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¨Αττάλεια - Πέργη - Άσπενδος - Σίδη - Αρχαία Φασηλίς - Όρος Χίμαιρα - Μύρα- Μάκρη -  
Πάταρα - Κέκοβα - Αντίφελο (Κας) - Τλως - Πίναρα - Ξάνθος - Λίβισσι - Καύνος – 

Αλικαρνασσός (Μποντρούμ)¨ 

 
Η Λυκία αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας καθώς συνδέθηκε 
από τη μυθική εποχή με τη Λητώ και τον Λύκιο Απόλλωνα, τον Βελλεροφόντη και τον 
Πήγασο, τους ομηρικούς ήρωες Γλαύκο και Σαρπηδόνα. Τόσο στη Λυκία όσο και στη 
γειτονική Παμφυλία, ιδρύθηκαν αναρίθμητες αποικίες και ο ελληνικός πολιτισμός 

αναμίχθηκε με αυτόν των Λυκίων και των Κυλίκων, αφήνοντάς μας αναρίθμητα μνημεία: 
Θέατρα, Ναούς, Αγορές, Λαξευτούς Τάφους, το Μαυσωλείο κ.α.  Από τη Λυκία κατάγεται 

και έζησε ο αγαπημένος Άγιος Νικόλαος. Μέχρι και τις ανταλλαγές των πληθυσμών, το 
ελληνικό στοιχείο ήταν παρόν και δραστήριο, μαρτυρώντας  τηv από αιώνων συνεχή 

παρουσία του, που ξεκινούσε από την απώτατη μυθική αρχαιότητα 
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1η Ημέρα: Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου  2022 
ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH - (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ) - ΑΤΤΑΛΕΙΑ 
 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στις 07.00 το πρωί. 
Αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη στις 09.30 με Turkish Airlines (ΤΚ-1882) και άφιξη στις 
10.50. 
 
Αναχώρηση από Αθήνα για Κωνσταντινούπολη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας  στις 07.00 το πρωί. 
Αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη στις 09.30 με Turkish Airlines (ΤΚ-1846) και άφιξη στις 
12.00. 
 
Πτήση για Αττάλεια 
Συνάντηση των 2 γκρουπ στο αεροδρόμιο της Πόλης και όλοι μαζί αναχωρούμε για 
Αττάλεια στις 13.30  με Turkish Airlines (ΤΚ-2430) και άφιξη στις 14.40 ώρα τοπική. 

 
Άφιξη στην Αττάλεια. Η Αττάλεια ιδρύθηκε  περίπου το 150 π.Χ. από τον βασιλιά Άτταλο ΄Β 
της Περγάμου, ο ίδιος που έκτισε και την ομώνυμη Στοά στην Αθήνα, ως ναυτική βάση για 
το ελληνιστικό Βασίλειο του.  
 
Η πόλη άκμασε κατά την ρωμαϊκή περίοδο. Την επισκέφτηκε ο Απ. Παύλος. Κατά την 
βυζαντινή περίοδο ήταν πρωτεύουσα του Θέματος Κιβυρραιωτών, το σημαντικότερο 
ναυτικό θέμα της αυτοκρατορίας. Εδώ ναυπηγούνταν τα περίφημα πλοία «Ατταλειάτα» ή 
«Πάμφυλοι», ταχύτατα, ευέλικτα και με πλούσιο στόλισμα. Σήμερα αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της Τουρκίας.   
 
Πανοραμική ξενάγηση της πόλης, από το λεωφορείο (City tour). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο. Περίπατος για όσους επιθυμούν με τον ξεναγό μας. Η νυχτερινή 
ζωή σε όλη την ευρύτερη περιοχή δεν σταματά ποτέ.  Διανυκτέρευση. 
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2η Ημέρα: Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 
ΠΑΜΦΥΛΙΑ / ΠΕΡΓΗ - ΑΣΠΕΝΔΟΣ - ΣΙΔΗ    

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Αττάλειας. Ένα από τα 
καλύτερα της Μ. Ασίας, το οποίο έχει στεγασμένους και υπαίθριους χώρους, όπου μεταξύ 
των αναρίθμητων εκθεμάτων ξεχωρίζουν τα αγάλματα και οι σαρκοφάγοι από την ελληνική 
και ρωμαϊκή εποχή.   
 
