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1η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 25-02-2023 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:00 . Έλεγχος στα Ελληνοτουρκικά σύνορα Καστανεών  στάση στο 
κατάστημα αφορολογήτων ειδών,   είσοδος  στην Τουρκία. Με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση άφιξη στην 
ΒΑΣΙΛΙΔΑ των πόλεων όπου βλέπουμε τα χερσαία τείχη, την Χρυσή Πύλη. Επίσκεψη στο μοναστήρι της 
Ζωοδόχου Πηγής όπου σύμφωνα με την παράδοση βρίσκονται τα μισοτηγανισμένα από την εποχή της άλωσης 
ψάρια. Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα. Επίσκεψη στη σκεπαστή αγορά ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ όπου τα 4000 
και πλέον καταστήματα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία για την αγορά αναμνηστικών και δώρων. Ελεύθερος 
χρόνος για φαγητό αγορές και βόλτα. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση.Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση  
και να περπατήσουμε στην πλατεία ΤΑΞΙM και στο γραφικό πεζόδρομο του Πέραν (Ιστικλάλ – 
Μπέογλου) όπου βρίσκονται οι εκκλησίες της Αγίας Τριάδος και της Παναγίας και τα καταστήματα με τα 
περίφημα παραδοσιακά εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02-2023  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη - προσκύνημα στον πατριαρχικό  Ναό του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Φανάρι 
στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ (όπου ψάλθηκε ο ακάθιστος ύμνος το 626 μ.χ) και  
θα ανηφορίσουμε για να ξεναγηθούμε στο ιστορικό κέντρο. Θα δούμε τον βυζαντινό Ιππόδρομο, εκεί 
βρίσκονται ο ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ του Μέγα Θεοδοσίου, η ΣΤΗΛΗ του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, η 
ΚΡΗΝΗ του Γουλιέλμου, ο Χάλκινος Τρίποδας των Δελφών, το ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ του Σουλτάν Αχμέτ, το 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ (βασιλική Δεξαμενή του ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ), η Θρυλική ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ένα 
αριστούργημα της Χριστιανικής τέχνης, χτισμένη στα σχέδια του ΙΣΙΔΩΡΟΥ και ΑΝΘΕΜΙΟΥ που αποτελεί 
θαύμα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια προαιρετική Κρουαζιέρα στο ΒΟΣΠΟΡΟ. Ξεκινάμε από 
την είσοδο του ΚΕΡΑΤΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ από όπου θα βλέπουμε πανοραμικά τόσο την ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ με τα μνημεία της, όσο και την πλευρά του ΓΑΛΑΤΑ με τον περίφημο ΠΥΡΓΟ. 
Συνεχίζουμε δίπλα από τα ανάκτορα του ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ, το περίφημο ανάκτορο – ξενοδοχείο 
CIRAGAN, περνάμε κάτω από την μεγάλη ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ  ΒΟΣΠΟΡΟΥ, βλέπουμε τα δυο μεγάλα ΦΡΟΥΡΙΑ 
και τη δεύτερη ΓΕΦΥΡΑ. Πλησίον των Ασιατικών ακτών, περνάμε από την Χρυσούπολη (Uskudar), τον 
Πύργο του Λεάνδρου και επιστρέφουμε στον Κεράτιο Κόλπο.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, 
διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 


