
 

 

 

 
 

Γηάξθεηα:  5εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 09/12/2021 &  03/03, 24/03, 21/04 & 09/06/2022 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
Κηα πόιε πνιύρξσκε, πνιύβνπε, κεζπζηηθή, ζην ζεκείν ζπλάληεζεο δύν επείξσλ - ηεο 
Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο - θαη δύν ζαιαζζώλ - ηεο Καύξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Κεζνγείνπ. 

Κηα πόιε κε ζαπκάζηα θπζηθή ηνπνζεζία θαη θαληαζκαγνξηθή ηνπνγξαθία. 
Νη αλακλήζεηο ηεο ρηιηόρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, ν πινύηνο ησλ κλεκείσλ ηεο, νη γξαθηθέο 
παιηέο ζπλνηθίεο ηεο, αιιά θαη ην ζύγρξνλν πξόζσπν ηεο Ξόιεο, ηεο πξνζδίδνπλ κηα 

κνλαδηθή γνεηεία. Κε ην βιέκκα ηεο πξνζεισκέλν ζηε Γύζε θαη ηελ ςπρή ηεο ραξηζκέλε 
ζηελ Αλαηνιή, ζπληαηξηάδεη ζηα ζπιάρλα ηεο ηηο πην ερεξέο αληηζέζεηο. Νη νπξαλνμύζηεο 

κπεξδεύνληαη κε ηνπο κηλαξέδεο, νη ζεηξήλεο κε ηε θσλή ηνπ κνπεδίλε, ην θηζκέη κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό. Ν Δπξσπατθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο πόιεο βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

δηειθπζηίλδα κε ηηο Αζηαηηθέο ξίδεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο. Κηα πόιε ρηηζκέλε ζε επηά ιόθνπο 

θαη πεξηθπθισκέλε ζε ηξεηο πιεπξέο από λεξό, πνπ ηε καγεία ηεο έρνπλ ζπλπθάλεη νη 
ζξύινη, ε ηζηνξία θαη ε πνίεζε. 

Κηα πόιε πνπ θαηέρεη εμαηξεηηθή ζέζε ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία. Κηα πόιε κε πνιιά 
νλόκαηα: Λέα Οώκε, Θσλζηαληίλνπ Ξόιηο, Βαζηιίδα ησλ Ξόιεσλ, Βαζηιεύνπζα. 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 

1ε κέξα: Αζήλα – Κωλζηαληηλνύπνιε  
Αγίαζκα ηνπ Μπαινπθιί – Μνλή ηεο Φώξαο – Πεξίπαηνο ζηα Βπδαληηλά  Τείρε – 

Παλαγία Βιαρεξλώλ – Παηξηαξρείν – Σεξγηάλη ζην Φαλάξη – Μεγάιε ηνπ γέλνπο ζρνιή  

Αεξνπνξηθή αλαρώξεζε γηα ηελ γνεηεπηηθή Θσλζηαληηλνύπνιε (City of the World’s Desire 
θαηά ηνλ ζπγγξαθέα Philip Mansel) , κηα κνλαδηθή πόιε ζηνλ θόζκν πνπ κνηξάδεηαη ζε δύν 

επείξνπο θαη αθξνβαηεί κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. Άθημε ζην αεξνδξόκην θαη ε πξώηε 
καο κέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ Δπηάινθε Ξόιε, ζηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο αιιά θαη ηνπο 

ζξύινπο ηνπ Βπδαληίνπ, ηνπο γελλεκέλνπο ζηελ πνξθύξα απηνθξάηνξεο θαη ηηο ζιηκκέλεο  
πξηγθίπηζζεο, ηα γελλαία ηείρε θαη ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο ςεθηδσηήο ηέρλεο. Θα 
μεθηλήζνπκε κε ην αγίαζκα ηεο Ξαλαγίαο ηεο Κπαινπθιηώηηζαο θαη ηνλ  ζξύιν κε ηνλ 

θαιόγεξν θαη ηα ςάξηα ζην καληάην ηεο Άισζεο ηεο Ξόιεο. Θα ζπλερίζνπκε γηα κηα 
πξσηόγλσξε εκπεηξία, έλα κηθξό πεξίπαην πιάη  ζηα Βπδαληηλά  ρεξζαία ηείρε ηνπ 