Δίπλα στην Αττάλεια, θα επισκεφθούμε την Πέργη, την αρχαία πρωτεύουσα της 
Παμφυλίας. Η πόλη πρωτοαναφέρεται σε κείμενα των Χετταίων, αλλά επανεμφανίζεται 
στην ιστορία κάτω από την κυριαρχία των Περσών, των Αθηναίων και του Μ. Αλεξάνδρου. 
Ήταν γνωστή στην αρχαιότητα για την λατρεία της Αρτέμιδος. Υπήρχε αφιερωμένος σ 
αυτήν, περικαλλής ναός, ετήσιες εορτές, ενώ και τα νομίσματα της πόλης απεικόνιζαν την 
θεά. Από εδώ κατάγεται ο σπουδαίος μαθηματικός και αστρονόμος Απολλώνιος, ο οποίος 
πρόσφερε ανεκτίμητο έργο στα μαθηματικά, τη γεωμετρία, τον υπολογισμό της απόστασης 
γης και σελήνης και των πλανητικών τροχιών. Υπήρξε μάλιστα εφευρέτης και 
κατασκευαστής του πρώτου ηλιακού ρολογιού. Την πόλη επισκέφτηκαν οι Απόστολοι 
Παύλος & Βαρνάβας και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στον πλούσιο αρχαιολογικό χώρο θα 
δούμε το Θέατρο, τα Λουτρά, τις Πύλες, την Αγορά, το Νυμφαίο, την Παλαίστρα και ένα 
πολύ καλοδιατηρημένο Στάδιο.   
 
Στη συνέχεια θα κινηθούμε ανατολικά, με πρώτη στάση στην Άσπενδο, αποικία που 
ίδρυσαν οι Αργείοι περίπου το 1.000 π.Χ..  Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Νυμφαίο, 
την Βασιλική και την Αγορά και το εντυπωσιακό Ελληνιστικό Θέατρο, επτά χιλιάδων 
θέσεων, το οποίο είναι ίσως, το πιο καλά διατηρημένο σωζόμενο ελληνικό θέατρο.   
 
Συνεχίζουμε για την παραλιακή Σίδη, την οποία ίδρυσαν άποικοι από την Κύμη της 
Αιολίδας τον 7ο αιώνα π.Χ. Αποτέλεσαν μαζί με την Αττάλεια, τα σημαντικότερα αρχαία 
εμπορικά κέντρα της περιοχής και κατά την βυζαντινή περίοδο ήταν επισκοπική έδρα. 
Σώζεται μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλης, μέσα στον οποίο υπάρχουν οικίες και 
καταστήματα, που έκτισαν μουσουλμάνοι από την Κρήτη, μετά τις ανταλλαγές των 
πληθυσμών. Θα δούμε το θέατρο 15-20 χιλιάδων θέσεων, τη Μεγάλη Πύλη, τους ναούς 
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του Απόλλωνα, του Διόνυσου, της Τύχης, το Νυμφαίο, την Αγορά, τα Λουτρά κ.α.    
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Αττάλεια και δείπνο.  Προαιρετική νυχτερινή έξοδος 
στην Αττάλεια, για διασκέδαση, με τουρκική ζωντανή μουσική.   
 
3η Ημέρα: Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 
ΑΤΤΑΛΕΙΑ / ΦΑΣΗΛΙΣ - ΟΡΟΣ ΧΙΜΑΙΡΑ - ΜΥΡΑ - ΜΑΚΡΗ 
 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Σήμερα θα στραφούμε νότια  και θα κινηθούμε 
δίπλα στην απότομη ακτογραμμή για να επισκεφθούμε την αρχαία Φασηλίδα.  Η Φασηλίς 
ιδρύθηκε από Ρόδιους άποικους γύρω στο 700 π.Χ. και λόγω της γεωμορφολογίας της ήταν 
ένα από τα ασφαλέστερα και πιο πολυσύχναστα λιμάνια της Λυκίας. Γνωστή από την 
πολιορκία του Κίμωνα (469-6 π.Χ.), όταν η ευρύτερη περιοχή είχε κατακτηθεί από τους 
Πέρσες και οι Αθηναίοι εκστράτευσαν εναντίον των περσικών στρατευμάτων που είχαν 
συγκεντρωθεί στις εκβολές του Ευρυμέδοντα ποταμού. Υπήρχε ναός της Αθηνάς, στον 
οποίο εκτίθετο και η λόγχη του ήρωα Αχιλλέα. Τους επόμενους αιώνες η πόλη σταδιακά 
παράκμασε λόγω περιβαλλοντολογικών αλλαγών και συνεχών πολεμικών συγκρούσεων 
(πειρατές, Σταυροφόροι και Άραβες). Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. 
 
