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ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ 
ΤΡΟΙΑ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 
30/09-05/10/2022 

   6 ημέρες / 5 νύχτες 

 
 Αλεξανδρούπολη(1)- Ίμβρος(1) - Τσανακαλέ(2)- Κομοτηνή(1) 

Οδική Εκδρομή 
 
1η μέρα ΠΑΤΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί 06.30 μέσω Ιόνιας οδού  και Εγνατίας ,με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και φαγητό(προαιρετικό) θα φθάσουμε το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 
 
2η μέρα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ -ΤΡΟΙΑ- ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αφού περάσουμε τα σύνορα ,η πρώτη μας στάση θα είναι στην 
Καλλίπολη την πατρίδα της Σοφίας Βέμπο. Χρόνος για βόλτα και καφέ και επίσκεψη στο 
μουσείο Πίρι Ρέϊς, διάσημου ναυάρχου του 16ου αιώνα. Διέλευση του Ελλησπόντου με 
πλοιάριο για Λάμψακο και πηγαίνουμε για την Τροία το Ομηρικό Ιλιον. Επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της πόλης του βασιλιά Πριάμου. Τις ανασκαφές πρώτος 
ξεκίνησε ο Ερρίκος Σλήμαν το 1870.Στην συνέχεια παίρνουμε το δρόμο για το παραθαλάσσιο 
Τσανακαλέ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση 
 
3η μέρα ΤΕΝΕΔΟΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Γκεϊκλί επιβιβαζόμαστε στο φέρρυ για την Τένεδο. Θα 
περπατήσουμε στο φαρδύ πλακόστρωτο με τα σημαντικότερα αξιοθέατα ,την παλιά Ελληνική 
συνοικία, θα επισκεφθούμε το Γενοβέζικο κάστρο του 1100 μ.Χ   και στην συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος στην μεγάλη πλατεία όπου βρίσκεται η αγορά για να περάσουμε τον ελεύθερο 
χρόνο μας πριν επιβιβασθούμε στο φέρρυ για την επιστροφή στο Τσανακαλέ, Δείπνο στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 
 
4η μέρα ΙΜΒΡΟΣ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας με προορισμό την Ίμβρο, 
φθάσουμε στο λιμάνι Καμπάτεπε και με πλοιάριο  μας πηγαίνει στον Άγιο Κήρυκο το λιμάνι 
του νησιού πατρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη , θα αποβιβασθούμε για να ξεκινήσουμε 
την περιήγησή μας μέχρι τα χωριά Σχοινούδι και τα Αγρίδια. Θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο και  ελεύθερο χρόνο για τις περιηγήσεις μας και φαγητό( προαιρετικά) σε κάποιο 
από τα ελληνικά ταβερνάκια, για να απολαύσουμε και τις τοπικές νοστιμιές του νησιού. 
Διανυκτέρευση 
 
5η μέρα ΙΜΒΡΟΣ -ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Μετά το πρόγευμα θα συνεχίσουμε την περιήγηση του νησιού μέχρι την περιοχή των Αγίων 
Θεοδώρων χρόνος να ψωνίσουμε τα σουβενίρ και το απόγευμα θα επιστρέψουμε με το  
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φέρρυ και στην συνέχεια για τα ελληνικά σύνορα των Κήπων και ο προορισμός μας για την 
Κομοτηνή. Διανυκτέρευση 
 
6η ΠΑΤΡΑ 
Πρόγευμα και επιστροφή στην Πάτρα με ενδιάμεσες στάσεις. 
                  
 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 470€                                         

                     Επιβάρυνση Μονόκλινου Δωματίου 110€ 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας 

• Διανυκτερεύσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα  

• Πρωϊνό σε όλα τα ξενοδοχεία 

• 2  Δείπνα στο Ξενοδοχείο στο Τσανακαλέ 

• Εισιτήρια μετακινήσεων με τα φέρρυ  

• Επίσημος ξεναγός στην Μικρασιατική πλευρά 

• Είσοδος στο Μουσείο Τροίας και στο Κάστρο της Τενέδου  

• Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας σε όλη την διάρκεια της εκδρομής 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Ό,τι δεν αναφέρεται ή αναφέρεται ως προαιρετικό  
  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Η Σειρά των επισκέψεων μπορεί να  τροποποιηθεί και οι διανυκτερεύσεις στην 
Ελλάδα να πραγματοποιηθούν αντίστροφα. 

2. Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία είναι απαραίτητη ταυτότητα νέου 
τύπου (με λατινικά στοιχεία μηχανογραφική) η έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη 
ισχύ 6 μηνών από την ημερομηνία εισόδου 

3. Μονόκλινα δωμάτια ΜΟΝΟ κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 
4. Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο 

www.maritravel.gr 

5. Οι Συμμετέχοντες με τη δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή της προκαταβολής, 

αποδέχονται τους όρους που θέτει ο διοργανωτής για την εκδρομή.  

6. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά την προθεσμία δήλωσης συμμετοχής, 

η προκαταβολή ΔΕΝ επιστρέφεται και ούτε συμψηφίζεται με άλλη υπηρεσία του 

γραφείου μας. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/08/2022 με προκαταβολή 150€ 


