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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Αναχώρηση 28 Οκτωβρίου 2022
1η Μέρα Παρασκευή
Αναχώρηση από το γραφείο μας ώρα 06.00 Διέλευση των συνόρων Καστανεών, συνεχίζουμε για
Κωνσταντινούπολη με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση, άφιξη στην Βασιλίδα των πόλεων με την
Βασίλισσα των Εκκλησιών περιήγηση στα χερσαία τείχη της Πόλης, επίσκεψη στο μοναστήρι της
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (όπου σύμφωνα με την παράδοση βρίσκονται τα μισοτηγανισμένα ψάρια από
την εποχή της άλωσης). Συνεχίζουμε για το περίφημο ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ όπου τα 4000 και πλέον
καταστήματα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία για την αγορά αναμνηστικών και δώρων. Άφιξη στο
ξενοδχείο, τακτοποίηση. Το βράδυ μετάβαση στην Πλατεία ΤΑΞΙΜ για βόλτα στα καταστήματα της
ΜΠΕΟΓΛΟΥ και φαγητό στα πολυάριθμα εστιατόρια... Μπορούμε ακόμη να απολαύσουμε τη
μαγευτική θέα της πόλης και του Βοσπόρου πίνοντας το τσαι μας ή και το ποτό μας… στους
τελευταίους ορόφους του ξενοδοχείου MARMARA. Επιστροφή στο ξενοδοχείο Διανυκτέρευση.

2η Μέρα Σάββατο
Ξύπνημα, πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε τα ανάκτορα Ντολμάμπαχτσε (γεμιστός
κήπος). Κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856
μέχρι το 1922, στην συνέχεια θα έχουμε (προαιρετικά) την μαγευτική κρουαζιέρα στα όμορφα
στενά του Βοσπόρου. Θα ξεκινήσουμε από την είσοδο του Κερατίου Κόλπου από όπου θα βλέπουμε
πανοραμικά τόσο την Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη με τα μνημεία της όσο και την πλευρά του Γαλατά
με τον περίφημο Πύργο. Συνεχίζουμε δίπλα από τα ανάκτορα του ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ, το περίφημο
ανάκτορο – ξενοδοχείο CIRAGAN, την μεγάλη γέφυρα του Βοσπόρου, το Βόσπορο με τα δύο μεγάλα
φρούρια, την δεύτερη γέφυρα και επιστρέφουμε πλησίον των Ασιατικών ακτών. Περνάμε από την
Χρυσούπολη (Uskudar), τον Πύργο του Λεάνδρου και επιστρέφουμε στον Κεράτιο Κόλπο. Χρόνος
Ελεύθερος στην Αιγυπτιακή αγορά - αγορά μπαχαρικών (κτιστηκε το 1664 μαζί με την αποπεράτωση
του παρακείμενου τεμένους Yeni camii απο την βασιλομήτορα Turhan Hatice.) Στην περιοχή του
Μαυροχωρίου με τα μοντέρνα καφέ, συνοικιακά αρτοποιεία, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τα
στούντιο και τα ατελιέ νεαρών σχεδιαστών μόδας, θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της
Κωνσταντινούπολης, που στεγάζεται σε μια πρώην αποθήκη, μπορείτε να θαυμάσετε έργα σύγχρονης
τέχνης τόσο από την Τουρκία όσο και από όλο τον κόσμο.. Ελεύθερος χρόνος στην περιοχή. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μετάβαση στην πλατεία ΤΑΞΙΜ για βραδινή βόλτα.. επιστροφή,
διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Κυριακή
Ξύπνημα, πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφθούμε την ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ (όπου
ψάλθηκε για πρώτη φορά ο ακάθιστος ύμνος το 626)… στην συνέχεια θα ξεναγηθούμε και θα
προσκυνήσουμε στο κέντρο του Ορθόδοξου πολιτισμού το “ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ”.
ελεύθερος χρόνος.. Θα καταλήξουμε στην Ιστορική Κωνσταντινούπολη με επισκέψεις στο Μουσείο
Μωσαϊκών, στο Βυζαντινό ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ, στο ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ και να ξεναγηθούμε στο θαύμα των
αιώνων την θρυλική ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (εις του Θεού Σοφία) χτισμένη από τον Ανθέμιο και Ισίδωρο.
Τελευταία επίσκεψη η Βασιλική Δεξαμενή. Συνεχίζουμε για την επιστροφή μας στην Ελλάδα έχοντας
πρώτα ελεύθερος χρόνο για καφέ – φαγητό στο εμπορικό κέντρο forum Istanbul.. με ενδιάμεση στάση
για ξεκούραση και τον τελωνειακό έλεγχο, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:





Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας
Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HILTON GARDEN INN GOLDEN HORN 4*
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο
Τοπικό ξεναγό για όλες τις μέρες του προγράμματος.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Εισόδους μουσείων, νυκτερινών κέντρων,
 Κρουαζιέρα στο Βόσπορο
 ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.

Τιμή κατά άτομο 160 EURO
Παιδί 2-12 στο δωμάτιο των γονέων 120
Μονόκλινο 240