Συνεχίζουμε προς την κοιλάδα του Λυκιακού Ολύμπου και φτάνουμε στο Όρος Χίμαιρα. 
Εδώ συμβαίνει ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο. Εκατοντάδες φυσικοί αεραγωγοί από 
το υπέδαφος, εκπέμπουν μεθάνιο, το οποίο καίει αδιαλείπτως. Υπήρχε ελληνικός ναός του 
Ηφαίστου, από τον οποίο μπορούμε να δούμε τα ερείπια του. Η ονομασία συνδέεται με το 
μυθικό τέρας Χίμαιρα το οποίο είχε σώμα κατσίκας, ουρά φιδιού και κεφάλι λέοντα και 
εξέπνεε φλόγες. Το τρομερό τέρας εξολόθρευσε ο Βελλεροφόντης, ο οποίος είχε εξοριστεί 
στην Λυκία, ιππεύοντας τον Πήγασο.     

 
Άφιξη στα Μύρα, τα οποία παίρνουν το όνομα τους από τον παρακείμενο ποταμό. Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες πηγές για την ιστορία της πόλης.   Αναφέρονται για πρώτη φορά από 
τον Στράβωνα, ως σημαντική πόλη του Κοινού των Λυκίων, μιας δημοκρατικής 
συνομοσπονδίας 23 πόλεων που υπήρξε μεταξύ 2ου αιώνα π.Χ. και 1ου μ.Χ. Οι Έλληνες 
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κάτοικοι λάτρευαν την Ελευθέρια Αρτέμιδα, την οποία θεωρούσαν προστάτρια. Στην πόλη 
ομιλούσαν την κοινή ελληνική και φαίνεται πως υπήρχε σημαντική πρωτοχριστιανική 
παρουσία. Στα Μύρα διετέλεσε επίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος. Ο πολυαγαπημένος Άγιος, 
θεωρείται προστάτης των ναυτικών στον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο, ενώ λόγω της 
γενναιοδωρίας του στην Δύση είναι αυτός που τα Χριστούγεννα φέρνει τα δώρα στα 
παιδιά (Σάντα Κλάους). 
 
Θα επισκεφθούμε τη βυζαντινή βασιλική του Αγίου Νικολάου, στην οποία βρίσκεται η 
σαρκοφάγος του. Η βασιλική είναι υποψήφια για να χαρακτηρισθεί ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ, καθώς συνδυάζει στοιχεία παλαιοχριστιανικά, 
βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.  Επίσκεψη στον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο, 
όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε το θέατρο, 13.000 θέσεων και τη νεκρόπολη με τους 
χαρακτηριστικούς λυκιακούς τάφους, λαξευμένους στην κατακόρυφη βραχώδη πλαγιά. 
Συνεχίζουμε για την Μάκρη, όπου  θα διανυκτερεύσουμε  τις επόμενες τρεις ημέρες. Κατά 
τη διαδρομή θα πάρουμε μία πρώτη γεύση από αυτά τα σημεία που θα επισκεφτούμε τις 
επόμενες ημέρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.   
 
4η Ημέρα: Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 
ΠΑΤΑΡΑ - ΚΕΚΟΒΑ - ΚΑΣ 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή μέρα θα είναι αφιερωμένη σε παραλιακές πόλεις της 
Λυκίας. Η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στα αρχαία Πάταρα. Το όνομα της πόλης 
αποδίδεται στον Πάταρο, γιο του Απόλλωνα και της νύμφης Λυκίας. Υπήρχε το δεύτερο πιο 
σημαντικό μαντείο του Απόλλωνα στον αρχαίο κόσμο, μετά από αυτό των Δελφών. Εξού 
και το επίθετο Παταρεύς του Απόλλωνα. Οι πόλη είχε πολλούς Κρήτες κάτοικους και η 
λατρεία του Απόλλωνα χαρακτηρίζεται ως δωρική. Ήταν μια από τις ηγετικές πόλεις του 
Κοινού των Λυκίων. Στο λιμάνι των Πατάρων προσορμίσθηκε ο Απόστολος Παύλος στην 
τρίτη περιοδεία του, προερχόμενος από τη Ρόδο, μαζί με τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τα 
Πάταρα ήταν η γενέτειρα του Αγίου Νικολάου. Κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο 
η πόλη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, για να αρχίζει να παρακμάζει μετά τη βασιλεία του 
Ιουστινιανού. Στον αρχαιολογικό χώρο των Πατάρων θα δούμε την πύλη του Μεττίου 

