
 

 

 

 

 
 

Διάπκεια:  4,5ημέπερ  

Ανασυπήζειρ: Κάθε Παπαζκεςή & άββαηο από 05/11-12/03/22 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ  
 

Πλήπερ ππόγπαμμα με ΔΩΡΟ 3 γεύμαηα & επίζκετη ζηο μοναδικό Pierre Loti με 
καηαπληκηική θέα ζηον Κεπάηιο κόλπο & πεπιήγηζη ζηη Υαλκηδόνα ζηην Αζιαηική 

πλεςπά !  
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

1η μέπα: Αθήνα – Κυνζηανηινούπολη   
Αλαρώξεζε από ην Δ. Βεληδέινο. Άθημε ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε (αζηαηηθή πιεπξά), 
ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό Διιελόθσλν ζπλνδό/μελαγό καο. Παίξλoληαο ηνλ παξαιηαθό 

δξόκν κηα εθπιεθηηθή δηαδξνκή μεδηπιώλεηαη κπξνζηά καο. Ζ ώξα είλαη ηδαληθή γηα 
πέξαζκα κε ιεσθνξείν από ηνλ δξόκν ηεο Βαγδάηεο θαη κεηά πεξίπαην ζηα γξαθηθά ζηελά 

ηνπ Θαληίθηντ, ηεο Αξραίαο Φαιθεδόλαο, ζηελ αγνξά κπαραξηθώλ –ιαραληθώλ – 
παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ κε ηα ρίιηα ρξώκαηα, ζηελ εθθιεζία πνπ έγηλε ε Οηθνπκεληθή 
Σύλνδνο γηα ηνλ Κνλνθπζηηηζκό θαη έγηλε ην ζαύκα ηεο Αγίαο Δπθεκίαο. Ακέζσο κεηά ζα 

επηβηβαζηνύκε ζην θαξαβάθη κε πξννξηζκό ηελ επξσπατθή πιεπξά ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο, 
θαη ην ιηκάλη Θακπαηάο, δηαζρίδνληαο ηηο δύν Ζπείξνπο από ηελ Αζία ζηελ Δπξώπε!!! 

Δπίζθεςε ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν ζην Φαλάξη, ηελ Παλαγία ησλ Βιαρεξλώλ, ην 
Κπαινπθιί (Κνλή Εσνδόρνπ Πεγήο) πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο ζξύινπο γηα ηα 
κηζνηεγαληζκέλα ςάξηα θαη ηελ άισζε ηεο Πόιεο.  Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο. 

Ταθηνπνίεζε ηα δσκάηηα. Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην.  Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2η μέπα: Κυνζηανηινούπολη – Ημέπα ελεύθεπη 
Πξσηλό. Διεύζεξε κέξα γηα λα απνιαύζεηε ηελ Πόιε θαη ηηο αγνξέο ηεο. 

 
3η μέπα: Ξενάγηζη Νηολμά Μπασηζέ - Ππιγκηπόνηζα 
Κεηά ην πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα μελάγεζε ζην πεξίθεκν αλάθηνξν Ληνικά Κπαρηζέ. 

Ακέζσο κεηά από ην Θακπαηάο  ζα επηβηβαζηνύκε ζε πινίν γηα λα επηζθεθζνύκε ηα 
Πξηγθεπόλεζα. Ζ πξώηε ζηάζε καο ζα γίλεη ζηε Φάιθε κε ηελ πεξίθεκε Θενινγηθή Σρνιή 

θαη ηελ Ηεξά Κνλή ηεο Αγίαο Τξηάδαο ζην ιόθν ηεο Διπίδαο. Σηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε 
ηελ Πξίγθεπν, όπνπ κπνξείηε πξναηξεηηθά λα θάλεηε  κε ηηο παξαδνζηαθέο άκαμεο ην γύξν 
ηνπ λεζηνύ. Γεύκα. Δπηζηξνθή ζηελ πόιε. Δπίζθεςε ζε βηνηερλία δεξκάηηλσλ εηδώλ. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε  δηαζθέδαζε (€35)  ζε 
παξαδνζηαθό λπρηεξηλό θέληξν κε δσληαλή νξρήζηξα θαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηεο 

θνηιηάο  (oriental). Γηαλπθηέξεπζε. 
 



