ΘΕΟΥΑΝΕΙΑ
5 HMΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ - ΒΟΠΟΡΟ - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΑ
ΑΠΟ 5 ΕΩ 9 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ – ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Αναχϊρθςθ από τθ Φλϊρινα ςτισ 20.00 και από Αμφνταιο 21:00 με προοριςμό τθν Κωνςταντινοφπολθ.
τθν διαδρομι μασ κα ζχουμε ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για καφζ, φαγθτό και ξεκοφραςθ. Άφιξθ ςτο
ςυνοριακό ςτακμό των Κιπων. Μετά τoν ζλεγχο των ταξιδιωτικϊν εγγράφων, επιςκεπτόμαςτε τα
καταςτιματα DUTY FREE SHOPS – EVEREST για αγορζσ και καφζ. τθν ςυνζχεια κα περάςουμε τθν
γζφυρα των Κιπων και ςτον τοφρκικο ςυνοριακό ςτακμό των Τψάλων.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Μπαίνοντασ ςτθν Ανατολικι Θράκθ και περνϊντασ ζξω από τθν Κεςάνθ- Μάλγαρα -Ραιδεςτό(ςτάςθ για
καφζ). Μετά από μία όμορφθ διαδρομι παράλλθλα τθσ κάλαςςασ του Μαρμαρά άφιξθ ςτθν μαγευτικι
Κωνςταντινοφπολθ όπου αρχίηουμε το οδικό περίπλου των χερςαίων τειχϊν του Θεοδοςίου,
επιςκεπτόμαςτε τθν εκκλθςία τθσ Ζωοδόχου Πηγήσ ςτο Μπαλουκλί με το καυματουργό αγίαςμα και τουσ
τάφουσ των Πατριαρχϊν, αρχιερζων και ευεργετϊν τθσ Πόλθσ. Σθν Παναγία Βλαχζρνα, όπου εψάλλει για
πρϊτθ φορά ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ το 625μ.Χ. υνεχίηουμε τθν ξενάγθςθ μασ ςτο αξεπζραςτο Βυηαντινό
Μνθμείο
την
Αγία οφία. υνεχίηουμε για τθν προαιρετικι κρουαηιζρα ςτα ςτενά του
χιλιοτραγουδιςμζνου Βοςπόρου, όπου από καλάςςθσ, κα καυμάςουμε τα παλιά χωριά αλλά και τισ
ςφγχρονεσ αριςτοκρατικζσ ςυνοικίεσ, φτάνοντασ μζχρι τθν δεφτερθ κρεμαςτι γζφυρα του Βοςπόρου.
τθν ςυνζχεια άφιξθ ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν οδό του Πζραν. Διανυκτζρευςθ.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για να επιςκεφκοφμε το τελευταίο κερινό ανάκτορο των
Οκωμανϊν ουλτάνων, το Dolma Bahce, παλάτι χτιςμζνο από τον Αβδοφλ Μετηίτ ςε ςτυλ μπαρόκ και
ροκοκό. υνεχίηουμε ακολουκϊντασ τθ διαδρομι που είναι παράλλθλθ με τισ ακτζσ του Κερατίου Κόλπου,
όπου κα καταλιξουμε ςτθν περιοχι του Φαναριοφ, εκεί όπου φιλοξενείται το ςυγκρότθμα του
Οικουμενικοφ Πατριαρχείου και ο Ι.Π.Ναόσ του Αγίου Γεώργιου με τισ ςπάνιεσ ιςτορικζσ εικόνεσ και τισ
λειψανοκικεσ Αγίων τθσ Εκκλθςίασ μασ. Η περιιγθςθ τθσ ςθμερινισ θμζρασ ολοκλθρϊνεται με τθν
επίςκεψθ μασ ςτθν κλειςτι αγορά τθσ πόλθσ, Κapali Carsi, με τα 4.000 καταςτιματα, όπου κα ζχετε
ελεφκερο χρόνο για ψϊνια ςε δερμάτινα είδθ, αλάβαςτρα, είδθ δϊρων, αντίκεσ κ.α. χωρίσ φυςικά να
παραλείψουμε το απαραίτθτο «παηάρι». Σο βράδυ προαιρετικι διαςκζδαςθ με δείπνο ςε νυχτερινό
κζντρο με χοροφσ και τραγοφδια από περιοχζσ τθσ Ανατολισ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν περιοχι Bostanci όπου κα πάρουμε το καράβι για τθν εκδρομι μασ,
ςτα καταπράςινα Πριγκθπόνθςα. Προοριςμόσ μασ αρχικά το τρίτο νθςί των Πριγκιποννιςων, η Χάλκη, με
τθν ομϊνυμθ Θεολογική χολή να δεςπόηει ςτο λόφο του νθςιοφ (λόφοσ τθσ Ελπίδασ). Περιιγθςθ των
εγκαταςτάςεων τθσ χόλθσ κακϊσ και τθσ Μονισ τθσ Αγίασ Σριάδοσ και του Αγίου Νικολάου. τθν
ςυνζχεια μετάβαςθ ςτο μεγαλφτερο νθςί των Πριγκιποννιςων, τθν Πρίγκηπο. Με τα γραφικά παιτόνια
που υπάρχουν ςτο νθςί, ςασ προτείνουμε να κάνετε το γφρο του νθςιοφ, καυμάηοντασ τα μεγαλοπρεπι
αρχοντικά και τθν φυςικι ομορφιά του και όςοι επικυμείτε μπορείτε να επιςκεφκείτε επίςθσ, το

