
 
 
 

Οδοιπορικό ςτθν Μικρά Αςία  
                                                 ΑΙΒΑΛΙ-ΠΕΡΓΑΜΟ-ΜΤΡΝΗ-ΙΜΒΡΟ 
                                                                 30/04-04/05/2019 

1θ μζρα – Σρίτθ  30/04- ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΙΒΑΛΙ  
 υγκζντρωςθ το πρωί, ςτο Δικαςτικό Μζγαρο. Αναχϊρθςθ ςτισ 07,00. 

 Μζςω, Ανατολικισ Μακεδονίασ, Θράκθσ, ελλθνοτουρκικϊν ςυνόρων Κιπων ( απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ), Κεςάνθσ, 
Μαδφτου, (με το φζρρυ μπόουτ  περνάμε τα ςτενά του Ελλθςπόντου), Σςανάκαλε, Αδραμμυτίου, άφιξθ ςτο Αιβαλί . 

 Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο , δείπνο, διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα-Σετάρτθ 01/05- ΑΙΒΑΛΙ-ΜΤΡΝΗ 
 Μετά το πρόγευμα, περιιγθςθ ςτο Αιβαλί , τισ Κυδωνιζσ του Κόντογλου και του Βενζηθ, (ναοί  ςπίτια των Ελλινων ,   

αποκικεσ λαδιοφ και ςαπουνιϊν ςϊηονται ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ). 

 Περιιγθςθ ςτο μεγαλφτερο από τα Μοςχονιςια , ςτον κόλπο του Αιβαλιοφ. 

 Επίςκεψθ -ξενάγθςθ , ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Περγάμου . 

 Άφιξθ ςτθν μφρνθ , τθν πρωτεφουςα τθσ Ιωνίασ. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο , δείπνο ,διανυκτζρευςθ. 

   3θ μζρα-Πζμπτθ 02/05—ΜΤΡΝΗ-ΕΦΕΟ 
 Μετά το πρόγευμα, περιιγθςθ ςτθν μφρνθ, (Κορδόνι, Και, Σελωνείο, Ποφντα, πλατεία του Ρολογιοφ, 

Διοικθτιριο, Ευαγγελικι ςχολι , Άγιοσ Βουκόλοσ). 

 Επίςκεψθ -ξενάγθςθ , ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Εφζςου . 

 Επιςτροφι ςτθν μφρνθ, δείπνο , διανυκτζρευςθ. 

4θ μζρα-Παραςκευι 03/05-ΜΤΡΝΗ-ΙΜΒΡΟ 
 Μετά το πρόγευμα , αποχαιρετοφμε  τθν μφρνθ. 

 Ακολουκοφμε τθν ίδια διαδρομι μζχρι το Σςανάκκαλε, ( διάπλουσ του Ελλθςπόντου). 

 Από το λιμάνι του Καμπάτεπε, με το πορκμείο μετάβαςθ ςτον Άγιο Κιρυκο, το λιμάνι τθσ Κμβρου. 

 Άφιξθ ςτο νθςί, μεταφορά ςτθν Παναγία (Merkez), τθν πρωτεφουςα του νθςιοφ, τακτοποίθςθ το ξενοδοχείο, 
διανυκτζρευςθ. 

5θ μζρα-άββατο 04/05-ΙΜΒΡΟ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  Μετά το πρόγευμα, ξεκινάμε τισ επιςκζψεισ ςτο νθςί. 

 Παναγιά , περιπατθτικό ,χοινοφδι, το ερθμωμζνο κεφαλοχϊρι, Αγρίδια, ορεινό ελλθνικό χωριό όπου λειτουργεί το 
Γυμνάςιο-Λφκειο του νθςιοφ  ,  Άγιοι Θεόδωροι, πνιγμζνο ςτο πράςινο τόποσ καταγωγισ τθσ Α.Θ.Π. του Οικουμενικοφ 
Πατριάρχου  κ.κ. Βαρκολομαίου , όπου λειτουργεί το Δθμοτικό ςχολείο του νθςιοφ. 

