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ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
BOΠΟΡΟ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΑ
ΑΠΟ 14 – 17 ΙΟΤΝΙΟΤ
1η μέρα : ΦΛΩΡΙΝΑ – ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Αλαρώξεζε από ηελ Φιώξηλα ζηηο 05.00 κε πξννξηζκό ηελ ηζηνξηθή Κσλζηαληηλνύπνιε.
Πεξλώληαο ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ, θαγεηό θαη
μεθνύξαζε θηάλνπκε ζην ζπλνξηαθό ζηαζκό ησλ Κήπσλ. Μεηά ηoλ έιεγρν ησλ ηαμηδησηηθώλ
εγγξάθσλ, επηζθεπηόκαζηε ηα θαηαζηήκαηα DUTY FREE SHOPS – EVEREST γηα αγνξέο, θαθέ
θαη πεξλώληαο ηελ γέθπξα ησλ Κήπσλ, θηάλνπκε ζηνλ ηνύξθηθν ζπλνξηαθό ζηαζκό ησλ Τςάισλ.
Μπαίλνληαο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, πεξλώληαο έμσ από ηελ Κεζζάλε – Μάιγαξα – Ραηδεζηό θαη
ηαμηδεύνληαο παξάιιεια κε ηελ αθηή ηεο Θάιαζζαο ηνπ Μαξκαξά, άθημε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ην απόγεπκα. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε, ζηε γξαθηθή
Μεγάιε Οδό ηνπ Πέξαλ, ζηα όκνξθα θαη γξαθηθά ζηελά, ζα ζαο ελζνπζηάζεη. Γηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα : ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Μεηά ην πξσηλό, κεηάβαζε ζην Βπδαληηλό Ιππόδξνκν όπνπ βιέπνπκε ηελ σξαία Γεξκαληθή Κξήλε
ηνπ Κάηδεξ δώξν ηνπ ζην ζνπιηάλν Μνπξάη Β΄, ηνλ Αηγππηηαθό Οβειίζθν πνπ θέξεη πάλσ ηνπ
Ιεξνγιπθηθά, ην ράιθηλν θίνλα ησλ Γειθώλ ηε ζηήιε ηνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ, ην Μπιε Σδακί.
Αθνινπζεί επίζθεςε ζην αξηζηνύξγεκα ησλ αηώλσλ ηελ Αγία νθία ην κεγαινύξγεκα ησλ
αξρηηεθηόλσλ Αλζέκηνπ θαη Ιζίδσξνπ. Δλ ζπλερεία επίζθεςε ζην Τδξαγσγείν ηνπ Ινπζηηληαλνύ,
κνλαδηθό θαηαζθεύαζκα θνληά ζηελ Αγία νθία πνπ ρξεζίκεπε ζαλ Τδξαγσγείν ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη θνζκήζεθε κε πνιπάξηζκνπο θίνλεο από ιεειαηεκέλνπο θαη
θαηεζηξακκέλνπο αξραηνειιεληθνύο λανύο. Θα δείηε ηελ θνιώλα κε ην θεθάιη ηεο Γνξγόλαο, ηελ
θνιώλα κε ηα δάθξπα θ.α. πλερίδνπκε κε ην αλάθηνξν Topkapi, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηηο
θνπδίλεο ησλ αλαθηόξσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κνλαδηθέο ζπιινγέο αγγείσλ θαη θηλέδηθσλ,
ην θπξίσο αλάθηνξν, θαη ηέινο ην ζεζαπξνθπιάθην κε κνλαδηθέο ζπιινγέο θνζκεκάησλ πνπ
αλήθαλ ζηνπο Οζσκαλνύο νπιηάλνπο. Αθνινπζεί πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηα ζηελά ηνπ
ρηιηνηξαγνπδηζκέλνπ Βνζπόξνπ, όπνπ από ζαιάζζεο, ζα ζαπκάζνπκε ηα παιηά ρσξηά αιιά θαη ηηο
ζύγρξνλεο αξηζηνθξαηηθέο ζπλνηθίεο, θηάλνληαο κέρξη ηελ δεύηεξε θξεκαζηή γέθπξα ηνπ
Βνζπόξνπ. Μεηά ηελ μελάγεζε ρξόλνο ειεύζεξνο γηα γεύκα εμ ηδίσλ, ζην θέληξν ηεο Πόιεο
.Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε κε δείπλν ζε λπρηεξηλό θέληξν κε
ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα από πεξηνρέο ηεο Αλαηνιήο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
3η μέρα : ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΑ
Πξσηλό θαη επίζθεςε ζηε κεγάιε ζθεπαζηή αγνξά ηεο πόιεο, ην Καπαιί Σζαξζί κε ηα 4.000
θαηαζηήκαηα γηα ςώληα ζε δεξκάηηλα είδε, αιάβαζηξα, είδε δώξσλ, ρξπζαθηθά, αληίθεο θ.α. ρσξίο
θπζηθά λα παξαιείςνπκε ην απαξαίηεην «παδάξη». ηελ ζπλέρεηα, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ
προαιρετική εθδξνκή καο, ζηα θαηαπξάζηλα Πξηγθηπόλεζα. Πξννξηζκόο καο αξρηθά ην ηξίην λεζί
ησλ Πξηγθηπνλλήζσλ, ε Υάιθε, κε ηελ νκώλπκε Θενινγηθή ρνιή λα δεζπόδεη ζην ιόθν ηνπ
λεζηνύ (ιόθνο ηεο Διπίδαο). Πεξηήγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρόιεο θαζώο θαη ηεο Μνλήο ηεο
Αγίαο Σξηάδνο. ηελ ζπλέρεηα κεηάβαζε ζην κεγαιύηεξν λεζί ησλ Πξηγθηπνλλήζσλ, ηελ Πξίγθεπν.