Θενδνζίνπ πνπ θύιαμαλ  απόξζεηε ηελ Βαζηιεύνπζα γηα 12 αηώλεο, ζην πην ‘αδύλαην’ 
ζεκείν ηνπο ζηελ πεξίθεκε Ξύιε ηνπ Οσκαλνύ. Πηε ζπλέρεηα ζα θαηεθνξίζνπκε ζηνλ 
‘Αθάζηζην Ύκλν’, όπσο απνθαινύλ νη ληόπηνη  ηελ Ξαλαγία ησλ Βιαρεξλώλ, κηα εθθιεζηά 

όπνπ πάληα λνηώζνπκε  κεγάιε ζπγθίλεζε κε ηελ εμηζηόξεζε ησλ γεγνλόησλ ηεο 
πνιηνξθίαο ηεο Ξόιεο από ηνπο Αβάξνπο θαη ηελ ηειηθή λίθε ηνπ Ζξαθιείνπ κε ηελ 

επαλάθηεζε ηνπ Ρηκίνπ Πηαπξνύ από ηνπο Ξέξζεο ην 626 κ.Σ. Θαη ζην ζεκείν απηό 
αξρίδνπκε έλα όκνξθν πνιίηηθν ζεξγηάλη ζηα γξαθηθά ζνθάθηα πνπ ζα καο απνθαιύςεη 
ππέξνρα παιηά θαλαξηώηηθα ζπίηηα κε θαλεξή ηε ζθξαγίδα ηνπ ρξόλνπ, παιηέο βπδαληηλέο 

εθθιεζηέο ( Ξαλαγία Κπαιελό, Άγηνο Γεκήηξεο ηεο Μπιόπνξηαο-πξώελ Ξαηξηαξρηθόο 



 

 

 

Λαόο),  απνκεηλάξηα από ηα ζαιάζζηα βπδαληηλά  ηείρε ηνπ Θεξαηίνπ θόιπνπ, κηθξά 

ραξηησκέλα καγαδηά, ηνπηθά ηζάηραλε, θαη θαθελεδάθηα, παξαδνζηαθά ληόπηα 
δαραξνπιαζηεία, αιιά θαη ηνπο ζεκεξηλνύο θαηνίθνπο, λα θαηαπηάλνληαη ακέξηκλα, θαη κε 

ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο αλαηνιίηηθν ρνπδνύξη, κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αζρνιίεο. 
Ν πεξίπαηνο καο ζα θαηαιήμεη ζην ζεπηό νξζόδνμν Ξαηξηαξρείν.  Θα δνύκε ηελ Θιεηζηή 
Ξύιε, ρώξν καξηπξίνπ ηνπ Ξαηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Δ’, ηνλ Ξαηξηαξρηθό Νίθν ρηηζκέλν 

ζηα πξόηππα ηεο αγηνξείηηθεο αξρηηεθηνληθήο - γξαθείν, ζπλνδηθέο αίζνπζεο θαη θαηνηθία 
ηνπ Ξαλαγηώηαηνπ  - θαη ζα πξνζθπλήζνπκε ζηνλ παηξηαξρηθό λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, 

ζαπκάδνληαο ην ρξπζνπνίθηιην παιαηό μπιόγιππην ηέκπιν, ηελ ζπάληα εηθόλα ηεο 
Ξαλαγίαο Ξακκαθάξηζηνπ θαη άιια ηεξά θεηκήιηα. Ρέινο δε δελ ζα παξαιείςνπκε λα 
επηζθεθηνύκε  ην ππεξήθαλν αξρηηεθηόλεκα ηεο  Κεγάιεο ηνπ Γέλνπο Πρνιήο ζε ζρήκα 

αεηνύ κε αλνηρηέο θηεξνύγεο,   πνπ πξόζθαηα γηόξηαζε ηα 500 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο 
θαη πνπ ράξηζε ηα θώηα ηεο γλώζεο ζε ακέηξεηνπο δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο ηεο Ξόιεο. Κε 

ην ηέινο ηεο μελάγεζεο ζα κεηαθεξζνύκε γηα εγθαηάζηαζε  ζην θεληξηθό μελνδνρείν καο 
ζηελ πιαηεία Ραθζίκ. 
Ζ κέξα καο όκσο δελ ηειεηώλεη εδώ: Ρν Βξαδάθη ζα πεξπαηήζνπκε όινη καδί ζηνλ 

