
Εκδρομή «χατζηλίκι» στη Μ. Ασία 

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής πραγματοποιεί 7ήμερη (13-19 Ιουνίου 2019)
εκδρομή «χατζηλίκι» στη Μ. Ασία!

  

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

  

1η ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  

Συγκέντρωση των εκδρομέων στην πλατεία της Καισαριανής στις 18.00 απ όπου θα
αναχωρήσει το λεωφορείο για το λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ. Το πλοίο αναχωρεί  στις 20.00 για Χί
ο 
με το πλοίο NISSOS RODOS. Τακτοποίηση στις καμπίνες διανυκτέρευση εν πλω.

  

2η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  

Φθάνουμε νωρίς το πρωί στην Χίο και στην συνέχεια θα περάσουμε από το τελωνείο για να
πάρουμε το πλοίο για το Τσεσμέ. Η αναχώρηση είναι 08.30 και η διάρκεια του ταξιδίου
περίπου μία ώρα. Μετά τον τελωνιακό και αστυνομικό έλεγχο  θα ξεκινήσουμε για την
πρώτη μας επίσκεψη στα Αλάτσατα, στο γραφικό
άλλοτε Ελληνικό χωριό. Στο κέντρο του βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας Αλατσατιανής
(τζαμί σήμερα), στην οποία διατηρείται αυθεντικό μαρμάρινο τέμπλο, έργο του Τηνιακού
γλύπτη Χαλεπά, πατέρα του Γιαννούλη Χαλεπά. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 
Σμύρνη
. Μόλις φθάσουμε θα κάνουμε ξενάγηση στην πόλη. Θα περάσουμε από την πλατεία
Αττατούρκ, το Λιμάνι, το Ελληνικό Προξενείο, το πάρκο της Διεθνής έκθεσης και την παλιά
Ελληνική συνοικία «Κορδελιό». Θα σταματήσουμε στο Ασανσέρ και θα γνωρίσουμε την
γειτονία του Ωνάση.  Η Σμύρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Θα
εντυπωσιαστείτε με τους δρόμους της αγοράς (μεγάλο παζάρι), όπου μπορείτε να βρείτε
αντίκες, κοσμήματα, ρουχισμό, δερμάτινα είδη κλπ. Με το τέλος της ξενάγησης θα
μεταφερθούμε το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια, και το απόγευμα  όσοι θέλουν
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μπορούν να κάνουν μια βόλτα στη μαρτυρική παραλία της φυγής των Ελλήνων της Σμύρνης.
Δείπνο και  διανυκτέρευση.

      

3η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τα Βουρλά, τα οποία βρίσκονται δίπλα από την Ιωνική
πόλη Κλαζομενές, η οποία είναι βυθισμένη
στη θάλασσα. Στην διαδρομή μας θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο γραφικά και φημισμένα
περίχωρα της Σμύρνης το 
Σεβντίκιοϊ
, το λεβέντικο, το σεβνταλίδικο «χωριό» της Ιωνίας, πασίγνωστο για την παλικαριά και την
εργατικότητα των Ελλήνων κατοίκων του. Η κωμόπολη αυτή είναι χτισμένη περίπου 12 
χλμ. νοτίως της Σμύρνης. Συνεχίζουμε και θα επισκεφθούμε την πόλη των Βουρλών και θα
περπατήσουμε στο φαρδύ σοκάκι με τα λίγα εναπομείναντα Ελληνικά σπίτια. Στα Βουρλά
ζούσαν 35.000 χιλιάδες έλληνες και δυστυχώς καταστράφηκε από την φωτιά όλο το χωριό.
Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το επίνειο των Βουρλών την Σκάλα. Εδώ έζησε τα
καλοκαίρια τα παιδικά του χρόνια ο μεγάλος μας ποιητής Γεώργιος Σεφέρης. Επίσης
σήμερα λειτουργεί ξενώνας με το όνομά του. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε και άλλες
πόλεις και χωριά από τις δώδεκα αρχαίες ιωνικές πόλεις βρίσκονται εδώ όπως η Λέβεδος
και η Τέως (κοντά στο Σιβρισάρι), οι πόλεις που γνώρισαν μεγάλη ακμή στην αρχαιότητα.ÂÂ
ÂÂ  Η Τέω (ή η Τέως) ήταν παραθαλάσσια πόλη σε μια χερσόνησο στην Ιωνία. Στην πόλη
λατρευόταν ο Διόνυσος. Εκεί γεννήθηκε ο Ανακρέων, ο Εκαταίος ο ιστορικός, ο σοφιστής
Πρωταγόρας, ο ποιητής Σκυθίνος, ο γεωγράφος Άνδρων, και ο Απελλικός, που έσωσε τα
έργα του Αριστοτέλη. Η πόλη ήταν φημισμένη για το κρασί της. Η σύγχρονη πόλη 
Σαγιατζίκ
(Sığacık) βρίσκεται κοντά στα ερείπια της Τέως Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.

