3ήμερη εκδρομή στην
Ανδριανούπολη
από 12/12 - 14/12/19 και 26/12- 28/12/19
1η ΗΜΕΡΑ 12/12/19 Συγκέντρωση στο χώρο του Τελωνείου στις 08.15. Μετα τον έλεγχο Ταυτοτήτων
Διαβατηρίων επιβίβαση στο πλοίο , αναχώρηση για το Αϊβαλί στις 09.00. Μετα από μιάμιση ώρα ταξιδιού
φτάνουμε στα απέναντι παράλια . Επιβίβαση στο πούλμαν που μας περιμένει , αναχώρηση για το
CANAKKALE, για καφέ η φαγητό. Στη συνέχεια περνάμε με το καραβάκι τον Ελλήσποντο για τα παράλια
της Ευρωπαϊκές Τουρκίας και το ECEABAT. Άμεση αναχώρηση για την Ανδριανούπολη. Άφιξη στην πόλη
το απόγευμα . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Δείπνο. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ . Τζαμιά, Σουλτάνοι και Πεχλιβάνηδες. Σταυροδρόμι ανάμεσα στη Δύση και
την Ανατολή σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά σύνορα, η πόλη που πήρε το όνομά της από τον
Ρωμαίο αυτοκράτορα Ανδριανό. Ιστορική πόλη της σημερινής Τουρκίας, και πρωτεύουσα της ομώνυμης
επαρχίας κοντά τη στη συμβολή του ποταμού Έβρου με τους παραποτάμους του Τόνζο (Τούντζα) και
Αρτίσκο [Αρδα ].
Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα (5 χλμ.) και τη Βουλγαρία (20 χλμ.) και εξυπηρετείται
από ένα πυκνό οδικό δίκτυο, που τη συνδέει με την Κωνσταντινούπολη και την Κεντρική Ευρώπη.
EDIRNE είναι σήμερα το όνομα της.
Σπουδαίο γεωργικό και κτηνοτροφικό κέντρο, όπου συγκεντρώνονται προϊόντα από την εύφορη θρακική
πεδιάδα λαχανικά, φρούτα, κρασιά, τυριά κ.α. Η βιομηχανία της περιλαμβάνει εργοστάσια παρασκευής
μάλλινων και μεταξωτών υφασμάτων , σαπουνιού , επεξεργασίας δερμάτινων ειδών κ.λπ. Υπήρξε η τρίτη
πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί 90 χρόνια, από το 1363 έως το 1453, πριν η
Κωνσταντινούπολη γίνει η τέταρτη και οριστική πρωτεύουσα της Τουρκίας. Ο πληθυσμός της πόλης
ανέρχεται περίπου στις 200.000 , ενώ στο πανεπιστήμιο φοιτούν περίπου 40.000 φοιτητές. Μοιάζει
βγαλμένη από τις Χίλιες και Μια Νύχτες την πρώτη φορά που την αντικρίζεις από μακριά , διασχίζοντας
τις μεσαιωνικές της γέφυρες με τους μιναρέδες του Σελιμιγιε στο φόντο , να αγγίζουν θαρρείς τον ουρανό
,το σπουδαιότερο από τα αριστουργήματα του Μιμαρ Σιναν .Οταν το κοιτάς από μακριά μοιάζει με
παλάτι βγαλμένο από παραμυθά με πριγκιποπούλες και δράκους και μαγικά λυχνάρια. Χίλιες και Μια
Νύχτες λοιπόν………
2η ΗΜΕΡΑ 13/12/19: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΛΙΜΙΓΙΕ ΤΖΑΜΙ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στο Σελιμιγιέ Τζαμί (Selimiye Camii). Ένα από τα
σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, κτισμένο από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της
Οθωμανικής περιόδου. Ο ίδιος το θεωρεί ως το ωραιότερο έργο του και ότι με αυτό ξεπέρασε την Αγία
Σοφία. H ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού οι χριστιανοί αρχιτέκτονες
θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί θόλος μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας. Οι 4 μιναρέδες