πνιπζύρλαζην δξόκν ηεο Istiklal  (ε παιηά Ιεσθόξνο ηνπ Ξέξα), όπνπ θπξηαξρεί ν 
λεαληθόο παικόο θαη ρηππά ε θαξδηά ηεο λπρηεξηλήο δσήο ηεο Ξόιεο γηα κηα ζύληνκε 

πξώηε γλσξηκία, όπνπ επίζεο  κπνξείηε λα επηζεκάλεηε θαη εζηηαηόξηα γηα ην δείπλν ζαο. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
(Σεκείωζε:  Ζ Κνλή ηεο Σώξαο είλαη θιεηζηή γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο.) 

 
2ε κέξα: Οινήκεξε εθδξνκή ζηελ Αζηαηηθή πιεπξά ηεο Πόιεο, ηα Πξηγθεπόλλεζα 

& ειηνβαζίιεκα ζην γξαθηθό παξαζαιάζζην ρωξηό ηνπ Βνζπόξνπ, Οξηάθηνη 
Κεηά από έλα σξαίν κπνπθέ πξσηλό  ζην μελνδνρείν αλαρσξνύκε γηα ηελ νινήκεξε 
εθδξνκή καο, όπνπ ζα απνιαύζνπκε ρίιηεο εηθόλεο θαη ζα γεπηνύκε  ιίγν από ηελ αλεκειηά 

ηεο αηκόζθαηξαο ζηα ‘λεζάθηα καο’ όπσο  ηα απνθαινύλ  νη νκνγελείο καο  πνπ 
παξαζεξίδνπλ εθεί. Μεθηλώληαο κε ην πνύικαλ  κε πξννξηζκό ηελ απνβάζξα ηνπ 

Κπνζηάληδη, ζα δηαζρίζνπκε ηελ πεξίθεκε πξώηε θξεκαζηή γέθπξα ηνπ Βνζπόξνπ από 
όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηηο παξαιίεο ηνπ κε ηα μαθνπζηά παξαζαιάζζηα  ‘γηαιηά’,  ηνλ Ξύξγν 
ηνπ Ιεάλδξνπ θαηακεζήο ηεο ζάιαζζαο, ην ηζηνξηθό θέληξν κε ηνπο κηλαξέδεο θαη ηελ 

θνξπθνγξακκή ηεο κεγαινύπνιεο κε ηνπο εληππσζηαθνύο ζύγρξνλνπο νπξαλνμύζηεο. 
Άθημε ζην Κπνζηάληδη θαη επηβίβαζε ζην θαξαβάθη ηεο γξακκήο γηα ην λεζί ηεο Σάιθεο, 

όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ηελ Αγία Ρξηάδα θαη ηελ νκώλπκε Θενινγηθή Πρνιή ζηελ θνξπθή 
ηνπ ‘Ιόθνπ ηεο Διπίδαο’, ζα κηιήζνπκε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ζα θαζίζνπκε κε 

ζπγθίλεζε ζηα ίδηα παιηά έδξαλα ησλ ηάμεσλ πνπ  θαζόηαλ ζαλ καζεηήο θαη ν ζεκεξηλόο 
Ξαηξηάξρεο. Πηε ζπλέρεηα ην θαξαβάθη ζα καο θέξεη ζηελ Ξξίγθεπν, όπνπ ζα 
ζεξγηαλήζνπκε ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ηνπ ήζπρνπ λεζηνύ κε ηηο ζαπκάζηεο εμνρηθέο 

θαηνηθίεο ηνπο θαηάλζηζηνπο θήπνπο θαη ηα παιαηά πνιπηειή μελνδνρεία, ζηα νπνία 
παξαζέξηδαλ ηα κέιε  ηεο πςειήο θνηλσλίαο ηεο Ξόιεο. Γηα ην κεζεκέξη πξνηείλνπκε 