https://el.wikipedia.org/wiki/Απόστολος_Παύλος
https://el.wikipedia.org/wiki/Ρόδος
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευαγγελιστής_Λουκάς
https://el.wikipedia.org/wiki/Άγιος_Νικόλαος
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Μοδέστου, το θέατρο, το αναστηλωμένο Βουλευτήριο του Κοινού των Λυκίων, που 
παρουσιάζεται ως το πρώτο δημοκρατικό κοινοβούλιο στον κόσμο, την Κύρια Οδό με τους 
ιωνικού τύπου κίονες, κ.α. Κατά την διαδρομή μας θα περάσουμε από την παραθαλάσσια 
τουριστική κωμόπολη  Καλαμάκι (Καλκάν), με τα ασβεστωμένα  λευκά σπίτια και τις 
πολύχρωμες βουκαμβίλιες, του οποίου οι κάτοικοι μετά τις ανταλλαγές των πληθυσμών 
εγκαταστάθηκαν στον Άλιμο της Αττικής, δίνοντας στην περιοχή το όνομα της πόλης τους. 

 
Σήμερα, κατευθυνόμαστε σε ένα από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά των Μικρασιατικών 
παράλιων.  Ανάμεσα από παραθαλάσσια τοπία ασύγκριτης και άγριας ομορφιάς, θα πάμε 
με ναυλωμένο καΐκι στο νησάκι Κέκοβα.  Στον καταγάλανο βυθό, μπορούμε να διακρίνουμε 
τα ερείπια της Βυζαντινής πόλης Δολίχη αλλά και ερείπια άλλων, αρχαιότερων πόλεων 
(Σίμηνα, Άπερλαι, Τρίστομον).   
 
Συνεχίζουμε με την επίσκεψη στην Αντίφελο (Κας), η οποία βρίσκεται απέναντι από το 
Καστελόριζο. (4 ναυτικά μίλια). Η πόλη ήταν μέλος του Κοινού των Λυκίων. Μέχρι και τις 
ανταλλαγές των πληθυσμών, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ήταν ελληνικής 
καταγωγής. Στην σύγχρονη εποχή, την πόλη επισκέπτονται οι κάτοικοι του Καστελόριζου 
για τα ψώνια τους. Θα δούμε το καλοδιατηρημένο αρχαίο θέατρο και θα έχουμε χρόνο 
ελεύθερο για καφέ στην προκυμαία. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
5η Ημέρα: Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022  
ΛΥΚΙΑ / ΜΑΚΡΗ - ΤΛΩΣ - ΠΙΝΑΡΑ - ΞΑΝΘΟΣ - ΛΙΒΙΣΙ - ΜΑΚΡΗ 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μέρα θα είναι αφιερωμένη σε ορεινές πόλεις της 
Λυκίας. Οι ονομασίες των πόλεων προέρχονται σύμφωνα με μια μυθολογική εκδοχή από 
τους γιούς (Τλως, Πίναρος και Ξάνθος) της Νύμφης Πραξιδίκης και του βασιλιά της Μ. 
Ασίας Τρεμίλη. Η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στην αρχαία Τλω. Ήταν μία από τις 
αρχαιότερες πόλεις της Λυκίας. Εδώ σύμφωνα με την μυθολογία έμεινε ο ήρωας 
Βελλεροφόντης μαζί με τον φτερωτό Πήγασο. Η ιστορία της πόλης ξεκινά από την εποχή 
των Χετταίων και υπήρξε σημαντική πόλη κατά την κλασσική, την ελληνιστική, την ρωμαϊκή 
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και την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες πόλεις του 
Κοινού των Λυκίων. Στον αρχαιολογικό χώρα θα δούμε το ιωνικού τύπου ταφικό μνημείο, 
γνωστό ως «τάφος του Βελλεροφόντη». Είναι πολύ πιθανόν να ανήκε σε κάποιον 
πρίγκηπα, που να ισχυριζόταν ότι καταγόταν από τους ομηρικούς ήρωες Γλαύκο και 
Σαρπηδόνα, εγγόνια του Βελλεροφόντη. Άλλα αξιόλογα σημεία είναι η Αγορά, το Στάδιο, 
τα Λουτρά, το Θέατρο, ο Ναός του Κρόνου και η βυζαντινή Βασιλική. 
 