Μοναςτιρι του Αγ.Γεωργίου του Κουδουνά που βρίςκεται ςτο υψθλότερο ςθμείο του νθςιοφ, απ’ όπου
κα καυμάςετε τθν υπζροχθ κζα όλων των νθςιϊν. Επιςτροφι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Σο βράδυ
προαιρετικι διαςκζδαςθ ςτθ φθμιςμζνθ γραφικι περιοχι του Kumkapi με τισ ψαροταβζρνεσ. Επιςτροφι
ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο με τισ αποςκευζσ μασ, για να επιςκεφκοφμε τθν κλειςτι
Αιγυπτιακή Αγορά (Misir Carsisi) με τουσ περίφθμουσ παςτουρμάδεσ και τθν ποικιλία των μπαχαρικϊν
και ξθρϊν καρπϊν. τθν ςυνζχεια αναχϊρθςθ για να πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ, ςτάςθ για
φαγθτό, άφιξθ ςτα ςφνορα τελωνειακόσ ζλεγχοσ και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κακοδόν, φτάνουμε ςτθν
πόλθ μασ γεμάτοι από όμορφεσ αναμνιςεισ.

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 150€/ΆΣΟΜΟ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν.
 3 διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό
 Ξεναγιςεισ - περιθγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα με επίςθμο ξεναγό κακϋόλθ τθν
διάρκεια τθσ εκδρομισ.
 Αρχθγό, ςυνοδό του γραφείου μασ
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
 Φόρο διαμονισ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Σισ κρουαηιζρεσ Βόςπορο – Πριγκιπόνθςα , ειςόδουσ ςε μουςεία, επιπλζον γεφματα, ποτά,
διαςκεδάςεισ και ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό.
 PCR test ςτθν Κωνςταντινοφπολθ : 20 ευρϊ ( ςε περίπτωςθ μθ εμβολιαςμοφ )
ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
 Σαυτότθτα / Διαβατιριο
 Πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ /Μοριακό ι Rapid Test PCR 72 ωρϊν πριν το ταξίδι
( ςε περίπτωςθ μθ εμβολιαςμοφ )
 Σαξιδιωτικό ζγγραφο PLF

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
αρανταπόρου 34, Υλώρινα
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Website: www.giatrakastravel.gr

