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ΘΕΟΥΑΝΕΙΑ
5 HMΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ - ΒΟΠΟΡΟ - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΑ
2 - 6 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ

1η ημέρα: ΥΛΩΡΙΝΑ – ΤΝΟΡΑ ΚΗΠΩΝ
Αλαρώξεζε από ην λέν πάξθν ζηηο 20.00 κ.κ. θαη από ην Ακύληαην ζηηο 20.30 κ.κ. κε πξννξηζκό ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε. ηελ δηαδξνκή καο ζα έρνπκε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ, θαγεηό θαη μεθνύξαζε.
Άθημε ζην ζπλνξηαθό ζηαζκό ησλ Κήπσλ. Μεηά ηoλ έιεγρν ησλ ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ, επηζθεπηόκαζηε
ηα θαηαζηήκαηα DUTY FREE SHOPS – EVEREST γηα αγνξέο θαη θαθέ. ηελ ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε ηελ
γέθπξα ησλ Κήπσλ θαη ζηνλ ηνύξθηθν ζπλνξηαθό ζηαζκό ησλ Τςάισλ.

2η ημέρα: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Μπαίλνληαο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη πεξλώληαο έμσ από ηελ Κεζάλε- Μάιγαξα -Ραηδεζηό(ζηάζε γηα
θαθέ). Μεηά από κία όκνξθε δηαδξνκή παξάιιεια ηεο ζάιαζζαο ηνπ Μαξκαξά άθημε ζηελ καγεπηηθή
Κσλζηαληηλνύπνιε όπνπ αξρίδνπκε ην νδηθό πεξίπινπ ησλ ρεξζαίσλ ηεηρώλ ηνπ Θενδνζίνπ,
επηζθεπηόκαζηε ηελ εθθιεζία ηεο Ζωοδότοσ Πηγής ζην Μπαινπθιί κε ην ζαπκαηνπξγό αγίαζκα θαη ηνπο
ηάθνπο ησλ Παηξηαξρώλ, αξρηεξέσλ θαη επεξγεηώλ ηεο Πόιεο. Σελ Παναγία Βλατέρνα, όπνπ εςάιιεη γηα
πξώηε θνξά ν Αθάζηζηνο Ύκλνο ην 625κ.ρ. Μεηάβαζε ζηνλ 1 ν θαη ζεκαληηθόηεξν ιόθν ηεο Βπδαληηλήο
Δπηάινθεο Πόιεο, όπνπ ζα δνύκε ηνλ Μέγα Ιππόδρομο, 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 ). ηελ ζπλέρεηα ζα
δνύκε ην Μπλε Τζαμί ή Σδακί ηνπ νπιηάλνπ Αρκέη πνπ είλαη ην σξαηόηεξν θαη κεγαιύηεξν ηδακί
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. πλερίδνπκε ηελ μελάγεζε καο ζην αμεπέξαζην Βπδαληηλό Μλεκείν ηην
Αγία Σοθία (ε εθθιεζία ηνπ Ηνπζηηληαλνύ, είλαη ε Σξίηε εθθιεζία, θηίζηεθε ζε 5 ρξόληα 532 κ.Υ – 537
κ.Υ). Δλ ζπλερεία επίζθεςε ζην Υδραγωγείο ηοσ Ιοσζηινιανού, 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. ηελ ζπλέρεηα ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Υξὀλνο ειεύζεξνο
γηα μεθνύξαζε. Σν απόγεπκα αθνινπζεί πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηα ζηελά ηνπ τιλιοηραγοσδιζμένοσ
Βοζπόροσ, 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 ζην
θέληξν ηεο πόιεο, ζηελ νδό ηνπ Πέξαλ (İstiklal Caddesi ) νδόο Αλεμαξηεζίαο ζηα Σνπξθηθά. Δπηζηξνθή
ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.

