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ΠΟΝΣΟ 
Από Πέμπτη 11 Αυγούστου / Έως Παρασκευή 19 Αυγούστου 

 

 

 

1η Μέρα 

11/08 

 Αναχώρηση από Αριστοτέλους  στις 06.00 και μέσω Καβάλας ,Ξάνθης, Κομοτηνής 

,Αλεξανδρούπολης και με συνεχείς στάσεις άφιξη στα σύνορα . 

 Έλεγχος διαβατηρίων 

 ύντομη στάση στα αφορολόγητα και περνάμε στην Ανατολική Θράκη 

 Μέσω Κεσάνης ,Μαλγάρων και Ραιδεστού και με συνεχείς στάσεις φτάνουμε στην 

Κωνσταντινούπολη 

 Διέλευση από την Πόλη και περνάμε στην Ασιατική Σουρκία 

 Άφιξη στο Ατάπαζαρ και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Δείπνο, διανυκτέρευση . 

 

2η Μέρα 

12/08 

 Πρόγευμα 

 Mε στάσεις  φτάνουμε στη αμψούντα, το σημαντικότερο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας . 

 Περιήγηση στην πόλη και στην συνοικία της Αγ.Σριάδας  

 Σακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο, διανυκτέρευση . 

 

 

 

 

3η Μέρα 

13/08 

 Εγερτήριο, πρόγευμα 

 ύντομη στάση στην Ορντού(Κοτύωρα) όπου θα δούμε στην είσοδο της πόλης, το 

μητροπολιτικό ναό της Τπαπαντής, ακριβώς δίπλα από το ναό τις βάσεις από την 

Χωμιάδειο Αστική χολή και το Πολυκάρπειο Παρθεναγωγείο 

 Θα δούμε την Καρυπίδειο χολή, σήμερα ως δημοτικό σχολείο και στην  σημερινή θέση της  

Θεατρικής  σκηνής  της πόλης, την άλλοτε εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 

 υνεχίζουμε για την Κερασούντα 

 Επίσκεψη στο ναό του Αγ. Νικολάου (σημερινό αρχαιολ. μουσείο) 

 Θα δούμε το Παρθεναγωγείο, που σήμερα λειτουργεί ως σχολείο και με συνεχείς στάσεις 

φτάνουμε στην Σραπεζούντα 

 Σακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση 

 

 

 

 

 

4η Μέρα 

14/08 

 Εγερτήριο, πρόγευμα 

 Αναχώρηση για την Σραπεζούντα 

 Επίσκεψη στο μουσείο της Αγίας οφίας, το Υροντιστήριο Σραπεζούντος, στο μεγαλύτερο 

σχολείο της Ανατολής, στην έπαυλη του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη, σήμερα Ατατούρκ 

κιόσκ, στο λόφο του Κρυονερίου (Soguksu), στην Πανάγια Φρυσοκέφαλου, στον ναό του Αγ. 

Ευγενίου, πολιούχου της Σραπεζούντας, στο Μίθριον Όρος, στον λόφο Μπόζτεπε και στην 

Μονή Θεοσκεπάστου, που βρίσκεται στους πρόποδες του. 

 Επιστροφή στην πόλη 

 Περιήγηση  στο σπίτι της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, το αρχοντικό του τραπεζίτη Κωστάκη 

Θεοφυλάκτου, σήμερα μουσείο της Σραπεζούντας, τα κτίρια των τραπεζών Καπαγιαννίδη 

και Υωστηρόπουλου 

 Σακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση 

 

 

 

5η Μέρα 

15/08 

 Εγερτήριο, πρόγευμα 

 Αναχώρηση για τη Μονή της Παναγίας ουμελά στο όρος Μελά στη Ματσούκα ,στο 

μεγαλύτερο προσκύνημα του Πόντου 

 Αναχώρηση για την Αργυρούπολη, με σύντομη στάση στο γεφύρι της Σρίχας, και ξενάγηση 

στην παλιά πόλη 

 Περιήγηση στο Υροντιστήριο, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, στον Άγιο Γεώργιο, στο 

Παρθεναγωγείο. 

 Φρόνος ελεύθερος . 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η Μέρα  Εγερτήριο, πρόγευμα 
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16/08  Αναχώρηση για ούρμενα 

 Επίσκεψη στο χωριό Όφης,  στο ελληνόφωνο χωριό της Σσάικαρας και θα καταλήξουμε στο 

ΟυζούνγκιολΕπιστροφή στο ξενοδοχείο  

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

7η Μέρα 

17/08 

 Εγερτήριο, πρόγευμα και αναχώρηση για την Αμάσεια, με ενδιάμεσες στάσεις ,άφιξη και  

ξενάγηση. 

 Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο  κα ξενάγηση στην πόλη 

 Σακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση 

 

8η Μέρα 

18/08 

 Εγερτήριο, πρόγευμα και αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη 

 Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο   

 Σο απόγευμα προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο   

 Διανυκτέρευση 

 

9η Μέρα 

19/08 

 Εγερτήριο, πρόγευμα 

 Επίσκεψη στην Παναγία των Βλαχερνών όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος 

 Διέλευση συνόρων Κήπων 

 Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 

 
Σιμή κατ΄άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο   630,00  ευρώ  

Επιπλέον διαφορά μονόκλινου   260,00 ευρώ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

 Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας  

 Οχτώ   διανυκτερεύσεις  σε ξενοδοχεία   4* και 5*  

 8 πρωινά και 7  δείπνα 

 Σις ξεναγήσεις και περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα 

 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας τον κον Αχιλλέα Βασιλειάδη  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 ΦΠΑ 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Εισόδους μουσείων ,διασκεδάσεις ,ποτά ,φιλοδωρήματα και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό  

 

 

Μπορείτε να ταξιδέψετε με ελληνική ταυτότητα αρκεί να είναι με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.  

Για όσους ταξιδεύουν με ελληνικό διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για 150 μέρες από την ημερομηνία εισόδου 

στην Σουρκία . 

 

Καλό Σαξίδι!!! 
 


