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ΠΑΦΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
BOΠΟΡΟ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΑ
ΑΠΟ 25 ΕΩ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΤ
1η μέρα : ΔΛΛΑΓΑ – ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ
Αλαρώξεζε ζηηο 23.00 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 TRAVEL VALUE – EVEREST γηα αγνξέο, θαθέ θαη πεξλώληαο ηελ γέθπξα ησλ Κήπσλ,
θηάλνπκε ζηνλ ηνύξθηθν ζπλνξηαθό ζηαζκό ησλ Τςάισλ.
2η μέρα : ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ
Μπαίλνληαο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη πεξλώληαο έμσ από ηελ Κεζάλε- Μάιγαξα(ζηάζε γηα θαθέ) –
Ραηδεζηό, ζπλερίδνπκε κε κία όκνξθε δηαδξνκή παξάιιειε ηεο ζάιαζζαο ηνπ Μαξκαξά. Άθημε ην πξσί
ζηελ καγεπηηθή Κσλζηαληηλνύπνιε όπνπ αξρίδνπκε ην νδηθό πεξίπινπ ησλ ρεξζαίσλ ηεηρώλ ηνπ
Θενδνζίνπ, επηζθεπηόκαζηε ηην εκκληζία ηης Εωοδότοσ Πηγής ζηο Μπαλοσκλί κε ην ζαπκαηνπξγό
αγίαζκα θαη ηνπο ηάθνπο ησλ Παηξηαξρώλ, αξρηεξέσλ θαη επεξγεηώλ ηεο Πόιεο. ην ζεκείν ζπλάληεζεο
ησλ ρεξζαίσλ ηεηρώλ κε ηα ηείρε ηνπ Κεξαηίνπ Κόιπνπ, ζα επηζθεθζνύκε ηελ Δκκληζία ηης Παναγίας
ηων Βλατερνών, όπνπ εςάιιεη γηα πξώηε θνξά ην 626 κ.Υ ην θνληάθην ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ, «Σῇ
ὑπερμάτῷ ζηραηηγῷ ηὰ νικηηήρια». Ακέζσο κεηά επίζθεςε, ζηο Καπαλί Σζαρζί. Πξόθεηηαη γηα ηελ
ζθεπαζηή αγνξά ηεο Πόιεο -θνκκάηη ηεο νζσκαληθήο επνρήο- πνπ παξακέλεη σο ζήκεξα ζεκαληηθό θέληξν
ηεο εκπνξηθήο δσήο ηεο πόιεο. Μεγάιν θαη δαηδαιώδεο ζύκπιεγκα κε 4.400 θαηαζηήκαηα, ηδακηά, ινπηξά,
40 ράληα, κπεδεζηέληα, θαθέ, εζηηαηόξηα θ.ιπ. Ιδαληθό γηα ςώληα ζε δεξκάηηλα είδε, αιάβαζηξα, είδε
δώξσλ, ρξπζαθηθά, αληίθεο θ.α. ρσξίο θπζηθά λα παξαιείςνπκε ην απαξαίηεην «παδάξη». Σαθηνπνίεζε ζην
μελνδνρείν θαη ην απόγεπκα κεηάβαζε Παηριαρτικό Ναό ηοσ Αγ.Γεωργίοσ ζηο Φανάρι, γηα λα
παξαθνινπζήζνπκε ηελ Αθνινπζία ηνπ Δπηηαθίνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ κηα πξώηε
γλσξηκία κε ηελ πόιε, ζηε γξαθηθή Μεγάιε Οδό ηνπ Πέξαλ, ζηα όκνξθα θαη γξαθηθά ζηελά, ζα ζαο
ελζνπζηάζεη. ην κέζν ηεο Μεγάιεο Οδνύ ηνπ Πέξα, ζηελ ζεκεξηλή İstiklal caddesi, βξίζθεηαη ην
Σιζμανόγλειο Μέγαρο ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Γηαλπθηέξεπζε
3η μέρα : ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε ζηηο 08.30 από ην μελνδνρείν. Θα μεθηλήζνπκε ην ζεκεξηλό καο πξόγξακκα κε
ηελ πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηα ζηελά ηνπ ρηιηνηξαγνπδηζκέλνπ Βοζπόροσ, όπνπ από ζαιάζζεο, ζα
ζαπκάζνπκε ηα παιηά ρσξηά αιιά θαη ηηο ζύγρξνλεο αξηζηνθξαηηθέο ζπλνηθίεο, θηάλνληαο κέρξη ηελ
δεύηεξε θξεκαζηή γέθπξα ηνπ Βνζπόξνπ. Μεηάβαζε ζηνλ 1ν θαη ζεκαληηθόηεξν ιόθν ηεο Βπδαληηλήο
Δπηάινθεο Πόιεο, όπνπ ζα δνύκε ηνλ Μέγα Ηππόδρομο, κε ηνπο 3 νβειίζθνπο (ν έλαο Αηγππηηαθόο πνπ
κεηαθέξζεθε από ηνλ Μ. Θενδόζην, ν δεύηεξνο από ηνπο Γειθνύο πνπ κεηαθέξζεθε από ηνλ Μ.
Κσλζηαληίλν ζηελ Πόιε θαη ν ηξίηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ε΄ ηνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ), ζα επηζθεθζνύκε ην
αμεπέξαζην Βπδαληηλό Μλεκείν ηην Αγία οθία (ε εθθιεζία ηνπ Ινπζηηληαλνύ, είλαη ε Σξίηε εθθιεζία,
θηίζηεθε ζε 5 ρξόληα 532 κ.Υ – 537 κ.Υ). Δλ ζπλερεία επίζθεςε ζην Τδραγωγείο ηοσ Ηοσζηινιανού,

