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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ 
Από 18/8 έως 25/8/2008 

 
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εφεσίων, διοργανώνει 6ήμερο οδοιπορικό 
στην Μ. Ασία  από 18/8 έως 25/8/2008. 
 
Συνοπτικό πρόγραμμα: 
 
Δευτέρα 18/8/2008. Συγκέντρωση το απόγευμα της Δευτέρας στο λιμάνι του 
Πειραιά και αναχώρηση για τη Χίο. Ολονύκτιο ταξίδι. 
 
Τρίτη  19/8/2008.  Άφιξη το πρωί στη Χίο. Αναχώρηση από τη Χίο με το πλοίο 
και μετά από ταξίδι 35΄ άφιξη στην Κρήνη (Τσεσμέ). 
Από την Κρήνη και μετά από ταξίδι 1 ώρας φτάνουμε στην Σμύρνη.  
Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της παλιάς πόλης, όπου θα δούμε τα λίγα κτίρια 
που σώζονται. Το Τελωνείο στο Κορδόνι, την παραλιακή Λεωφόρο, το παλιό 
Διοικητήριο, την ελληνική γειτονιά της Πούντας, το ναό του Αγ. Βουκόλου που 
αναπαλαιώνεται και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, που δεν πρόλαβε να 
λειτουργήσει και σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο. Από την Ακρόπολη, το 
κάστρο του Καντιφέ Καλέ θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης και του κόλπου. 
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη για φαγητό, περιήγηση και ψώνια στην αγορά 
για όσους επιθυμούν. Το απόγευμα αναχώρηση για το Κουσάντασι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
Τετάρτη 20/8/2008. Μετά το πρωϊνό αναχώρηση, για τον πανέμορφο 
Κιρκιντζέ, τόπο καταγωγής των προγόνων μας, που απέχει περίπου 25 χλμ. 
από το Κουσάντασι. Θα δούμε τις εκκλησίες του χωριού, το σχολείο, την 
αγορά, τα καφενεία, τα σπίτια των προγόνων μας και όλη η μέρα θα είναι 
αφιερωμένη στο χωριό. 
Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Κουσάντασι. Δείπνο, διανυκτέρευση, 
 
Πέμπτη 21/8/2008. Η μέρα είναι αφιερωμένη στην περιοχή της Εφέσου. 
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο (Λεωφ.Κουρητών, Βουλευτήριο, 
Βιβλιοθήκη του Κέλσου, Θέατρο),επίσκεψη στην Ιουστινιάνεια Βασιλική του 
Ευαγγελιστή Ιωάννη, προσκύνημα στο  σπήλαιο των Επτά Παίδων και 
επίσκεψη στην Καπουλού Παναγιά. 
Το απόγευμα επιστροφή στο Κουσάντασι. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη 
στην αγορά. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
 



Παρασκευή 22/8/2008. Μετά το πρωϊνό αφήνουμε πίσω μας το Κουσάντασι 
και κατευθυνόμαστε βόρεια. 
Στάση στο Κορδελιό, που βρίσκεται απέναντι από τον κόλπο της Σμύρνης, 
επίσκεψη στη Φώκαια και άφιξη στην Πέργαμο. Περιήγηση στον 
Αρχαιολογικό χώρο και ξενάγηση στο Ασκληπιείο, την Ακρόπολη και το 
Σεράπειο. 
Αργά το απόγευμα κατευθυνόμαστε προς το Αϊβαλί (Κυδωνιές) πατρίδα του 
Βενέζη και του Κόντογλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
 
Σάββατο 23/8/2008.  Μετά το πρωϊνό επίσκεψη  στην αρχαία Άσσο, το 
λιμάνι από όπου ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε τις περιοδείες του στην 
Βόρεια Λέσβο. 
Στην συνέχεια επιστροφή στο Αϊβαλί, όπου θα περιηγηθούμε το παλιό 
κομμάτι της πόλης με την έντονη ελληνικότητα. Στο γραφικό λιμανάκι 
μπορούμε να πιούμε ένα καφέ πριν ακολουθήσουμε το δρόμο που θα μας 
οδηγήσει στο Μοσχονήσι.  
Θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια θα δούμε τα παλιά αρχοντικά σπίτια ,με 
την εκκλησία του Ταξιάρχη να δεσπόζει στο χώρο και να περιμένει τους 
προσκυνητές. Στην παραλία θα δούμε γραφικά ταβερνάκια που σερβίρουν 
τοπικούς μεζέδες με ούζο και κρασί. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
Κυριακή  24/8/2008. Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για την χερσόνησο της 
Ερυθραίας, περνώντας περιφερειακά έξω από τη Σμύρνη. Επίσκεψη σε 
Βουρλά -πατρίδα του Γιώργου Σεφέρη- και Σκάλα Βουρλών,  σε Αλάτσατα 
– Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου με το μαρμάρινο τέμπλο του Γιαννούλη 
Χαλεπά- και κατάληξη στην Κρήνη (Τσεσμέ) όπου δεσπόζει το Γενοβέζικο 
κάστρο και η εκκλησία του Αγ.Χαραλάμπους.  
Το απόγευμα και μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις, το πλοίο θα μας 
οδηγήσει πάλι στη Χίο. Το βράδυ επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση από τη 
Χίο για το λιμάνι του Πειραιά. 
 