  

4η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για  την επίσκεψή μας στο Αϊβαλί (Κυδωνίες), όπου
θα φθάσουμε μετά από ταξίδι δύο ωρών περίπου. Στο Αϊβαλί μόλις φθάσουμε θα κάνουμε
μια βόλτα για την πρώτη μας γνωριμία με την ιστορική αυτή ελληνική πόλη. Θα δούμε
παλιούς Ορθόδοξους Ελληνικούς Ναούς, όπως του Αγίου Γεωργίου του Χιλιοπολίτη, της
Αγίας Τριάδας, των Ταξιαρχών καθώς και τα Ελληνικά σπίτια. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε με το πούλμαν για τα 
Μοσχονήσια
που είναι ένα σύμπλεγμα από νησιά. Εμείς θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο, όπου θα
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έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Ι.Ν. των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Μητροπολιτικό), καθώς
επίσης και το Μητροπολιτικό Μέγαρο, έξω από το οποίο μαρτύρησε ο Μητροπολίτης
Αμβρόσιος. Θα δούμε την Ελληνική συνοικία με τα πετρόχτιστα σπίτια και θα
αναχωρήσουμε για την Πέργαμο, όπου θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στον
αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου, του περίφημου αυτού νοσοκομείου της αρχαιότητας.
Στη συνέχεια θα πάμε στην παλιά πόλη της 
Περγάμου
, όπου θα επισκεφθούμε το Σεράπιον ή Κόκκινη αυλή, επιβλητικό κτίριο το ποίο ήταν ναός
της αρχαιότητος αφιερωμένος στην Αιγυπτιακή θεότητα Σέραπι. Στους χρόνους του
Ιουστινιανού λειτούργησε ως Χριστιανικός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Στον ίδιο
χώρο μαρτύρησε μέσα σε πυρακτωμένο σιδερένιο βαρέλι και ο επίσκοπος Περγάμου Άγιος
Αντύπας, προστάτης Άγιος των οδοντιάτρων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Σμύρνη.
Δείπνο και  διανυκτέρευση.

  

5η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  

Νωρίς το πρωί μετά το πρωινό αναχώρηση για Έφεσο την αρχαία Ιωνική πόλη η οποία
υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα της Μεσογείου για περισσότερο από
1000 χρόνια ήταν μια από τις μεγαλουπόλεις του αρχαίου κόσμου και πρωτεύουσα του
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Εδώ διατηρούνται πολλά μνημεία της Ελληνικής και
Ρωμαϊκής  περιόδου και των πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού.. θα επισκεφθούμε τον
αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Εφέσου με τις άριστα διατηρημένες αρχαιότητες. Θα
περπατήσουμε την οδό των Κουρητών, θα δούμε από κοντά την περίφημη βιβλιοθήκη του
Κέλσου, το αρχαίο θέατρο, τα λουτρά, την αγορά, τα δημόσια κτήρια κ.α. Θα ακολουθήσει
επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που χτίστηκε από τον Ιουστινιανό
πάνω στον τάφο του Αγίου. Έχει μήκος 130μ και πλάτος 40μ. Είναι η πρώτη σε σειρά
αναφοράς εκκλησία της Αποκαλύψεως Επίσης θα δούμε τον ναό της Αρτέμιδος που ήταν
ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Στην συνέχεια επίσκεψη στο γραφικό χωριό του
Κιρκιντζέ όπου θα έχουμε χρόνο και για φαγητό. Αναχώρηση αργά το απόγευμα για την
Σμύρνη στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.

  

6η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  

Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια μας ή επίσκεψη σε ένα από τα μουσεία της
πόλης και στην συνέχεια αναχώρηση για το Τσεσμέ, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
επίσκεψη της πόλης. Μπορούμε να επισκεφθούμε το κάστρο στο λιμάνι και να κάνουμε μία
βόλτα στο πεζόδρομο για να επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Χαράλαμπου που
σήμερα είναι πνευματικό κέντρο. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για Χίο με το καραβάκι.
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Αργά  το βράδυ θα έχουμε αναχώρηση με το πλοίο για τον Πειραιά. Διανυκτέρευση στο
πλοίο

  

7η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  

Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 07.00. Το λεωφορείο θα περιμένει για να μας μεταφέρει
στην πλατεία της Καισαριανής απ όπου ξεκίνησε η εκδρομή μας. Τέλος της εκδρομής με
πλούσιες πνευματικές εμπειρίες και αναμνήσεις.

  

  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

  

1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά – Χίος – Πειραιά , σε 4κλινες εξωτερικές καμπίνες.

  

2. Ακτοπλοϊκό εισιτήριο Χίος – Τσεσμέ - Χίος.

  

3. Λιμενικά τέλη και φόροι.

  

4. Τέσσερις  (4) διανυκτερεύσεις στην Σμύρνη, σε ξενοδοχείο 4* ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ SUSUZL
U ATLAN
TIS
4****

  

5, Πρωινό και δείπνο στην διαμονή στην Σμύρνη καθημερινά
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6. Ελληνόφωνος επίσημος ξεναγός στην Τουρκία.

  

8. Όλες οι αναφερόμενες μετακινήσεις και εκδρομές στην Τουρκία με κλιματιζόμενο
πούλμαν.

  

9. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης

  

10. Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας

  

11. Έντυπα και χάρτης εκδρομής

  

  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

  

1. Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα.

  

2. Κάθε είδους ποτά και αναψυκτικά.

  

3. Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

  

  

Για τη συμμετοχή στην εκδρομή χρειάζεται διαβατήριο σε ισχύ, ή ταυτότητα με
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λατινικούς χαρακτήρες. Το πρόγραμμα των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει αν οι
συνθήκες το επιβάλλουν, χωρίς παραλείψεις και για καλύτερη εξυπηρέτηση των
εκδρομέων.

  

  

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο 360€ 

  

Προκαταβολή 100€ έως Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα: Γραφεία Συλλόγου 210
7218570 κάθε Τετάρτη 19.00 - 21.00 ή Στέλλα 6974932527

  

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!
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