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5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
BOΠΟΡΟ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΑ
ΑΠΟ 30 ΙΟΤΛΙΟΤ ΕΩ 3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ

1η μέρα : ΦΛΩΡΙΝΑ – ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Αναχϊρθςθ από τθν Φλϊρινα ςτισ 05.00 με προοριςμό τθν ιςτορικι Κωνςταντινοφπολθ. Περνϊντασ τθν
Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για καφζ, φαγθτό και ξεκοφραςθ φτάνουμε
ςτο ςυνοριακό ςτακμό των Κιπων. Μετά τoν ζλεγχο των ταξιδιωτικϊν εγγράφων, επιςκεπτόμαςτε τα
καταςτιματα DUTY FREE SHOPS – EVEREST για αγορζσ, καφζ και περνϊντασ τθν γζφυρα των Κιπων,
φτάνουμε ςτον τοφρκικο ςυνοριακό ςτακμό των Τψάλων. Μπαίνοντασ ςτθν Ανατολικι Θράκθ, περνϊντασ
ζξω από τθν Κεςςάνθ – Μάλγαρα – Ραιδεςτό και ταξιδεφοντασ παράλλθλα με τθν ακτι τθσ Θάλαςςασ του
Μαρμαρά, άφιξθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το απόγευμα. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και μια πρϊτθ
γνωριμία με τθν πόλθ, ςτθ γραφικι Μεγάλθ Οδό του Πζραν, ςτα όμορφα και γραφικά ςτενά, κα ςασ
ενκουςιάςει. Διανυκτζρευςθ.
2η μέρα : ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό, μετάβαςθ ςτο Βυηαντινό Ιππόδρομο όπου βλζπουμε τθν ωραία Γερμανικι Κρινθ του
Κάιηερ δϊρο του ςτο ςουλτάνο Μουράτ Βϋ, τον Αιγυπτιακό Οβελίςκο που φζρει πάνω του Ιερογλυφικά, το
χάλκινο κίονα των Δελφϊν τθ ςτιλθ του Πορφυρογζννθτου, το Μπλε Σηαμί. Ακολουκεί επίςκεψθ ςτο
αριςτοφργθμα των αιϊνων τθν Αγία οφία το μεγαλοφργθμα των αρχιτεκτόνων Ανκζμιου και Ιςίδωρου.
Εν ςυνεχεία επίςκεψθ ςτο Τδραγωγείο του Ιουςτινιανοφ, μοναδικό καταςκεφαςμα κοντά ςτθν Αγία οφία
που χρθςίμευε ςαν Τδραγωγείο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και κοςμικθκε με πολυάρικμουσ κίονεσ από
λεθλατθμζνουσ και κατεςτραμμζνουσ αρχαιοελλθνικοφσ ναοφσ. Θα δείτε τθν κολϊνα με το κεφάλι τθσ
Γοργόνασ, τθν κολϊνα με τα δάκρυα κ.α. υνεχίηουμε με το ανάκτορο Topkapi, όπου κα επιςκεφκοφμε τισ
κουηίνεσ των ανακτόρων ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται μοναδικζσ ςυλλογζσ αγγείων και κινζηικων, το
κυρίωσ ανάκτορο, και τζλοσ το κθςαυροφυλάκιο με μοναδικζσ ςυλλογζσ κοςμθμάτων που ανικαν ςτουσ
Οκωμανοφσ ουλτάνουσ. Ακολουκεί 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. Μετά τθν ξενάγθςθ χρόνοσ
ελεφκεροσ για γεφμα εξ ιδίων, ςτο κζντρο τθσ Πόλθσ .Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Σο βράδυ προαιρετικι
διαςκζδαςθ με δείπνο ςε νυχτερινό κζντρο με χοροφσ και τραγοφδια από περιοχζσ τθσ Ανατολισ.
Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.
3η μέρα : ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Πρωινό και επίςκεψθ ςτθ μεγάλθ ςκεπαςτι αγορά τθσ πόλθσ, το Καπαλί Σςαρςί με τα 4.000 καταςτιματα
για ψϊνια ςε δερμάτινα είδθ, αλάβαςτρα, είδθ δϊρων, χρυςαφικά, αντίκεσ κ.α. χωρίσ φυςικά να
παραλείψουμε το απαραίτθτο «παηάρι». Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ . Διανυκτζρευςθ .