γεύκα ζε παξαζαιάζζηα ηνπηθή ηαβέξλα κε λόζηηκνπο κεδέδεο, ςάξη  θαη ζαιαζζηλά. Πηελ  
επηζηξνθή καο ζα δηαζρίζνπκε ηελ πεξίθεκε Ιεσθόξν ηεο Βαγδάηεο – ηνλ σξαηόηεξν θαη  
πιένλ κνληέξλν θαη αθξηβό δξόκν ηεο Αζηαηηθήο πιεπξάο – ζα δηαζρίζνπκε ηελ γέθπξα θαη 

ζα έξζνπκε θαη πάιη ζηελ Δπξώπε γηα λα επηζθεθηνύκε ην παξαζαιάζζην, γξαθηθό 
ρσξηνπδάθη Νξηάθηνη,  ην πην αγαπεκέλν κέξνο ηεο Ξόιεο γηα ην λεαληθό πιήζνο, πνπ 

έξρεηαη εδώ απηήλ ηελ ώξα , γηα έλα ξνκαληηθό  ειηνβαζίιεκα ζηα γαιαλά λεξά  ηνπ  
Βνζπόξνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο ζηε πιαηεία Ραθζίκ. Γηα ην βξαδάθη δε, 
πξνηείλνπκε έλα πνηό ζε θνληηλό κπαξ κε ην σξαηόηεξν παλόξακα απηήο ηεο ζαγελεπηηθήο 

Ξόιεο… Γηαλπθηέξεπζε. 
  

 



 

 

 

3ε κέξα: Πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ζην Μπέηνγινπ ζην Πέξα, ζηνλ Πύξγν ηνπ 

Γαιαηά, Κξνπαδηέξα ζηνλ Βόζπνξν, Αηγππηηαθή αγνξά ηωλ Μπαραξηθώλ, Κηνπλεθέ 
& κπαθιαβάο, Kucuk pazari, ηδακί ηνπ Rustem Pasa  

Κεηά από ην πξόγεπκα ζην μελνδνρείν καο μεθηλάκε πεδή γηα άιιε  κηα κεζηή ζαπκάζηα 
κέξα κε πεξηπάηνπο θαη μελαγήζεηο πνπ γηα πξώηε θνξά εκθαλίδνληαη ζηα ηαμηδησηηθά 
Ξξνγξάκκαηα ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο. Θα δνύκε ηελ πιαηεία Ραθζίκ, ηελ εθθιεζία ηεο 

Αγίαο Ρξηάδαο θαη ην Εάππεην Ξαξζελαγσγείν θαη ζα κηιήζνπκε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηεο νκνγέλεηαο ζηελ Ξόιε.  Θα πεξπαηήζνπκε όιε ηελ κεγάιε  

Ιεσθόξν ηνπ Ξέξα  (Istiklal Caddesi), ζα  δνύκε ην Πηζκαλόγιεην Κέγαξν ηνπ Ξξνμελείνπ, 
ην Ιύθεην Galatasaray, ηελ Αγνξά ηεο Οσκπιίαο, ηελ ζηνά Σαηδόπνπινπ, ηα κέγαξα ησλ 
Δπξσπαηθώλ πξνμελείσλ, ηα ζεκαληηθόηεξα  Αξη Λνπβώ  θηίζκαηα ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ 

αηώλα θαη ζα κάζνπκε γηα ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία ζε ζρέζε πάληα κε ηελ παιηά 
αθκάδνπζα Διιεληθή θνηλόηεηα ηεο Ξόιεο. Ώξα γηα έλα θαθεδάθη ζην ηζηνξηθό μελνδνρείν 

Pera Palace, πνπ θηινμέλεζε ζεκαληηθνύο θαη  επώλπκνπο θαιεζκέλνπο, αλάκεζα ηνπο θαη 
ηελ Αγθάζα Θξίζηη, πνπ εκπλεύζηεθε εδώ ην» Έγθιεκα ζην Όξηελη Δμπξέο’. Πηε ζπλέρεηα 
ζα θαηεθνξίζνπκε ην δξόκν Galip Dede Caddesi,  έλα από ηα γξαθηθόηεξα ζνθάθηα, ζα 

δνύκε ην κνπζείν ησλ δεξβίζεδσλ Mevlevi, ηελ Δβξαηθή Ππλαγσγή, ην κέγαξν ηεο πξώελ 
Ρξάπεδαο ησλ Αζελώλ … απνιακβάλνληαο ηα ρξώκαηα θαη ηελ κνλαδηθή αηκόζθαηξα ηεο 