Συνεχίζουμε με την αρχαία πόλη Πίναρα. Η πόλη συνδέεται με τον ομηρικό ήρωα 
Πάνδαρο, η λατρεία του οποίου υπήρχε κατά την αρχαιότητα. Αν και δεν έχουν βρεθεί 
πολλές αναφορές στην αρχαία γραμματεία, τα εντυπωσιακά ερείπια και το ότι ήταν μια 
από τις σημαντικές πόλεις του Κοινού των Λυκίων, υποδηλώνουν την ένδοξη ιστορία της. 
Ήταν μια από τις πόλεις που ασπάστηκαν νωρίς τον χριστιανισμό και αρκετοί επίσκοποι 
είναι γνωστοί κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Τα τείχη και πολλά σημεία είναι 
κυκλώπειας τεχνικής με ογκώδη επιβλητικά μεγέθη. Κατά την ξενάγηση μας θα δούμε τα 
Λουτρά, την Αγορά, το Ωδείο, του λαξευτούς λυκιακούς τάφους και τις ακροπόλεις.    

 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της αρχαίας Λυκίας, την Ξάνθο. Η πόλη είναι χτισμένη 
στον ομώνυμο ποταμό, όπου η μυθολογία λέει ότι η Τιτανίδα Λητό έπλυνε την Αρτέμιδα 
και τον Απόλλωνα, αμέσως μετά τη γέννα τους στη Δήλο. Ο Όμηρος μας αναφέρει ότι από 
τη χώρα του Ξάνθου ποταμού, ήταν οι ήρωες Γλαύκος και Σαρπηδόνας. Κατά την 
αρχαιότητα ήταν η σημαντικότερη πόλη της Λυκίας, όπως μαρτυρούν και τα πολλά μνημεία 
της, τα οποία συνδυάζουν τον λυκιακό και τον ελληνικό πολιτισμό. Μαζί με το ιερό της 
Λητούς (Λητώον), προστατεύονται από την UNESCO και αποτελούν πόλο έλξης για τους 
μελετητές των μικρασιατικών πολιτισμών. Θα εξερευνήσουμε την Αγορά, το Θέατρο, τον 
Οβελίσκο, τον Τάφο των Αρπυιών, την Ακρόπολη κ.α. Θα συνεχίσουμε με το Λητώον, ένα 
από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα της περιοχής, όπου λατρευόταν η θεϊκή 
μητέρα. Ήταν όμως και ο χώρος, όπου γινόντουσαν οι επίσημες ανακοινώσεις των 
αποφάσεων του Κοινού των Λυκίων.  
 
Επιστρέφουμε προς την περιοχή της Μάκρης. Επίσκεψη στο εγκαταλειμμένο «χωριό – 
φάντασμα» Λίβισι, την αρχαία Καρμυλησσό. Η πόλη είχε ακμάζοντα ελληνικό πληθυσμό 
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από την αρχαιότητα, έως τη Βυζαντινή και  σύγχρονη εποχή και μέχρι τους διωγμούς του 
μικρασιατικού ελληνισμού (1914-17) και την ανταλλαγή του 1922. Εδώ θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε πως ήταν οι ελληνικοί οικισμοί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, οι 
εκκλησίες με τα βοτσαλωτά δάπεδα, οι πλατιές, οι οικίες κ.α.  
 