4η μέρα ΚΩΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΑ
Πρωινό και αναχωροφμε για τθν προαιρετική εκδρομι μασ, ςτα καταπράςινα Πριγκιπόνθςα. Προοριςμόσ
μασ αρχικά το τρίτο νθςί των Πριγκιποννιςων, η Χάλκη, με τθν ομϊνυμθ Θεολογική Σχολή να δεςπόηει
ςτο λόφο του νθςιοφ (λόφοσ τθσ Ελπίδασ). Περιιγθςθ των εγκαταςτάςεων τθσ χόλθσ κακϊσ και τθσ
Μονισ τθσ Αγίασ Σριάδοσ. τθν ςυνζχεια μετάβαςθ ςτο μεγαλφτερο νθςί των Πριγκιποννιςων, τθν
Πρίγκηπο. Με τα γραφικά παϊτόνια που υπάρχουν ςτο νθςί, ςασ προτείνουμε να κάνετε το γφρο του
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νθςιοφ, καυμάηοντασ τα μεγαλοπρεπι αρχοντικά και τθν φυςικι ομορφιά του και όςοι επικυμείτε
επιςκεφτείτε επίςθσ, το μοναςτιρι του Αγ. Γεϊργιου του Κουδουνά ,που βρίςκεται ςτο υψθλότερο
ςθμείο του νθςιοφ, απ’ όπου κα καυμάςετε τθν υπζροχθ κζα όλων των νθςιϊν. Γεφμα εξ ιδίων ςτισ
γραφικζσ ψαροταβζρνεσ του νθςιοφ . Επιςτροφι το απόγευμα ςτο ξενοδοχείο , ξεκοφραςθ και το βράδυ
προαιρετικι διαςκζδαςθ ςτο Κουμ Καπί με φαγθτό και πλανόδιουσ μουςικοφσ που ξεςθκϊνουν με τισ
μελωδίεσ τουσ! Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.
5η μέρα: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και ξεκινάμε για επίςκεψθ-προςκφνθμα ςτον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου που
βρίςκεται ςτο Οικουμενικό Πατριαρχείο , τθν κιβωτό τθσ Ορκοδοξίασ με τισ ςπάνιεσ ιςτορικζσ εικόνεσ.
Επίςκεψθ ςτο Αγίαςμα τθσ Παναγίασ των Βλαχερνϊν, όπου εψάλει για πρϊτθ φορά ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ το
626 μ.Χ και εν ςυνεχεία κάνοντασ ζναν οδικό περίπλου των τειχϊν του Θεοδοςίου, επιςκεπτόμαςτε τθν
εκκλθςία τθσ Ζωοδόχου Πθγισ ςτο Μπαλουκλί με το καυματουργό αγιαςμό και τουσ τάφουσ των
Πατριαρχϊν, αρχιερζων και ευεργετϊν. Αναχϊρθςθ για Ελλάδα. Άφιξθ ςτα ςφνορα, τελωνειακόσ ζλεγχοσ,
και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κακοδόν άφιξθ ςτθ πόλθ μασ το βράδυ.

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ : 285 ΕΤΡΩ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Μεταφορά με υπερυψωμζνο κλιματιηόμενο λεωφορείο του γραφείου μασ.
 Σισ 4 διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο
 Σα πρωινά ςτο ξενοδοχείο ςε πλοφςιο μπουφζ.
 Σισ ξεναγιςεισ - περιθγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα.
 υνοδό - αρχθγό του γραφείου μασ.
 Επίςθμο τοπικό ελλθνόφωνο ξεναγό.
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ .
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
o Ειςόδουσ μουςείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, τισ κρουαηιζρεσ ςε Βόςπορο και Πριγκθπόνθςα,
επιπλζον γεφματα, ποτά, φιλοδωριματα και ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ςτο πρόγραμμα.
o Φόροσ διαμονισ 6 ευρϊ
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