πεξηνρήο, θαη ζα θηάζνπκε ζηνλ πεξίθεκν  Ξύξγν ηνπ Γαιαηά. Δδώ, ζ’ απηό ην επηβιεηηθό 
θπθιηθό θάζηξν, νξόζεκν πιένλ ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο, ζα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα γηα 
καγαδάθηα, ζλαθ. Πηελ ζπλέρεηα, δηαζρίδνληαο ηελ Γέθπξα ηνπ Γαιαηά (πξώηε γέθπξα 

ζηνλ Θεξάηην Θόιπν) κε ππέξνρε ζέα ζηελ επηάινθε ηζηνξηθή ρεξζόλεζν, ζα 
επηβηβαζηνύκε ζην πινηάξην γηα κηα δξνζεξή θξνπαδηέξα ζηα λεξά ηνπ Βνζπόξνπ. Θα δνύκε 

θαη ζα θσηνγξαθίζνπκε ηα σξαία παξαζαιάζζηα θηίζκαηα ηεο ηνπξθηθήο  ειίη, ηα παιάηηα 
Dolmabahce,  Ciragan Saray, Kucuk Su θαη Beylerbey, ηηο θξεκαζηέο γέθπξεο θαη ην 
θξνύξην ηεο Οσκπιίαο, ηα δηεξρόκελα ζθάθε θαη θνξηεγά πινία, απνιακβάλνληαο 

ηαπηόρξνλα ηελ ππέξνρε αύξα θαη κνλαδηθή ελέξγεηα απηώλ ησλ ζηελώλ ηνπ ‘Ξόξνπ ηνπ 
Βνόο’, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη ν Λνκπειίζηαο Ρνύξθνο ζπγγξαθέαο Orhan Pamuk ζην 

γλσζηό βηβιίν ηνπ κε ηίηιν ‘Istanbul’. Κε ηελ επηζηξνθή καο ζην Eminonu, ζα πεξάζνπκε 
απέλαληη ζηελ πεξίθεκε Αηγππηηαθή Αγνξά (Misir Carsisi) ή αγνξά ησλ Κπαραξηθώλ όπσο 
ιέγεηαη δηαθνξεηηθά. Δδώ θάησ από ηελ αςηδσηή δσγξαθηζηή νξνθή ζα ραξνύκε ινγήο-

ινγήο εδνληθά κπξσδηθά, όκνξθα ζηνηβαγκέλα ζε κηθξνύο ζάθνπο θαη ζα γνεηεπηνύκε από 
ηελ πνηθηιία ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ αξσκάησλ ηνπο. Γύξσ δε από ηελ αγνξά, δαηδαιώδε 

κηθξά ζνθάθηα, έλα πνιύβνπν ληόπην παδάξη κε όηη βάδεη ν λνπο καο ζε πξακάηεηεο, κηθξά 
εζηηαηόξηα θαη γιπθαηδίδηθα. Θόζκνο πάεη θη έξρεηαη, δηαιαινύλ ηα πξνηόληα ηνπο, θσλάδεη 

ν Κνπεδίλεο, ζπξώρλνληαη νη βηαζηηθνί,  κία θαηλνκεληθά ‘άλαξρε’  αιιά ηόζν γνεηεπηηθή 
αηκόζθαηξα πνπ ζπκίδεη ιίγν ηηο ζθελέο από ηελ ηαηλία Ξνιίηηθε Θνπδίλα. Θξπκκέλν κέζα ζ’ 
απηόλ ηνλ πνιύβνπν δξόκν ζα αλαθαιύςνπκε θαη ζα επηζθεθηνύκε ην κηθξό ηδακί ηνπ 

Rustem Pasa, ηνλ νπνίν έθαλε γακπξό ν Πνπιεηκάλ ν Κεγαινπξεπήο ζηε θόξε ηνπ 
Κηρξηκάρ,  πνπ θαηά γεληθή παξαδνρή, δηαθνζκείηαη από ηα σξαηόηεξα  επηζκαιησκέλα  

πιαθίδηα  ‘iznik’. Δπηζηξνθή ζην Ραθζίκ ζην μελνδνρείν καο. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε 
λα πεξπαηήζνπκε ζηελ πιαηηά ιεσθόξν Cumhuriyet Caddesi, σο ην θνληηλό  θαη θνκςό  
Nisantasi,  γηα λα γλσξίζνπκε θαη απηήλ ηελ πνιπηειή  ζπλνηθία ηεο αλώηεξεο ηάμεο,    

πνπ καο πξνζθέξεη  κηα αθόκε επηινγή  γηα βξαδηλό θαγεηό. 
 