 

 

 

 
4η μέπα: Κυνζηανηινούπολη  

Πξόγεπκα θαη ζηε ζπλέρεηα πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα (€ 20) ζην Βόζπνξν κε ηδησηηθό 
θαξάβη. Ακέζσο κεηά αλαρώξεζε γηα μελάγεζε ζηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Πόιεο. Θα 

μεθηλήζνπκε από ην κεγαιύηεξν κλεκείν ηνπ ειιεληζκνύ θαη ηεο ρξηζηηαλνζύλεο, ηελ Αγία 
Σνθία. Σηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ην ζνπιηαληθό αλάθηνξν Τνπ Θαπί ζηε ρεξζόλεζν 
πνπ ηδξύζεθε ε αξραία απνηθία ηνπ Βπδαληίνπ, ηνλ Βπδαληηλό Ηππόδξνκν, ην ζξπιηθό Κπιε 

Τδακί (Σνπιηάλαρκεη) θαη ηε Βαζηιηθή Σηέξλα ηνπ Ηνπζηηληαλνύ. Κεηά από έλα δηάιεηκκα 
γηα γεύκα θαη ιίγε αλάπαπζε, ε εκέξα καο ζα θιείζεη κε ηελ επίζθεςή καο ζηελ 

εθπιεθηηθή Σθεπαζηή Αγνξά (Θαπαιί Τζαξζί) κε ηα 5.000 καγαδηά γηα λα θάλεηε ηηο αγνξέο 
ζαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε 
 

5η  μέπα: Κυνζηανηινούπολη – Αθήνα 
Κεηά ην πξόγεπκα επίζθεςε ζην ιόθν ηνπ PIERRE LOTI γηα λα απνιαύζεηε ηε κνλαδηθή 

ζέα ηεο Πόιεο θαη ηνλ Θεξάηην θόιπν. Σηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ 
πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα. 
 

 
 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  4ήμεπο ππόγπαμμα 

 
 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  5ήμεπο ππόγπαμμα 

 

 

 

Ξενοδοσείο  2κλινο 1κλινο Παιδικό έυρ 12 εηών  

Riva 4*  € 330 € 395 € 300 

Nova Plaza Crystal 
4* 

€ 340 € 405 € 310 

Occidental Taksim 4* 
Radisson Pera 5*  

 € 360 € 450 € 330 

Barcelo Taksim 4*  € 410 € 560 € 380 

Marmara Taksim 4*  € 495 € 730 € 465 

Ξενοδοσείο  2κλινο 1κλινο Παιδικό έυρ 12 εηών  

Riva 4*  € 345 € 440 € 315  

Nova Plaza Crystal 
4* 

€ 355 € 455 € 325 

Occidental Taksim 4* 
Radisson Pera 5*  

 € 385 € 525 € 355 

Barcelo Taksim 4*  € 410 € 660 € 430 

Marmara Taksim 4*  € 495 € 870 € 540 



 

 

 

 
 

Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα-Θσλζηαληηλνύπνιε-Αζήλα κε Pegasus Airlines 

 Κηα απνζθεπή κέρξη 20 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 7 θηιά αλά άηνκν 
 Κεηαθνξέο από θαη πξνο ην αεξνδξόκην 
 3 ή 4 δηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό ζε μελνδνρείν επηινγήο ζαο 

 1 δείπλν θαη 2 γεύκαηα ζε ηνπηθά εζηηαηόξηα 
 Δηζηηήξηα πινηαξίνπ γηα ηα Πξηγθεπόλεζα                                             

 Δθδξνκέο ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 
 Τνπηθόο ειιελόθσλνο ζπλνδόο/μελαγόο 

 

Δεν Πεπιλαμβάνονηαι:  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία & επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο 

 Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 
 Τα ηππήιαηα ακαμάθηα 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ € 135 αλά άηνκν 

 
 

 
 

Πηήζειρ με Pegasus Airlines για όλερ ηιρ ανασυπήζειρ 

Διαδπομή  Ανασώπηζη  Άθιξη  

ΑΘΖΛΑ – ΘΩΛΣΤΑΛΤΗΛΟΥΠΟΙΖ  09.30 11.55 

             ΘΩΛΣΤΑΛΤΗΛΟΥΠΟΙΖ – ΑΘΖΛΑ  16.35 17.05 

 
 

ημειώζειρ:  
 Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο θακία παξάιεηςε  
 Τν 4εκεξν πξόγξακκα εθηειείηαη ρσξίο ηελ ειεύζεξε κέξα 

 H εθδξνκή πξαγκαηνπνηείηαη κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή 6 άηνκα 
 Οη αλσηέξσ ηηκέο δελ ηζρύνπλ ζε ενξηαζηηθέο πεξηόδνπο 

 
 

 
 