Με ηα γξαθηθά πατηόληα πνπ ππάξρνπλ ζην λεζί, ζαο πξνηείλνπκε λα θάλεηε ην γύξν ηνπ λεζηνύ,
ζαπκάδνληαο ηα κεγαινπξεπή αξρνληηθά θαη ηελ θπζηθή νκνξθηά ηνπ θαη όζνη επηζπκείηε
επηζθεθηείηε επίζεο, ην κνλαζηήξη ηνπ Αγ. Γεώξγηνπ ηνπ Κνπδνπλά ,πνπ βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν
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ζεκείν ηνπ λεζηνύ, απ’ όπνπ ζα ζαπκάζεηε ηελ ππέξνρε ζέα όισλ ησλ λεζηώλ. Γεύκα εμ ηδίσλ ζηηο
γξαθηθέο ςαξνηαβέξλεο ηνπ λεζηνύ . Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν , μεθνύξαζε θαη ην
βξάδπ πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε ζην Κνπκ Καπί κε θαγεηό θαη πιαλόδηνπο κνπζηθνύο πνπ
μεζεθώλνπλ κε ηηο κεισδίεο ηνπο! Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
4η μέρα: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ
Πξσηλό θαη μεθηλάκε γηα επίζθεςε-πξνζθύλεκα ζηνλ Παηξηαξρηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ
βξίζθεηαη ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν , ηελ θηβσηό ηεο Οξζνδνμίαο κε ηηο ζπάληεο ηζηνξηθέο
εηθόλεο. Δπίζθεςε ζην Αγίαζκα ηεο Παλαγίαο ησλ Βιαρεξλώλ, όπνπ εςάιεη γηα πξώηε θνξά ν
Αθάζηζηνο Ύκλνο ην 626 κ.Υ θαη ελ ζπλερεία θάλνληαο έλαλ νδηθό πεξίπινπ ησλ ηεηρώλ ηνπ
Θενδνζίνπ, επηζθεπηόκαζηε ηελ εθθιεζία ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο ζην Μπαινπθιί κε ην
ζαπκαηνπξγό αγηαζκό θαη ηνπο ηάθνπο ησλ Παηξηαξρώλ, αξρηεξέσλ θαη επεξγεηώλ. Αλαρώξεζε
γηα Διιάδα. Άθημε ζηα ζύλνξα, ηεισλεηαθόο έιεγρνο, θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο θαζνδόλ άθημε
ζηε πόιε καο ην βξάδπ.
ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ : 190 ΔΤΡΩ
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :
 Μεηαθνξά κε ππεξπςσκέλν θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν ηνπ γξαθείνπ καο.
 Σηο 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν
 Σα πξσηλά ζην μελνδνρείν ζε πινύζην κπνπθέ.
 Σηο μελαγήζεηο - πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.
 πλνδό - αξρεγό ηνπ γξαθείνπ καο.
 Δπίζεκν ηνπηθό ειιελόθσλν μελαγό.
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο .
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :
o Δηζόδνπο κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, ηηο θξνπαδηέξεο ζε Βόζπνξν θαη
Πξηγθεπόλεζα, επηπιένλ γεύκαηα, πνηά, θηινδσξήκαηα θαη όηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό
ζην πξόγξακκα.
o Φόξνο δηακνλήο 6 επξώ
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