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. Μεηά ηελ μελάγεζε ρξόλνο
ειεύζεξνο γηα γεύκα εμ ηδίσλ, ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο Πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ
παξαθνινύζεζε ηεο Αναζηάζιμης Ακολοσθίας, ζηον Ηερό Ναό Αγ.Σριάδος ηασροδρομίοσ, ζηελ
Μεγάιε Οδό ηνπ Πέξαλ. Ακέζσο κεηά πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε κε δείπλν ζε λπρηεξηλό θέληξν κε ρνξνύο
θαη ηξαγνύδηα από πεξηνρέο ηεο Αλαηνιήο. Γηαλπθηέξεπζε.
4η μέρα: ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ – ΠΡΗΓΚΗΠΟΝΖΑ
Πξσηλό θαη ζηελ ζπλέρεηα εθόζον ηο επιηρέποσν οι καιρικές ζσνθήκες, ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ
πξναηξεηηθή εθδξνκή καο, ζηα θαηαπξάζηλα Πξηγθεπόλεζα. Πξννξηζκόο καο αξρηθά ην ηξίην λεζί ησλ
Πξηγθηπνλλήζσλ, η Χάλκη, κε ηελ νκώλπκε Θεολογική Στολή 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 Πρίγκηπο. Με ηα γξαθηθά παηηόληα 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 ζεκείν ηνπ λεζηνύ, απ’ όπνπ ζα ζαπκάζεηε ηελ
ππέξνρε ζέα όισλ ησλ λεζηώλ. Γεύκα αηνκηθά ζε παξαζαιάζζηα ςαξνηαβέξλα. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν βξάδπ πξναηξεηηθή βόιηα θαη δείπλν ζηε θεκηζκέλε γξαθηθή πεξηνρή ηνπ
Kumkapi, ηελ παιηά ειιεληθή ζπλνηθία ηνπ Κνληνζθαιίνπ. Γηαλπθηέξεπζε.
5η μέρα: ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ – ΔΛΛΑΓΑ
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε 08:30 από ην μελνδνρείν κε ηηο απνζθεπέο καο, γηα λα γηα λα επηζθεθζνύκε ηελ
θιεηζηή Αιγσπηιακή Αγορά (Misir Carsisi) κε ηνπο πεξίθεκνπο παζηνπξκάδεο θαη ηελ πνηθηιία ησλ
κπαραξηθώλ θαη μεξώλ θαξπώλ. Ακέζσο κεηά ζηελ έμνδν ηεο Πόιεο ζα επηζθεπθζνύκε ην εκπνξηθό
θέληξν ISTANBUL FORUM, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ενσδρείο ηης Πόλης
(TURKUAZOO). Αλαρώξεζε γηα Διιάδα. Άθημε ζηα ζύλνξα, ηεισλεηαθόο έιεγρνο, θαη κε ελδηάκεζεο
ζηάζεηο θαζνδόλ άθημε ζηε πόιε καο ην βξάδπ.
Σιμή ζσμμεηοτής καη’άηομο:
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΓΗΚΛΗΝΟ

LARES PARK TAKSIM 4* ή παρόμοιο

Πρωινό

215€

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ
ΜΟΝΟΚΛΗΝΟ
+120€

ΠΑΗΓΗ
(6-12τρ)
175€

Ζ ηιμή περιλαμβάνει :
 Όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο/κεηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.
 Σηο 3 Γηαλπθηεξεύζεηο ζηα επηιεγκέλα μελνδνρεία.
 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν.
 Ξελαγήζεηο από επίζεκν ειιελόθσλν μελαγό.
 Αξρεγό – ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο
 Δπαγγεικαηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο
 Φ.Π.Α
Ζ ηιμή δεν περιλαμβάνει :
 Δηζόδνπο κνπζείσλ – αξραηνινγηθώλ ρώξσλ – εθθιεζηώλ.
 Δπηπιένλ έμνδα (όπσο επηπιένλ γεύκαηα, πνηά ζηα γεύκαηα, θηινδσξήκαηα).
 Καη όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο σο πξναηξεηηθό (π.ρ ηηο θξνπαδηέξεο ζε Βόζπνξν
θαη Πξηγθεπόλεζα, γιέληηα θ.α)