6η Ημέρα: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 
ΜΑΚΡΗ - ΚΑΥΝΟΣ - ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ  

 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Θα ακολουθήσουμε βορειοδυτική κατεύθυνση 
προς την περιοχή της αρχαίας Καρίας. Ακολουθώντας μια διαδρομή μέσα από δάση και 
τοπία αφάνταστης ομορφιάς, φθάνουμε στο Νταλιάν. Εδώ θα επιβιβαστούμε σε καΐκι, για 
να επισκεφτούμε την αρχαία Καύνο. Κατά την διαδρομή μας στον ποταμό Κάλβυ, προς την 
Καύνο, θα δούμε στις βραχώδεις όχθες, τους λαξευτούς λυκιακούς τάφους και θα 
θαυμάσουμε την φυσική ομορφιά του υδροβιότοπου.  
  
Το όνομα της προέρχεται από τον μυθικό βασιλιά Καύνο, εγγονό του Απόλλωνα και γιό του 
Μιλήτου και της Ειδοθέας. Ο Καύνος, για να αποφύγει την ερωτική επαφή με την αδερφή 
του Βυβλίδα, αυτοεξορίστηκε και αφού παντρεύτηκε τη Νύμφη Προνόη, βασίλεψε στην 
περιοχή. Από τα δάκρυα της αδερφής του προήλθε ο ποταμός Κάλβυς. Αν και έχουν βρεθεί 
ευρήματα που φτάνουν στον 9ο π.Χ. αιώνα, η πόλη γνώρισε την ανάπτυξη κατά τον 6ο π.Χ. 
αιώνα. Οι κάτοικοι δήλωναν, ότι είχαν καταγωγή από την Κρήτη. Αντιστάθηκαν στην 
περσική εισβολή, συμμετείχαν στην Ιωνική Επανάσταση και έπειτα στην Συμμαχία της 
Δήλου. Η πόλη σταδιακά απέκτησε έναν αμιγή ελληνικό χαρακτήρα και το 88 π.Χ. 
συμμάχησε με τον Μιθριδάτη για την αντιμετώπιση των Ρωμαίων. Ασπάστηκε νωρίς την 
χριστιανική θρησκεία και ως τον 15ο αιώνα μ.Χ. ήταν βυζαντινή πόλη, μέχρι που σταδιακά 
εγκαταλείφθηκε. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε μεταξύ άλλων, το Θέατρο, το 
Μονόπετρο, την Αγορά, τα Λουτρά, την Βασιλική.   
 
Στάση για λίγη ξεκούραση στην πανέμορφη παραλία Ίζτουζου, που είναι καταφύγιο της 
θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Συνεχίζουμε προς τις ακτές του Αιγαίου για να 
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φτάσουμε στο Μποντρούμ, τη σύγχρονη πόλη στην αρχαία Αλικαρνασσό. Η πόλη ιδρύθηκε 
από Δωριείς αποίκους, οι οποίοι απέδιδαν την ίδρυση της στον Άνθη, μυθικό γιο του 
Ποσειδώνα. Από την Αλικαρνασσό καταγόταν ο Ηρόδοτος και η υποτελείς στους Πέρσες, 
βασίλισσα Αρτεμισία. Ξακουστό ήταν το ταφικό μνημείο, γνωστό ως Μαυσωλείο. Ήταν ο 
τάφος του ομώνυμου σατράπη και  ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Η 
πόλη σήμερα αποτελεί γνωστό τουριστικό θέρετρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και χρόνος ελεύθερος για να εξερευνήσουμε και απολαύσουμε την όμορφη πόλη.    
 
7η Ημέρα: Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Μετάβαση για ξενάγηση στον χώρο όπου 
βρίσκονται τα ερείπια του Μαυσωλείου και του αρχαίου θεάτρου.  Το περιβόητο 
Μαυσωλείο, φιλοτεχνήθηκε στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα, για να φιλοξενήσει το σώμα του 
σατράπη της Καρίας, Μαυσώλου και της Αρτεμισίας της΄Β. Στην κατασκευή του 
συνεργάστηκαν δύο Έλληνες αρχιτέκτονες, πέντε κορυφαίοι γλύπτες και εκατοντάδες 
τεχνίτες. Αν και ολοκληρώθηκε λίγο πριν την κατάκτηση της Μ. Ασίας από τον Μ. 
Αλέξανδρο, θεωρείται πρόδρομος του εκλεκτικισμού της ελληνιστικής περιόδου, 
συνδυάζοντας στοιχεία των πολιτισμών της Λυκίας, της Αιγύπτου και της Ελλάδας. 
Συγκαταλέγεται στα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Τόσο το αρχιτεκτονικό και 
αισθητικό του κάλος, όσο και η ρομαντική ιστορία αγάπης που σχετίζεται με αυτό, το 
έχουν καθιερώσει στην παγκόσμια συνείδηση ως μνημείο - σύμβολο.  Ακόμη και σήμερα η 
λέξη «μαυσωλείο» χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάθε μεγάλο, μνημειώδη και 
υπερυψωμένο τάφο. 
 