      Παροχές: 

• Μεταφορά με πολυτελή υπερυψωμένα τουριστικά λεωφορεία. 
• 5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4 αστέρων. 
• Ημιδιατροφή (5 πρωϊνά και 5 δείπνα). 
• Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός. 
• Συνοδός του τουριστικού γραφείου. 
• Γενικός αρχηγός.  
• Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Εισιτήρια των φέρρυ-μπώτ Πειραιά-Χίο, Χίο-Πειραιά σε τουριστική 

θέση.  
• Εισιτήρια των φέρρυ-μπώτ, Χίο-Τσεσμέ και  Τσεσμέ-Χίο.  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
• Θα δοθεί σε κάθε συμμετέχοντα φυλλάδιο με συνοπτικό ιστορικό κάθε 

πόλης ή χώρου που θα επισκεφτούμε. 
 
 
   Δεν παρέχονται: 

• Τα εισιτήρια εισόδων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και 
ότι άλλο δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 



Τιμή συμμετοχής :   475  Ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.  
Επιβάρυνση μονόκλινου 100 ευρώ το άτομο. 
-Όσοι επιθυμούν μετάβαση από Αθήνα προς Χίο και από Χίο προς Αθήνα 
αεροπορικώς, μπορούν να επικοινωνήσουν έγκαιρα για κράτηση θέσης και 
περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια και τις τιμές. 
-Όσοι θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά–Χίο και από Χίο-Πειραιά και 
επιθυμούν καμπίνα πρέπει να το δηλώσουν έγκαιρα. 
 

Όροι συμμετοχής: 
• Με τη δήλωση συμμετοχής καταβάλλεται κατά άτομο το ποσό των 

200ευρώ, το οποίο σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, 
συμψηφίζεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην προκαταβολή από 
συμμετοχή άλλου ατόμου, που θα προτείνει ο ίδιος.  

• Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων θα τηρηθεί απολύτως 
σειρά προτεραιότητας. 

• Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι εξάντλησης των 
θέσεων. 

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν έτοιμα τα ΝΕΑ διαβατήρια με 
έκδοση μετά την 1/1/06 ή τις ΝΕΕΣ ταυτότητες. 

• Μία φωτοτυπία του σχετικού εγγράφου θα παραδώσουν οι εκδρομείς 
με τη δήλωση συμμετοχής. 

• Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων και την εξοικονόμηση 
πολύτιμου χρόνου η έκδοση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς και 
λοιπούς χώρους θα γίνεται από τον αρχηγό. 

• Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε οποιαδήποτε εκδήλωση είναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η έγκαιρη ενημέρωση του αρχηγού. 

• Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Εφεσίων, διατηρεί το δικαίωμα της 
τροποποίησης του προγράμματος προ της έναρξης και ο Αρχηγός 
κατά την διάρκεια του οδοιπορικού, για λόγους ανωτέρας βίας ή 
καλύτερης εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων.     

 
Δηλώσεις συμμετοχής στο οδοιπορικό και περισσότερες πληροφορίες στον κ. 
Δ. Κρασσόπουλο τηλ. 2104935231.- κιν. 6974763173 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή. 
 
 Υ.Γ. : Λόγω της απελευθέρωσης των ναύλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, 
οποιαδήποτε αύξηση της τιμής των ναύλων, επιβαρύνει την τιμή συμμετοχής 
κατ’ άτομο με το αντίστοιχο ποσό της αύξησης.  
 
                 

Με τιμή 
για το Δ.Σ. 

 
   
 
             Ο Πρόεδρος                                                           Η Γεν.Γραμματέας 
   Δημήτρης Κρασσόπουλος                                               Βασιλική Λάσκαρη 


