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Αζερμπαϊτζάν 

Μπακού  

5ΗΜΕΡΗ (3 ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις 

 

Από 1100 €   

Αναχώρηση 

11 Οκτωβρίου 2022 

 

Ημέρα 1,2 (11-12/10/2022) 

Αθήνα – Mπακού – Νυχτερινός γύρος πόλης (Βy night tour)  

Συγκέντρωση αργά το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για Μπακού με ενδιάμεσο 

σταθμό την Κωνσταντινούπολη.  Άφιξη νωρίς το πρωί της επομένης, παραλαβή αποσκευών, επιβίβαση στο 

λεωφορείο και μεταφορά μας στο ξενοδοχείο. Άμεση παραλαβή δωματίων και χρόνος για ξεκούραση. Το 

απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο νυχτερινός γύρος της πόλης (Βy night), όπου και θα έχουμε την πρώτη 

μας επαφή με την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3 (13/10/2022) 

Mπακού (Ξενάγηση πόλης)  

Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στο Μπακού. Θα ξεναγηθούμε τόσο στη νέα όσο και στην παλιά πόλη, 

γνωρίζοντας τα κυριότερα σημεία της, αρκετά από τα οποία θα τα έχουμε δει φωτισμένα στον νυχτερινό μας 

γύρο. Επίσης, θα επισκεφθούμε και το Μουσείο Χαλιών του Αζερμπαϊτζάν με μια συναρπαστική κολεκτίβα 

διαφορετικών τεχνοτροπιών, υλικών και χρονικών εποχών στη μεγαλύτερη συλλογή χαλιών που θα 

αντικρίσετε ποτέ. Το απόγευμα συνάντηση στον χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου μας και μεταφορά μας στο 

στάδιο Tofiq Bahramov adına Respublika Stadionu για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα Qarabag fc – 

Olympiacos cfp στα πλαίσια των ομίλων του Europa League  για την 4η αγωνιστική. Μετά το τέλος του 

αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας & διανυκτέρευση.  
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Ημέρα 4 (14/10/2022) 

Μετά το πρωινό μας συνάντηση στον χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου μας και αναχώρηση για το 

Γκομπουστάν, το οποίο βρίσκεται 65 χιλιόμετρα από το Μπακού, στα ανατολικά της χώρας. Η περιοχή είναι 

ευρέως γνωστή για την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της: ηφαιστειακοί κρατήρες, αλλά και αναρίθμητες 

βραχογραφίες και πετρογλυφικά ευρήματα αποτυπώνουν την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης πάνω στη γη. 

Η επίσκεψή μας στο ομώνυμο Μουσείο θα είναι ιδιαιτέρως διαφωτιστική: Νέες εφαρμογές, οθόνες αφής και 

πολυμέσα επιστρατεύονται δυναμικά, προκειμένου ο επισκέπτης να έχει μια πλήρη εικόνα για την ιδιαίτερη 

γεωλογία, τη φύση και τη χλωρίδα της περιοχής που επισκέπτεται. Στο μεταξύ, μια στάση στα 

ασύλληπτα Ηφαίστεια Λάσπης δικαιώνουν, και με το παραπάνω, το γεγονός πως η περιοχή είναι 

ενσωματωμένη στη Λίστα της UNESCO. Συνεχίζουμε για την χερσόνησο Αμπσερόν, μια διαδρομή σπαρμένη 

με αντλίες πετρελαίου! Η ξενάγησή μας ξεκινάει με τον οικισμό Σουρουκανί. Ο ζωροαστρικός Ναός της 

Φωτιάς αιχμαλωτίζει την προσοχή μας μέσα από μυθικές αφηγήσεις που περιλαμβάνουν τη ζωοποιό λατρεία 

του πυρός, 25 χιλιόμετρα βόρεια από το Μπακού το πυρ έχει την τιμητική του. Στην πλαγιά του λόφου 

Γιανάρ Νταγκ θα θαυμάσουμε ένα σπάνιο φαινόμενο: μια αναμμένη φωτιά φυσικού αερίου με τις τεράστιες 

πύρινες γλώσσες να εκτοξεύονται στον αέρα μέσα από ένα πορώδες στρώμα ψαμμίτη. Τώρα ξέρουμε γιατί 

το Αζερμπαιτζάν είναι η πατρίδα του ζωροαστρισμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας & διανυκτέρευση 

 

 

Ημέρα 5 (15/10/2022) 

Μπακού – Kωνσταντινούπολη - Αθήνα 

Πρωινό (σε κουτί), παράδοση δωματίων, άμεση αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μπακού και πτήση για 

Κωνσταντινούπολη. Με την άφιξη μας θα επιβιβασθούμε στο λεωφορείο μας και θα εκμεταλλευτούμε με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τον ελεύθερο μας χρόνο στην Κωνσταντινούπολη με την πολύτιμη συνδρομή του 

τοπικού μας συνεργάτη. Αργά το μεσημέρι επιστροφή στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα. Άφιξη στο Ελ. 

Βενιζέλος το βράδυ.  
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Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο : 1100€   /   Τιμή σε μονόκλινο : 1240€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με την Turkish Airlines 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 20κιλά, μία (1) χειραποσκευή έως 8 κιλά & ένα (1) προσωπικό   αντικείμενο  

4. Tρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PROMENADE BAKU (4*)  

5. Παραλαβή δωματίων με την άφιξη μας στο ξενοδοχείο (early check in) 

6. Πρωινό καθημερινά (το τελευταίο σε breakfast box) 

7. ‘Oλες οι μεταφορές, περιηγήσεις & ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  

8. Αγγλόφωνος τοπικός  ξεναγός - συνεργάτης 

9. Eισιτήρια εισόδου σε όλους τους επισκέψιμους χώρους σύμφωνα με το πρόγραμμα 

10. Έξοδα e-visa (απαραίτητη για την είσοδο στο Αζερμπαϊτζάν)  

11. Μεταφορές από και προς αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης 

12. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

13. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 

1. Ταξιδιωτική ασφάλιση της INTERAMERICAN (προαιρετική) για ιατροφαρμακευτική   

           περίθαλψη (περιλαμβάνει  κάλυψη και για covid 19)   

2. Εισιτήριο αγώνα 
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Η συμμετοχή σας στην εκδρομή επιβεβαιώνεται μόνο με άμεση προκαταβολή 300€ (ανά άτομο) & για 

αυτή χρειάζονται τα εξής :   

• Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα προορισμού. 

• Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που θα 

αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αναχώρηση του 

ταξιδιού. 

• Πιστοποιητικό εμβολιασμού Covid-19 (τουλάχιστον 2 δόσεις) ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. 

 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH IST 11OCT TK 1844 22:00 23:30 

IST GYD 12OCT TK 338 01:45 05:30 

GYD IST 15OCT TK 337 06:55 09:00 

IST ATH 15OCT TK 1843 19:05 20:30 
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