3η ημέρα: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα λα επηζθεθζνύκε ην ηειεπηαίν ζεξηλό αλάθηνξν ησλ
Οζσκαλώλ νπιηάλσλ, ην Dolma Bahce, παιάηη ρηηζκέλν από ηνλ Αβδνύι Μεηδίη ζε ζηπι κπαξόθ θαη
ξνθνθό. πλερίδνληαο ζα θαηαιήμνπκε ζηε Μονή ηης Φώρας (Kariye Camii) κε ηα ππέξνρα ςεθηδσηά
θαη ηηο κνλαδηθέο λσπνγξαθίεο. Αθνινπζώληαο δηαδξνκή παξάιιειε κε ηηο αθηέο ηνπ Κεξαηίνπ Κόιπνπ, ζα
θαηαιήμνπκε ζηελ πεξηνρή ηνπ Φαλαξηνύ, εθεί όπνπ θηινμελείηαη ην ζπγθξόηεκα ηνπ Οηθνπκεληθνύ
Παηξηαξρείνπ θαη ν Ι.Π.Ναός ηοσ Αγίοσ Γεώργιοσ κε ηηο ζπάληεο ηζηνξηθέο εηθόλεο θαη ηηο ιεηςαλνζήθεο
Αγίσλ ηεο Δθθιεζίαο καο. Ζ πεξηήγεζε ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο νινθιεξώλεηαη κε ηελ επίζθεςε καο ζηελ
θιεηζηή αγνξά ηεο πόιεο, Κapali Carsi, κε ηα 4.000 θαηαζηήκαηα, όπνπ ζα έρεηε ειεύζεξν ρξόλν γηα
ςώληα ζε δεξκάηηλα είδε, αιάβαζηξα, είδε δώξσλ, αληίθεο θ.α. ρσξίο θπζηθά λα παξαιείςνπκε ην
απαξαίηεην «παδάξη». Σν βξάδπ πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε κε δείπλν ζε λπρηεξηλό θέληξν κε ρνξνύο θαη
ηξαγνύδηα από πεξηνρέο ηεο Αλαηνιήο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε
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4η ημέρα: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πεξηνρή Bostanci όπνπ ζα πάξνπκε ην θαξάβη γηα ηελ εθδξνκή καο,
ζηα θαηαπξάζηλα Πξηγθεπόλεζα. Πξννξηζκόο καο αξρηθά ην ηξίην λεζί ησλ Πξηγθηπνλλήζσλ, η Φάλκη, 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 θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 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 κπνξείηε λα επηζθεθζείηε επίζεο, ην Μνλαζηήξη
ηνπ Αγ.Γεσξγίνπ ηνπ Κνπδνπλά πνπ βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ λεζηνύ, απ’ όπνπ ζα ζαπκάζεηε
ηελ ππέξνρε ζέα όισλ ησλ λεζηώλ. Δπηζηξνθή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν βξάδπ πξναηξεηηθή
δηαζθέδαζε ζηε θεκηζκέλε γξαθηθή πεξηνρή ηνπ Kumkapi κε ηηο ςαξνηαβέξλεο. Δπηζηξνθή ζην
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.

5η ημέρα: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ – ΥΛΩΡΙΝΑ
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν κε ηηο απνζθεπέο καο, γηα λα επηζθεθζνύκε ηελ θιεηζηή
Αιγσπηιακή Αγορά (Misir Carsisi) κε ηνπο πεξίθεκνπο παζηνπξκάδεο θαη ηελ πνηθηιία ησλ κπαραξηθώλ
θαη μεξώλ θαξπώλ. ηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα λα πάξνπκε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, ζηάζε γηα
θαγεηό, άθημε ζηα ζύλνξα ηεισλεηαθόο έιεγρνο θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο θαζνδόλ, θηάλνπκε ζηελ πόιε
καο γεκάηνη από όκνξθεο αλακλήζεηο.

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ - ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 155 €
ΔΙΑΥΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ : 60 €
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεηαθνξά κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ.
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν κε πξσηλό
 Ξελαγήζεηο - πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα κε επίζεκν μελαγό θαζ΄όιε ηελ
δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.
 Αξρεγό, ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Σηο θξνπαδηέξεο Βόζπνξν – Πξηγθηπόλεζα , εηζόδνπο ζε κνπζεία, επηπιένλ γεύκαηα, πνηά,
δηαζθεδάζεηο θαη όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό.
 Φόξνο δηαλπθηέξεπζεο ( 6 € )
*ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΗ
ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΓΚΡΟΤΠ ΦΩΡΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΥΘΕΙ ΣΙΠΟΣΑ.
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