
                                                                                                        
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ :  

Fairways Adventure Travelling : Μακεδονίας 6 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 2103250067, 2103250332 email: outdoor@fairways.gr 
Nature in Action : Ροζάκη Αγγελή 61, Λαμία – Τηλ: 2231038007, 6932271106  email: pratilasl@yahoo.gr  

 

 
 
 

16 - 24 Αυγούστου 2013 

 

Ποδηλατικό(MTB)- πολιτιστικό ταξίδι  

στην Καππαδοκία   
 

Οι καθημερινές περιηγήσεις με ποδήλατα MTB 
προϋποθέτουν στοιχειώδη γνώση ποδηλάτου, 
σχετικά  καλή φυσική κατάσταση, καθώς και 
εξοικείωση με υπαίθρια διαμονή (1 νύχτα)  

ΚΟΣΤΟΣ :  
Ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 1.375,00 € 

     Διαφορά μονοκλίνου 190,00 € 
Ενοικίαση ποδηλάτου 100,00 € 

(Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν επιθυμούν 
την μεταφορά του δικού τους ποδηλάτου) 

 

1η προκαταβολή 200,00 € μέχρι 25/04/2013 
2η προκαταβολή 300,00 € μέχρι 25/05/2013 
3η προκαταβολή 400,00 € μέχρι 20/06/2013 

Εξόφληση μέχρι 20/07/2012 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Turkish 
Airlinew μέσω Κων/λης 

- Όλες οι οδικές μεταφορές όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα 

- 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια 
& 1 σε σκηνές. 

- 8 πρωϊνά, 7 γεύματα/lunch boxes & 7 δείπνα 
- Αγγλόφωνας οδηγός/συνοδός & όχημα 

συνοδείας/service 
- Ελληνόφωνας αρχηγός της εκδρομής 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Φόροι αεροδρομίων και προσαυξήσεις καυσίμων 
170,00 € (αφορά σημερινό ποσό  - μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης, εάν μειωθούν από την 

αεροπορική εταιρεία, θα επιστραφεί η διαφορά)  
- Φιλοδωρήματα (10 € ανά άτομο-δίνονται επί τόπου 

από τους ίδιους τους συμμετέχοντες) και ότι δεν 
αναφέρεται στην κατηγορία "τι περιλαμβάνεται" 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

www.hitithotel.com - www.sisik.com  
www.karballahotel.com - www.oldgreekhouse.com 

Αρχηγός αποστολής : Λουκάς Πρατίλας (Β.εκπαιδευτής Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης) 
 
 

16 Αυγούστου 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος στις 08:00, επιβίβαση και 
αναχώρηση στις 10:05 με Turkish Airlines για Κωνσταντινούπολη με 
ανταπόκριση για Kayseri. Άφιξη στις 16:20, μεταφορά στη μικρή πόλη  
Urgup, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. (Δείπνο)    

17 Αυγούστου 
Πρωινή συγκέντρωση της ομάδας, έλεγχος των ποδηλάτων και ενημέρωση 
για το πρόγραμμα που ακολουθεί. Αναχώρηση για την πρώτη διαδρομή με 
προορισμό το χωριό Ortahisar μέσω του ποταμού Uzengi. Επιστροφή στο 
Urgup διασχίζοντας τα τείχη της πόλης με πανοραμική θέα της περιοχής. 
(20χλμ – 15 off road) (Πρωϊνό-γεύμα/πακέτο-δείπνο)   
18 Αυγούστου 
Πρωϊνή αναχώρηση με προορισμό το Sarihan Caravanserai μέσω 
παραποτάμιας διαδρομής. Μετά το γεύμα η διαδρομή συνεχίζεται με τελικό 
προορισμό την κωμόπολη Uchisar αφού περάσουμε από το εγκατελειμένο 
χωριό Cavusin με τα σπίτια χτισμένα στους βράχους  
(40χλμ – 35 off road) (Πρωϊνό-γεύμα/πακέτο-δείπνο)  
19 Αυγούστου 
Πρώτος προορισμός το παραδοσιακό χωριό Kavak, στη συνέχεια το 
Devretbasi  και καταλήγουμε αφού διασχίσουμε μία όμορφη κοιλάδα στο 
Soganli, ένα από τα αρχαιότερα χωριά της περιοχής. Διανυκτέρεσυση σε 
ύπαίθριο καταυλισμό, σε σκηνές. 
(50χλμ – 35 off road) (Πρωϊνό-γεύμα/πακέτο-δείπνο) 
20 Αυγούστου 
Ημέρα με πολλά χιλιόμετρα . Προορισμοί μας η υπόγεια πόλη Derinkuyu, τα 
παραδοσιακά χωριά Orhanli, Komurcu, Yazihoyuk επιβιβαζόμαστε στο 
λεωφορείο για το Guzelyurt όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 
(60χλμ – 50 off road) (Πρωϊνό-γεύμα/πακέτο-δείπνο)  
21 Αυγούστου 
Ημέρα χαλάρωσης με πρωινή βόλτα στη γύρω περιοχή όπου θα 
εξερευνήσουμε μερικά από τα επιβλητικά «σπηλαιόσπιτα». 
Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη με μπάνιο στην πισίνα ή βόλτες στην πόλη με τα 
παλιά Ελληνικά σπίτια 
(15χλμ – 15 off road) (Πρωϊνό-γεύμα/πακέτο-δείπνο) 
22 Αυγούστου 
H δύσκολη μέρα. Διάσχιση του φαραγγιού Ihlara, 20χλμ ανάβαση στο βουνό 
Kucuk Hassan, 22χλμ κατάβαση στο χωριό Ulukisla και μεταφορά με τα 
λεωφορεία μας στο χωριό Mustafapasa όπου και η διανυκτέρευση 
(60χλμ – 45 off road) (Πρωϊνό-γεύμα/πακέτο-δείπνο) 
23 Αυγούστου 
Τελευταία ημέρα με περιήγηση στις πιο όμορφες περιοχές της Καππαδοκίας. 
Pancarlik, Ortahisar, Cavusin, Pasabag είναι τα παραδοσιακά χωριά που θα 
επισκεφτούμε πριν την επιστροφή στο Mustafapasa όπου και η τελευταία 
διανυκτέρεσυση. (40χλμ – 20off road) (Πρωϊνό-γεύμα/πακέτο-δείπνο) 
24 Αυγούστου 
Νωρίς το πρωί (06:00) αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Kayseri και 
αναχώρηση στις 09:05 για Κωνσταντινούπολη. Σκόπιμα αφήσαμε αρκετό 
χρόνο στην Πόλη για όσους θέλουν να την επισκεφτούν για μερικές ώρες. 
Αναχώρηση από Κων/λη στις 19:25 για Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα στις 20:50. 
Τέλος ταξιδιού 

   

http://www.hitithotel.com/
http://www.sisik.com/
http://www.karballahotel.com/
http://www.oldgreekhouse.com/