 Από τον Άγιο Κιρυκο το πορκμείο , κα μασ μεταφζρει ςτθν ακτι ςτο λιμάνι του Καμπάτεπε. 

 Μζςω Κεςάνθσ, ελλθνοτουρκικϊν ςυνόρων Κιπων (απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ), Θράκθσ και Ανατολικισ Μακεδονίασ 
άφιξθ το βράδυ ςτθν Θεςςαλονίκθ. 

 

 
ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  210,00€ το άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο 
Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτο ταξίδι είναι 200 ευρώ, με τισ παροχζσ που αναφζρονται παρακάτω, ςτθν τιμι 
προςτίκενται επιπλζον 10 ευρώ ωσ ποςόν ενίςχυςθσ ςτα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ ομογζνειασ ςτθν Κμβρο, που 
προςφζρεται ςυμβολικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μετακίνθςθ με τουριςτικό λεωφορείο. 

 Μία διανυκτζρευςθ ςτο ΑΙΒΑΛΙ , ξενοδοχείο 4*. 

 Δφο  διανυκτερεφςεισ ςτθ ΜΤΡΝΗ , ξενοδοχείο 4*. 

 Δφο διανυκτερεφςεισ ςτθν ΠΑΝΑΓΙΑ , ΙΜΒΡΟ, ξενοδοχείο 3*. 

 Πρωινό μπουφζ ςφνολο 4. 

 Δείπνο εκτόσ Κμβρου , ςφνολο 3. 

 Περιθγιςεισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Ειςιτιρια φζρρυ μπόουτ, για τθν ΙΜΒΡΟ, και τθν διάβαςθ του ΕΛΛΗΠΟΝΣΟΤ. 

 υνοδό του γραφείου. 

 Σοπικό ελλθνόφωνο ξεναγό. 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ. 

 

θμείωςθ:  

Συχόν αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα για πρακτικοφσ λόγουσ τισ αποφαςίηει θ ςυντονιςτικι επιτροπι. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΣΙ 26/03/2019, ςτο ταξ. γραφείο VOYA TRAVEL Βενιηζλου 1 Θεςςαλονίκθ,  
                                                                                                                              τθλ.2310277132 
                                                                                                                               e-mail:eva@voyatravel.gr. 

 
ΕΓΚΤΡΗ ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ Η ΔΗΛΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΟΟΤ 210€ Ε ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

 
   ALPHA BANK:  GR31 0140 7010 7010 0200 2012 754/ Δικαιοφχοσ Γ.& Ε. ΒΟΓΙΑ Ο.Ε. 
   PIRAUES BANK:GR54 0172 2090 0052 0903 2526 025/ Δικαιοφχοσ Γ.& Ε. ΒΟΓΙΑ Ο.Ε. 
   ΕΘΝΙΚΗ: GR49 0110 2100 0000 2104 4142 418/ Δικαιοφχοσ Γ.& Ε. ΒΟΓΙΑ Ο.Ε. 
 

 
 

Για το ταξίδι ςτθν  ΜΙΚΡΑΙΑ, είναι απαραίτθτο διαβατιριο( με ιςχφ τουλάχιςτον 6 μινεσ)  ι ταυτότθτα 
νζου τφπου με λατινικοφσ χαρακτιρεσ.  
Φωτοτυπία του ταξιδιωτικοφ ςασ εγγράφου πρζπει να ςταλεί μζχρι τισ 30/03/2019, ςτο ταξιδιωτικό γραφείο   

    fax  2310271559 ι e-mail:eva@voyatravel.gr. 
 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΔΗΛΩΕΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 
ΓΙΝΟΝΣΑΙ   ΣΟ ΓΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ τθλ.2310587545, ΕΞΟΦΛΗΗ ζωσ 26/03/2019 

 