 
 
 

 
 

 
4ε κέξα: Οινήκεξε εθδξνκή – πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ζηελ Ιζηνξηθή ρεξζόλεζν. 

https://www.versustravel.eu/#accordion-4
https://www.versustravel.eu/#accordion-4


 

 

 

Ιππόδξνκνο – Μπιέ Τδακί – Αγία Σνθία – Βαζηιηθή Σηζηέξλα ηνπ Ινπζηηληαλνύ – 

Μεληξέζα ηνπ Café Aga – Τνπ Καπί Σαξάπ – Μηθξή Αγία Σνθία – Μίιηνλ – Μέζε 
νδόο – Σηήιε ηνπ Μ. Κωλζηαληίλνπ  

Ζ ζεκεξηλή καο κέξα ζα επηθεληξσζεί ζηνλ πξώην ιόθν ηεο Ξόιεο, ζηνλ νπνίν βξίζθνληαλ 
ζπγθεληξσκέλα θαη ηα ηξία ηζρπξά  θέληξα ηεο εμνπζίαο ηνπ Βπδαληίνπ:  ε πνιηηηθή 
εμνπζία (ην παιάηη) , ε ζξεζθεπηηθή εμνπζία (ην παηξηαξρείν) θαη ε ιαηθή εμνπζία (ν 

ηππόδξνκνο, ρώξνο δηακαξηπξίαο, αγώλσλ θαη εμεγέξζεσλ).  Θα πεξηιάβνπκε όκσο ζηελ 
επίζθεςε καο θαη ηα ππόινηπα βπδαληηλά θαη νζσκαληθά ζεκαληηθά κλεκεία 

πεξηδηαβάδνληαο ηνπο ηξεηο  επόκελνπο ιόθνπο. Δπηβηβαδόκαζηε ζην ππόγεην Funikuler 
κέρξη ην Kabatas θαη αθνινύζσο ζην ππέξγεην  Tramvay  γηα λα θηάζνπκε ζηελ πιαηεία 
Sultanahmet. Θα αξρίζνπκε ηελ επίζθεςε καο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, έηζη 

ν Ιππόδξνκνο ζα είλαη ην πξώην κλεκείν. Αλαγέξζεθε από ηνλ Πέπηεκν Πεβήξν, 
επεθηάζεθε από ηνλ Κέγα Θσλζηαληίλν, απεηέιεζε ην θέληξν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

γεγνλόησλ ηνπ Βπδαληίνπ κε επηζηέγαζκα ηελ πεξίθεκε «Πηάζε ηνπ Λίθα»  θαη θαηόξζσζε 
λα πεξηζώζεη κέρξη ηηο κέξεο καο  κεξηθά ζηνηρεία  από ηηο ιακπξέο δηαθνζκήζεηο ηνπ. 
Γίπια ηνπ πςώλεηαη ην ζαξάη ηνπ Ibrahim Pasa θαη λπλ  κνπζείν Ηζιακηθήο Ρέρλεο θαζώο 

θαη ην επηβιεηηθό κπιε ηδακί ηνπ ζνπιηάλνπ  Ahmet ηνπ 1νπ κε ηνπο εληππσζηαθνύο έμη 
κηλαξέδεο. Ππλέρεηα έρεη ην κεγαιύηεξν  ζξεζθεπηηθό αξρηηεθηόλεκα όισλ ησλ επνρώλ: Ν 

πεξίιακπξνο Ναόο ηεο  Αγίαο  ηνπ Θενύ Σνθίαο, ην ζύκβνιν ηεο ηζρύνο, ε δόμα θαη ην 
θαύρεκα ηεο απηνθξαηνξίαο πνπ πξνθαινύζε δένο θαη ζαπκαζκό ζηνπο μέλνπο πεξηεγεηέο 
θαη πξνζθπλεηέο. Ηνπζηηληαλόο ζην απόγεην ηεο δύλακεο ηνπ, Αλζέκηνο θαη Ηζίδσξνο νη 