Πτήση επιστροφής προς Κωνσταντινούπολη / Αθήνα - Θεσσαλονίκη 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κωνσταντινούπολη στις 16:05, 
με την πτήση ΤΚ-2515 των Τουρκικών Αερογραμμών. Άφιξη στις 17:30 στην 
Κωνσταντινούπολη και αναχώρηση στις 19:05 για Αθήνα (ΤΚ-1843) ή Θεσσαλονίκη (ΤΚ-
1893). Άφιξη στις 20:30 στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. 
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¨Αττάλεια - Πέργη - Άσπενδος - Σίδη - Αρχαία Φασηλίς - Όρος Χίμαιρα - Μύρα- Μάκρη -  

Πάταρα - Κέκοβα - Αντίφελο (Κας) - Τλως - Πίναρα - Ξάνθος - Λίβισσι - Καύνος – 
Αλικαρνασσός (Μποντρούμ) ¨ 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Κρατήσεις με προκαταβολή €350 το άτομο 
***ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*** 

 

  
 

Γραφείο Αθηνών: 210 331 2283 & 210 331 5642  
Γραφείο Καβάλας: 2510 231 423 & 2510 232 120 
www.mariostravel.com / info@mariostravel.com 

 

 

 
 
 
 

http://www.mariostravel.com/?fbclid=IwAR0jXbI8lbLIzTkAP9phL04tRiS3p7oMNXXoahK1Fr14D-AL0VWCnUSAHgo
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την  Turkish Airlines  με επιστροφή.  

• Φόροι αεροδρομίων. 

• Αποσκευή 20 kgr και χειραποσκευή 8 kgr ανά άτομο.  

• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 Aστέρων – Δυο (2) στην Αττάλεια 
στο  Best Western Khan 4*,  Τρείς (3) στην Μάκρη στο Atapark 4*, και Μια (1) Αλικαρ-
νασσό στο Latanya Park 4*. 

• Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία. 

• Μεταφορές με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Έμπειρος Αρχηγός-Συνοδός και Επίσημοι Τοπικοί ξεναγοί όπου χρειάζεται. 

• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης, Ατυχημάτων, Νοσηλείας & Οξέων περιστατικών. 

• ΦΠΑ. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Είσοδοι μουσείων & μνημείων (περίπου €40). 

• Επιπλέον γεύματα/ποτά εντός και εκτός  ξενοδοχείου.  

• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά (€30). 

• Προαιρετική Ειδική Ασφάλεια Covid-19 με την εγγύηση της Interamerican (€15). 

• Οτιδήποτε αναφέρεται σαν προαιρετικό.   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ. 

• Μπορείτε να ταξιδέψετε με Ταυτότητα ή Διαβατήριο. 

• Η ταυτότητα πρέπει να έχει τα στοιχεία και σε Λατινικούς χαρακτήρες. 

• Το διαβατήριο πρέπει να λήγει 6 μήνες μετά από την ημερομηνία εισόδου στο Ισραήλ, 
διαφορετικά πρέπει να εκδοθεί καινούργιο. 

• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή της ταυτότητας πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο μας. 

• Μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση θα δοθούν οι τελικές αναλυτικές οδηγίες. 

• Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί κάτι. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης 30-15 ημέρες πρό της αναχώρησης, 25% ακυρωτικά. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης 14-0 ημέρες πρό της αναχώρησης, 90% ακυρωτικά. 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΥΚΙΑ – ΠΑΜΦΥΛΙΑ 2022:  
17-23 Ιουλίου // 14-20 Αυγούστου // 25 Σεπτ. - 1 Οκτωβρίου // 24-30 Οκτωβρίου 
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