4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Κωνςταντινούπολη-Βόςποροσ-Πριγκιπόνηςα
ΑΠΟ 3 ΕΩ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
(Βραδινή Αναχώρηςη)
1Η ΗΜΕΡΑ
Αναχϊρθςθ από Φλϊρινα ςτισ 20:00 και απο Αμφνταιο ςτισ 21:00 με προοριςμό τθν Κωνςταντινοφπολθ. Στθν
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. Στθν ςυνζχεια κα περάςουμε τθν γζφυρα των Κιπων και τον τοφρκικο ςυνοριακό
ςτακμό των Υψάλων.
2Η ΗΜΕΡΑ
Μπαίνοντασ ςτθν Ανατολικι Θράκθ και περνϊντασ ζξω από τθν Κεςάνθ-Μάλγαρα-αιδεςτό (ςτάςθ για καφζ).
Μετά από μία όμορφθ διαδρομι παράλλθλα τθσ κάλαςςασ του Μαρμαρά άφιξθ ςτθν μαγευτικι
Κωνςταντινοφπολθ.
Αρχίηουμε τθν ξενάγθςθ με τον ξεναγό μασ ςτθν Εκκλθςία τθσ Ραναγιάσ Βλαχζρνασ όπου εψάλλει για πρϊτθ φορά
ο Ακάκιςτοσ Φμνοσ το 626μ.χ, τθν εκκλθςία τθσ Ηωοδόχου Ρθγισ με το Αγίαςμα, τα παραδοςιακά ψάρια και τουσ
τάφουσ των Ρατριαρχϊν ςτο Μπαλουκλί. Στθ ςυνζχεια αναχωροφμε για τθν προαιρετική κρουαηιζρα ςτα ςτενά
του χιλιοτραγουδιςμζνου Βοςπόρου όπου κα καυμάςουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τισ ςφγχρονεσ αριςτοκρατικζσ
ςυνοικίεσ. Ζπειτα αναχϊρθςθ για το ξενοδοχείο, τακτοποίθςθ και ξεκοφραςθ. Το βράδυ μια βόλτα ςτθν περιοχι
του Ρζραν για να επιςκεφκοφμε τθν πλατεία Ταξίμ με τισ περίφθμεσ ταβζρνεσ και τα μαγαηιά. Διανυκτζρευςθ.
3Η ΗΜΕΡΑ
Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθν προαιρετική κρουαηιζρα ςτα μαγευτικά ΡΙΓΚΙΡΟΝΘΣΑ. Επίςκεψθ ςτθν Χάλκθ με
το επιβλθτικό κτίριο τθσ Θεολογικισ Σχολισ και καταλιγουμε ςτο μεγαλφτερο νθςί τθν Ρρίγκθπο. Χρόνοσ
ελεφκεροσ για βόλτα με τα γραφικά παϊτόνια, όπου κα καυμάςουμε τισ αρχοντικζσ ξφλινεσ επαφλεισ με τουσ
κιπουσ. Πςοι επικυμοφν μποροφν να επιςκεφκοφν το μοναςτιρι του Αϊ-Γιϊργθ του Κουδουνά που βρίςκεται ςτο
ψθλότερο ςθμείο του νθςιοφ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διαςκζδαςθ ςε νυχτερινό κζντρο
μουςικι, παραδοςιακοφσ χοροφσ και τραγοφδια. Διανυκτζρευςθ.
4η ημέρα
Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθν ιςτορικι κρυλικι ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ. Επίςκεψθ ςτθν αιγυπτιακι αγορά.
Στθ ςυνζχεια επίςκεψθ ςτο οικουμενικό πατριαρχείο και τζλοσ γεμάτοι από όμορφεσ αναμνιςεισ, αναχωροφμε
για τθν επιςτροφι μασ.
ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 100€/άτομο
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεταφορά με ςφγχρονο κλιματιηόμενο ποφλμαν
 2 διαν/ςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό
 Ξεναγιςεισ- περιθγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα με επίςθμο ξεναγό.
 Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
 Eκδοςθ ταξιδιωτικϊν εγγράφων για τθν είςοδο και τθν ζξοδο από τθν Τουρκία
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Τισ κρουαηιζρεσ Βόςπορο - Ρριγκιπόνθςα, 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 ΕΝΓΡΑΦΑ:
 Ταυτότθτα / Διαβατιριο
 Ριςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ / Μοριακό Test PCR 72 ωρϊν πριν το ταξίδι ( ςε περίπτωςθ μθ εμβολιαςμοφ )
αρανταπόρου 34, Υλώρινα
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

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