εκπλεπζκέλνη αξρηηέθηνλεο-κεραληθνί. Θα ζαπκάζνπκε ηνλ απαζηξάπηνληα ζεόξαην 
ηξνύιν, ηελ ππέξνρε νξζνκαξκάξσζε, ηνλ ρξπζό ςεθηδσηό δηάθνζκν ζηνλ εζσλάξζεθα, 

ηνπο καξκάξηλνπο θίνλεο κε αθάλζηλα θηνλόθξαλα θαη ηα κνλνγξάκκαηα ηνπ Ηνπζηηληαλνύ 
θαη ηεο Θενδώξαο, ην «νκθάιηνλ» -ζέζε ηεο ζηέςεο ηνπ απηνθξάηνξα-  ην εληππσζηαθό 
ππεξώνλ κε ηα ππέξνρα ςεθηδσηά ηεο Γέεζεο θαη ησλ βαζηιηθώλ αλαζεκάησλ, θαη ζα 

λνηώζνπκε πξσηόγλσξα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθίλεζε εμηζηνξώληαο γεγνλόηα πνπ 
ραξαθηήξηζαλ επνρέο ηνπ κλεκείνπ θαη επεξέαζαλ ηελ ηύρε ηεο κεγάιεο Αλαηνιηθήο 

Οσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Θα ζπλερίζνπκε ηελ μελάγεζε καο κε επίζθεςε ζηε Βαζηιηθή 
Θηζηέξλα ηνπ Ηνπζηηληαλνύ, πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε από ηηο εμήληα πεξίπνπ δεμακελέο πνπ 
αλνίρηεθαλ θαη θηίζηεθαλ  ζηελ Ξόιε, επί βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. ‘πόγεην Ξαιάηη’ ηελ 

απνθαινύλ ζήκεξα, δηόηη νη ζεηξέο ησλ θηόλσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νξνθή είλαη εμαηξεηηθήο 
νκνξθηάο, καξκάξηλνη θαη κε πνηθίια θηνλόθξαλα, θαη καδί κε ηελ απαιή κνπζηθή πνπ 

αληερεί πάληα, ηα λεξά θαη ηηο αληαλαθιάζεηο πξνζδίλνπλ κηα απόθνζκε καγηθή 
αηκόζθαηξα… Έθηαζε ε ώξα κηαο κηθξήο αλάπαπιαο γηα λα απνιαύζνπκε όπσο νη ληόπηνη 

έλα ηζάη ζηελ ήζπρε απιή ηεο παιηάο κεληξέζαο ηνπ Cafer Aga πνπ έρεη βεβαίσο αιιάμεη 
ρξήζε. Ραπηόρξνλα κπνξνύκε λα γλσξίζνπκε ηηο παξαδνζηαθέο ηέρλεο ησλ Νζσκαλώλ 
ξίρλνληαο κηα καηηά ζηα κηθξά  εξγαζηήξηα πέξημ ηεο απιήο πνπ έρνπλ ζηεγαζηεί ζηα 

πξώελ δσκάηηα ηεο καζεηείαο. Ππλερίδνπκε ηώξα ζην Sogul Cesme Sokagi -ην «ζνθάθη ηεο 
δξνζεξήο πεγήο»- κε ζαπκάζηα μύιηλα νζσκαληθά θνλάθηα ησλ απιηθώλ, γηα ηνλ εμσηεξηθό 

πεξίβνιν ηνπ Ρνπ Θαπη λα δνύκε ηελ Αγία Δηξήλε θαη ηελ ππέξνρε καξκάξηλε θξήλε ηνπ 
Πνπιηάλνπ Αρκέη ηνπ 3νπ  θαη θαηεθνξίδνπκε  γηα επίζθεςε ζηελ Κηθξή Αγηά Πνθηά. Ήηαλ 
ε  εθθιεζία ηνπ Πεξγίνπ θαη Βάθρνπ (ηώξα ηδακί), έλα πξαγκαηηθό θόζκεκα, ην πξώην 

θηίζκα ζηνλ ξπζκό ηεο Βαζηιηθήο κεηά Ρξνύινπ όπσο αξγόηεξα ε Αγία Πνθία, γη’ απηό θαη 
ν ραξαθηεξηζκόο ηεο. Ξεξηπαηώληαο ηώξα ζηελ «Κέζε Νδό», απόιεμε ηεο κεγάιεο 

