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4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
Κωνςταντινούπολη
Βόςποροσ - Πριγκιπόνηςα
30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου
1η ημζρα
Αναχϊρθςθ από το νζο πάρκο ςτισ 20:00 μ.μ. 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 τον τοφρκικο ςυνοριακό ςτακμό των Τψάλων.
2η ημζρα
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.
Αρχίηουμε τθν ξενάγθςθ με τον ξεναγό μασ ςτθν Εκκλθςία τθσ Παναγιάσ Βλαχζρνασ όπου εψάλλει για πρϊτθ φορά
ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ το 626μ.χ, τθν εκκλθςία τθσ Ηωοδόχου Πθγισ με το Αγίαςμα, τα παραδοςιακά ψάρια και τουσ
τάφουσ των Πατριαρχϊν ςτο Μπαλουκλί. τθν ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ςτο
Φανάρι, τθν κιβωτό τθσ Ορκοδοξίασ. υνεχίηουμε για τον Βυηαντινό Ιππόδρομο, τον Αιγυπτιακό Οβελίςκο, τθν
ςτιλθ των Δελφϊν, τθν γερμανικι κρινθ του 1898, το Μπλζ-Σηαμί και τθν ιςτορικι-κρυλικι ΑΓΙΑ-ΟΦΙΑ. τθ
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. Σο βράδυ μια βόλτα ςτθν περιοχι του Πζραν για να επιςκεφκοφμε τθν
πλατεία Σαξίμ με τισ περίφθμεσ ταβζρνεσ και τα μαγαηιά. Διαν/ςθ
3η ημζρα
Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν προαιρετική κρουαηιζρα ςτα μαγευτικά ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΘΑ. Επίςκεψθ ςτθν Χάλκθ με
το επιβλθτικό κτίριο τθσ Θεολογικισ χολισ και καταλιγουμε ςτο μεγαλφτερο νθςί τθν Πρίγκθπο. Χρόνοσ
ελεφκεροσ για βόλτα με τα γραφικά παϊτόνια, όπου κα καυμάςουμε τισ αρχοντικζσ ξφλινεσ επαφλεισ με τουσ
κιπουσ. Οςοι επικυμοφν μποροφν να επιςκεφκοφν το μοναςτιρι του Αϊ-Γιϊργθ του Κουδουνά που βρίςκεται ςτο
ψθλότερο ςθμείο του νθςιοφ. υνεχίηουμε για τθν κλειςτι αγορά ΚΑΠΑΛΙ-ΣΑΡΙ με τα 4.000 μαγαηιά. Επιςτροφι
ςτο ξενοδοχείο. Σο βράδυ προαιρετική διαςκζδαςθ ςε νυχτερινό κζντρο μουςικι, παραδοςιακοφσ χοροφσ και
τραγοφδια. Διαν/ςθ.
4η ημζρα
Πρωινό και αναχϊρθςθ για να επιςκεφκοφμε τθν Αιγυπτιακι αγορά. τθν ςυνζχεια γεμάτοι από όμορφεσ
αναμνιςεισ, αναχωροφμε για τθν επιςτροφι μασ..

ΤΙΜΗ: 99 € άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεταφορά με ςφγχρονο κλιματιηόμενο ποφλμαν
 2 διαν/ςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό
 Σοπικό ξεναγό.
 Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Σισ κρουαηιζρεσ Βόςπορο - Πριγκιπόνθςα, ειςόδουσ ςε μουςεία, επιπλζον γεφματα, ποτά,
διαςκεδάςεισ και ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό.
 Φόρο διαμονισ
Σαρανταπόρου 34, Φλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Τηλ: 2385044965 Φαξ: 2385044970
Τηλ: 2386500821 Φαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