φαίνονται από πολύ μακριά σε όποιο σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα το τζαμί προστατεύεται από
την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί σαν μουσείο με ελεύθερη είσοδο. Στη
συνέχεια θα θαυμάσουμε το Εθνολογικό Αρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα από την
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ελληνική, βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Το μουσείο Ισλαμικής και Τουρκικής τέχνης, το οποίο θα σας
μυήσει στην τουρκική ζωή του 19ου αιώνα. Το τέμενος με τους 3 εξώστες Oυτς Σερεφελί Tζαμί, το οποίο
οικοδομήθηκε μεταξύ 1437 και 1447 από τον σουλτάνο Murad II. Ο αρχιτέκτονας δεν είναι γνωστός,
θρυλείται ωστόσο ότι ήταν παραπληγικός. Το ενδιαφέρον σε αυτό το τζαμί είναι η τεχνοτροπία των
μιναρέδων του. Θα δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα
ανακαινισμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα του 15ου αιώνα που λειτουργούσε σαν χάνι, στο κέντρο
της πόλης. Τα καλύτερα όμως τα αφήσαμε για το τέλος…. Μόλις ολοκληρωθεί η περιήγησή μας έχουμε
ελεύθερο χρόνο στον πεζόδρομο της Saraclar. Ένας περιποιημένος και καθαρός πεζόδρομος με
καταστήματα με ρούχα, είδη διατροφής και ότι άλλο βάλει ο νους σας με πολλά παγκάκια για να
ξεκουράζεσαι, σιντριβάνια, πολλά αγάλματα και κόσμο όλη την ημέρα. Και δεν περιοριζόμαστε μόνο στον
κεντρικό πεζόδρομο. Στα πλακόστρωτα στενάκια, δεξιά και αριστερά βρίσκεται όλη η γραφικότητα της
πόλης. Εκεί θα βρεις θησαυρούς για να φωτογραφήσεις, ανθρώπους, σπίτια και μαγαζιά μιας άλλης
εποχής. Και φυσικά για να γνωρίσεις έναν τόπο δεν φτάνει μόνο να τον περπατήσεις και να δεις τα
σημαντικά και ασήμαντα αξιοθέατα του, πρέπει να δοκιμάσεις την κουζίνα του, να γευθείς και να μυρίσεις
τα καλούδια του. Είμαστε στην Τουρκία, οι γεύσεις και η κουζίνα μας μοιάζουν. Όμως εδώ οι γεύσεις είναι
πιο έντονες!!!! Όσοι ενδιαφέρεστε να ολοκληρώσετε την ημέρα σας με ένα χαμάμ, σας προτείνουμε το το
Σοκολού Mεχμέτ Πασά Xαμάμ το οποίο λειτουργεί και φημίζεται ως το καλύτερο χαμάμ της πόλης. Επίσης,
το Saray Hamami που βρίσκεται πίσω από το Selimiye Camii ,για αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν μια
περιποίηση στα τουρκικά λουτρά. Είναι μια ωραία, χαλαρωτική εμπειρία. Ακριβώς για να κλείσετε την
βραδιά σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο . Διανυκτέρευση
3η ΗΜΕΡΑ 14/12/19 Μετα το πρωινό ελεύθερος χρόνος εάν υπάρχει στην αγορά της πόλης. Επιστροφή
Μέσω CANAKKALE στο Αϊβαλί . Επιβίβαση στο καραβάκι . Αναχώρηση για Μυτιλήνη στις 17.00.

Τιμή κατ’ άτομο 185 € Διαφορά Μονόκλινο 215 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια πλοίων Μυτιλήνη – Αϊβαλί- Μυτιλήνη και Canakkale-Eceabat-Canakkale
• 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό και δείπνο στην Ανδριανούπολη
• Μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια
• ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Γεύματα , ποτά , αναψυκτικά και ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα .
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