τα ξενοδοχεία εκτός της Κων/πόλης (07 πρωινά & 06 Δείπνα). 

8. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί βάση των απαιτήσεων σας. 

9. Έμπειρο αρχηγό-συνοδό του γραφείου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

10. Επίσημο (Διπλωματούχο) Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

11. Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση αστικής ευθύνης με την N.P Insurance. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
1. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά πριν την αναχώρηση. Επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες 

για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για 

επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές 

και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων 
2. Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (πληρώνονται τοπικά περίπου:  



3. Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, γλέντια, εισόδους μουσείων. 

4. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (προαιρετικά) 

5. Βίζες αλλοδαπών 

6. και ότι προαιρετικό ή προτεινόμενο, αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

Δηλώσεις συμμετοχής: 

Με την δήλωση συμμετοχής σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, φωτοαντίγραφο ταξιδιωτικού 

εγγράφου σας, (διαβατήριο ή αστυ.ταυτότητα νέου τύπου),  

καθώς και κατάθεση το 40% συνολικού ποσού ως προκαταβολή μέχρι τις 22/06 και κατάθεση του 

υπόλοιπου ποσού ως εξόφληση μέχρι τις 10/08 σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογ/μούς: 

EUROBANK: 0026.0683.06.0200.640725 

IBAN: GR 280 260 683 00000 60200 640725 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 

PIREOS BANK: 5242-012831-937 

IBAN: GR 280 172 2420 0052 4201 2831 937 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 

Με  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : Εκδρομή ΠΟΝΤΟΣ / Ι.Μ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
 

Σημειώσεις: 

 Τα ξενοδοχεία 5* του Πόντου, στιλιστικά ΔΕΝ υστερούν σε καινοτομίες διακόσμησης και μοντέρνας προσέγγισης, 

ωστόσο σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας υστερούν, κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επισκέπτες. 

Οι επιλογές των ξενοδοχείων είναι από τα καλύτερα σε κάθε περιοχή σύμφωνα με την διαθεσιμότητα της εποχής.  

 Για το αεροπορικό εισιτήριο απαιτείται η δήλωση ονόματος σύμφωνα με το ταξιδιωτικό έγγραφο του επιβάτη.  

 Η κοστολόγηση του αεροπορικού εισιτηρίου έγινε σε οικονομικό ναύλο στις 26/05, σε περίπτωση που κατά την 

δήλωση συμμετοχής υπάρχει διαφοροποίηση της τιμής του εισιτηρίου ή αύξηση στους φόρους αεροδρομίων & 

επίναυλων καυσίμων, θα υπάρχει επιβάρυνση στη τιμή συμμετοχής. 

 Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη πτυσσόμενου κρεβατιού και έχουν χρέωση, κατά άτομο, δίκλινου.  

 Παιδί 02-12 ετών σε δίκλινο δωμάτιο με έναν εκ των δυο γονέων δεν δικαιούται έκπτωση. 
 Τα παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με διαβατήριο νέου τύπου, ενώ οι ενήλικες με διαβατήριο τουλάχιστον 6μηνης 

ισχύος ή  αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου 15 αιτίας, επίσης. 

 Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, εάν το επιβάλουν οι συνθήκες ή αργίες ή ο 

αρχηγός – συνοδός της εκδρομής κρίνει ότι αυτό είναι θα είναι προς όφελος των εκδρομέων. 

 Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο (π.χ. αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών 

κλπ.). 

 Για τα παιδιά κάτω των 18 χρονών, που θα ταξιδέψουν με τον ένα γονέα, χρειάζεται έγγραφη επικυρωμένη 

συγκατάθεση του δεύτερου γονέα. 

 Για τα παιδιά κάτω των 18 χρονών, που θα ταξιδέψουν χωρίς γονείς, χρειάζεται έγγραφη επικυρωμένη 

συγκατάθεση και των δύο γονέων. 

 Το γραφείο έχει δικαίωμα να αλλάξει το ξενοδοχείο που αναφέρεται, με όμοιο ίδιας κατηγορίας εφόσον κριθεί 

αναγκαίο. 

 Τα μονόκλινα δωμάτια έχουν επιβάρυνση στην τιμή συμμετοχής δίκλινου για όλες τις διανυκτερεύσεις. 

 Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς των ξενοδοχείων τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 14:00 και 

παραδίδονται στις 12:00. 

 Το τοπικό νόμισμα είναι η τουρκική λίρα (TL), με τιμή ισοτιμίας στις 27/05 1€=17,50 TL. Δεν χρειάζεται να 

προμηθευτείτε συνάλλαγμα από την Ελλάδα, υπάρχουν επίσημα ανταλλακτήρια στην Κων/πολη. 

 Για τη χρήση κινητών θα πρέπει οι κάτοχοι σύνδεσης να έχουν κάνει περιαγωγή της γραμμής τους, ενώ οι κάτοχοι 

καρτοκινητών να έχουν επαρκές διαθέσιμο χρόνου ομιλίας, διότι οι χρεώσεις είναι υψηλές.  
 Το πλαίσιο του προγράμματος είναι σταθερό. Μπορεί όμως να  τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, 

τις τοπικές ανάγκες . 

 Οι εκδρομείς μπορούν να αποκόπτονται από  την ομάδα, προκειμένου να επισκεφτούν με ευθύνη και εξ ίδιων 

δαπάνες τους, τα χωριά των προγόνων τους.  Στο συμφωνημένο όμως τόπο και χρόνο οφείλουν να επανέρχονται 

στην ομάδα. 

 


