
Tarih Gün Liman Adı Varış ve Kalkış Saatleri

01 Haziran 2013 Cumartesi Kuşadası - 12:00

01 Haziran 2013 Cumartesi Patmos 16:00 21:00

02 Haziran 2013 Pazar Heraklion, Girit 06:00 11:00

02 Haziran 2013 Pazar Santorini 16:30 21:00

03 Haziran 2013 Pazartesi Pire, Atina 06:00 11:00

03 Haziran 2013 Pazartesi Mykonos 18:00 23:00

04 Haziran 2013 Salı Kuşadası 07:00 -

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu

01 - 04 Haziran Louis Olympia ile Yunan Adaları ve Atina

Kristal berraklığında suları ile bu şirin ada,dünya tarihinde geniş bir rol oynamıştır.
Tanrıbilimci St. John Vahiy Kitabı’nı (Apokalips) burada kaleme almıştır.

Azizin yaşadığı ve vahiyleri aldığı küçük mağara olan St. John Mağarasını’nın 
şimdi göz alıcı bir şapele dönüştürüldüğüne şahit olabilirsiniz. 

Patmos kalesinde ve eski şehirde gezerken her biri birbirinden farklı dar sokakları 
ve sevimli evleri keşfedebilir veya adanın Agriolivado ya da Psili Ammos gibi 
muhteşem plajlarından birinde kendinizi rahatlatmaya bırakabilirsiniz.

Girit’in başkenti,harika kumsalları,ünlü arkeolojik alanları, muhteşem 
manzaraları, sevimli köyleri ve görkemli vadileri arasında gururla yükselir.Öyküsü 
7500 yıl önce doğan Minos uygarlığına kadar uzanan Knossos arkeoloji alanını 
ziyaret edin.

Antik çağlara yolculuk yapın ve insanı huşu içinde bırakan efsanevi Minotaur’un 
büyüleyici sarayını görün.Ayrılmadan önce trenle kısa bir gezi yaparak şehrin 
seyahat rehberlerinde adı geçmeyen köşelerini keşfedin.

Yunanistan’ın büyüleyici başkenti Atina, tarih ve olağanüstü güzellikte noktalarla 
dolu sihirli ve heyecan verici bir kenttir. Dünyanın en önemli antik anıtlarından biri 
olan Akropolis’ in çevresine inşa edilen Atina’nın atmosferi, görkemli geçmişini, 
şık modernliğini ve kaydettiği ilerlemeleri mükemmel bir şekilde bir araya getirir.

Eski şehir merkezi Plaka’ da gezerek bu geleneksel güzelliği keşfedin. Akropolis’i 
ziyaret ederek 2500 yıl önce demokrasiye, felsefeye ve tiyatroya hayat veren 
topraklarda yürüyün. Çağdaş mimarinin merkezlerinden biri olan Akropolis 
müzesinde yepyeni deneyimler yaşayın.

Santorini, Ege’ nin en güzel ve romantik adası olarak bilinir. Muhteşem 
manzaraları, kozmopolit atmosferi, büyüleyici tarihi ve birinci sınıf tesisleriyle 
Santorini’nin volkanik doğası tüm duyularınıza ziyafet çekecek. Ada’ nın 
keşfedilmemiş bölümlerini görmek için bir jeep safari macerasına katlın. 

Upuzun ve daracık sokakları, beyaza boyalı evleri, eski pazarları ve resimlerden 
çıkmış gibi görünen kiliseleriyle gözünüzü alacak ve hayal gücünüzü tetikleyecek 
Oia Köyü’nü ziyaret edin. Bu volkanik adaya yapılacak sihirli bir yolculukla 
hayatta bir defa yaşayabileceğiniz kaçırılmayacak bir deneyimin keyfine varın.

Kiklad Adaları’ ndaki Mykonos geniş kumsalları ve heyecan verici gece hayatıyla 
dünyaca tanınır.  Mykonos’a gelen ziyaretçiler, göz kamaştırıcı plajlardan birinde 
yüzmenin ya da bir bar, kulüp veya restoranda eğlenmenin yanı sıra benzersiz 
Kiklad mimarisiyle tanışmak ve zamanın etkilerine karşı korunmuş rüzgar 
değirmenlerini görmek için şehirde dolaşmaya çıkabilir.

Yunanistan’ daki en önemli arkeolojik bölgelerden biri olan Delos’u ziyaret edin 
veya yalnızca rahatlayıp bu kozmopolit ve muhteşem adanın taptaze Ege havasını 
içinize çekin.
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