
SAKIZ ADASI’NI KARNAVALDA KEŞFEDİN  

24-26 Şubat 2023  (Οrganizatör: SEAFRONT & HOMELY STUDIOS) 

Bu gezi size sıradan ve bilindik bir Mostra Festivali Turu vadetmiyor. Gezimizde çok 

özel bir aile otelinde konaklıyor ve konusunda uzman bir rehber eşliğinde Sakız 

Adası’nın bilinmeyenlerine yelken açıyorsunuz. Her yaştan konuğumuz bu gezinin 

sonunda iyi ki gelmiş ve bu güzellikleri yaşamışız diyecektir.  

  

PROGRAM   

24 ŞUBAT CUMA Sakız Adasına Varış Gün içinde Sakız Adasını gezmek için serbest 

zaman (kafe, alışveriş, müzeler, eski kale)  

 



 

 

19:00 Akşam yemeği için Otelden Lagada Koyu’na transfer 

 

Akşam yemeğinden sonra otele dönüş. Ertesi sabah kahvaltının ardından güney turu için 

grubun geri kalanına katılmak üzere Sakız limanına transfer.  

 

 

 

 

 



25 ŞUBAT CUMARTESI (GÜNEY TURU)  

1. Sabah saat 09:20 de Çeşme Ulusoy Limanından kalkış  

2  09:50 de Sakız Limanı’na varış  

3. Gümrük işlemleri ardından, valizlerinizi sizi bekleyen aracamıza yükleyip tura 

başlıyoruz  

4. Turumuzun ilk durağı Unesco tarafından koruma altında alınan 3 köyden biri olan, 

evlerin dış duvarlarının çok özel bir sıva tekniği ile geometrik şekillerle bezendiği Pirgi 

Köyü.  

  

5. Sonraki durağımız korsanların saldırısından mükemmel bir şehir planlaması ile 

korunmayı başaran ortaçağ köyü olan MESTA.  

  

 

 

 



6. Öğle Yemeği ve Kahve molası için bir diğer köy olan Lithi de duracağız.  

 

 
 

7. Son durağımız Orta Çağ köyü olan Vessa.  

 

8. Yemeğin ardından, otele transferiniz gerçekleştirilecektir. İsteyen konuklarımız canlı 

müzik eşliğinde tavernada akşam yemeğine katılabilirler. Tavernadan sonra otele dönmek 

için taksi kullanabilirsiniz. 

26 ŞUBAT PAZAR (KARNAVAL GÜNÜ)  

Saat 10 gibi otelden hareket edecek olan otobüsümüzle 20 dakikalık bir yolculuktan 

sonra Kambos’ta olacağız. Kambos, Narenciye ağaçları arasında büyük arsa ve müstakil 

evlerin taş duvarlarla bezediği bahçelere sahip tarihi bir yerdir.   



 
Mostra festivalinin yapılacağı Thimiana köyüne varana kadar 35 dakika yürüyeceğiz. 

 

Kökeni Orta Çağlara dayanan eski bir gelenektir. Bu karanlık zamanlarda Thimiana köyü, 

oldukça değerli damla sakızının peşinde olan korsanların saldırısına uğradı. Ancak saldırı, 

korsanların planından haberdar olan vatandaşlar tarafından püskürtüldü.  

Saldırıdan sonra başarıya ulaşan halk, korsanları köyün merkez meydanında astı. Bu olay 

Thimiana'lı Mostra olarak tarihe geçmiştir, çünkü Yunanca "Mostra" kelimesi "asılı" 

anlamına gelir. Vatandaşlar, zaferlerinin anısına her yıl yıldönümünü kutlarlar.  

Her yıl Triodion'un son Cuma gününde (Pharisee ve Publican'ın Pazar gününden Kutsal 

Cumartesi'ye kadar olan sezon) gerçekleşen bu etkinlik için Thimiana sakinleri, yüzlerini 

el yapımı maskelerin arkasına saklarken yaşlı hanımlar ve erkekler gibi giyinirler. .  

Pazar günü köy meydanında Yunanca "Talimi" adı verilen geleneksel dans gösterisi 

yapılır, bu dans korsanlara karşı uzun süredir devam eden savaşı anlatır ve muhteşem bir 

görsel şölendir. Dans bittiğinde, katılımcılar savaş şarkılarıyla müziğe eşlik eder ve bir 

geçit töreninde Agios Efstratios kilisesine yürürler. Kilisenin tırabzanlarına, şehit düşen 

kahramanların onuruna Sakız Adası'nın pankartları ve bayrakları asılır.  

Bu çok geleneksel kutlama, son zamanlarda Yunan vatandaşlarının günlük hayatını 

sanatsal bir şekilde temsil eden daha modern ve yaratıcı kıyafetlerle zenginleştirildi.  

 

 
 



Saat 15:00' e kadar Thimiana köyünde olacağız. Dilerseniz bu sırada bir kahve ya da öğle 

yemeği için vakit ayırabilirsiniz. Festival yürüyüşünün ardından konuklarımızı Chios 

Limanından uğurluyacağız. 

 

Fiyatlara dahil olan hizmetlerimiz ( kişi başı):  

• Konaklama SEAFRONT, HOMELY STUDIOS’TA  (www.chios-seafront-studios.gr, 

www.homelystudios.gr)  

   

   • 2 Gün boyunca otobüs ile transfer ve rehberlik hizmeti ile geziler  

TEK KİŞİLİK ODA        100€  

İKİ KİŞİLİK ODA             70€  

ÜÇ KİŞİLİK ODA             60€  

4 KİŞİLİK SUİT ODA       60€  

 

 • 3 Gün (ilk gün Lagada Koyu’na transfer dahildir)  

TEK KİŞİLİK ODA         170€  

İKİ KİŞİLİK ODA           115€  

ÜÇ KİŞİLİK ODA           105€  

4 KİŞİLİK SUİT ODA     105€  

  

 

 



Fiyatlara dahil olmayanlar  

• Yemekler  • Taverna Programı (canlı müzik eşliğinde limitsiz içki dahil menü, 35euro) 

• Gidiş dönüş feribot bilet ücreti  • Yurt Dışı Çıkış Harcı  • Vize Ücreti • Cumartesi 

gecesi tavernadan otele transfer hariç olacaktir  

  

RESERVASYON:  

• Tel. +(30)6945416549 (what’s app)  

• E-mail: info@chios-seafront-studios.gr 

 