Δγλαηίαο Νδνύ, ζα δνύκε ην Κίιηνλ, ηε Πηήιε ηνπ Κεγάινπ Θσλζηαληίλνπ πάλσ ζηελ 
νπνία δέζπνδε ην άγαικα ηνπ, ηα θηήξηα ηνπ Istanbul Universitesi, πξώηνπ νζσκαληθνύ 
παλεπηζηεκίνπ πνπ ζεκειίσζε ν Κσάκεζ ν Ξνξζεηήο θαη ζα θηάζνπκε ζηελ ζπλνηθία 

Suleymaniye. Δδώ, θαζώο θαη ζηε δηπιαλή Vefa, ππάξρεη πνιύ δηαθνξεηηθή αηκόζθαηξα, 
θαηνηθνύλ απνθιεηζηηθά ληόπηνη ζενζεβείο κνπζνπικάλνη θαη ζπνπδαζηέο πνπ θνηηνύλ ζην 

παλεπηζηήκην πνπ αλαθέξακε. Δίλαη όκσο πνιύ ραξαθηεξηζηηθνί «καραιάδεο», έρνπλ 
ζαπκάζηα παιηά μύιηλα ζπίηηα θαη βέβαηα θηινμελνύλ  ην κεγαινπξεπέζηεξν ζξεζθεπηηθό 



 

 

 

ζπγθξόηεκα  ηνπ κεγάινπ αξρηηέθηνλα Mimar Sinan, πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

παξαιείςνπκε. Θα επηζθεθηνύκε ινηπόλ ηνπο κλεκεηαθνύο ηάθνπο  ηνπ Πνπιετκάλ ηνπ 
Κεγαινπξεπνύο θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ Σηνπξέκ Πνπιηάλ- θιαζηθά δείγκαηα ηαθηθήο 

νζσκαληθήο αξρηηεθηνληθήο- θαη ην επηβιεηηθό ηέκελνο κε ηα ζειηδνύθηθα αλάγιπθα 
θαηλώκαηα ζηηο εηζόδνπο θαη ηελ απέξηηηε εζσηεξηθή δηαθόζκεζε. Ν πεξίπαηνο ζα καο 
θέξεη ζηελ ζπλέρεηα θνληά ζε κία  αθόκα   ζαπκάζηα βπδαληηλή εθθιεζία, απηή ηνπ 

Αθαηάιεπηνπ Σξηζηνύ, πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε ηδακί (Kalenderhane Cami) θαη έηζη ζώζεθε 
θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο κέξεο καο. Κπνξνύκε λα ηελ επηζθεθηνύκε  θαη εκείο αξθεί λα κελ 

είλαη ε ώξα ηεο πξνζεπρήο. Θαη ζα ηειεηώζνπκε ηελ ζεκεξηλή καο κεγάιε πεξηήγεζε κε 
έλα πνηεξάθη boza,  ηππηθό ξόθεκα ηεο πεξηνρήο, ζην παιαηόηεξν ζσδόκελν θαθελέ πνπ 
έρεη ηηκήζεη  κε ηελ επίζθεςε ηνπ θαη ν Θεκάι Αηαηνύξθ. Πηε ζπλέρεηα κε ην ιεσθνξείν 

ηεο  γξακκήο επηζηξέθνπκε ζην μελνδνρείν καο, ζηελ πιαηεία Ραθζίκ,  νινθιεξώλνληαο  
έηζη άιιε κηα ππέξνρε κέξα! 

 
5ε κέξα: Πξωηλό ειεύζεξν 
Βόιηα κε θαξαβάθη ζηνλ Κεξάηην Κόιπν – Ιζηνξηθόο Λόθνο Pierre Lotti – 

Σθεπαζηή Αγνξά – Πηήζε επηζηξνθήο γηα Αζήλα   
Ρειεπηαία καο κέξα ζήκεξα, αιιά ζα ηελ δηαλζήζνπκε κε αθόκε πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο 

θαη εκπεηξίεο, δηόηη θαηά γεληθή νκνινγία ε Θσλζηαληηλνύπνιε είλαη πξαγκαηηθά 
αλεμάληιεηε… Κεηά ην πξσηλό ιίγνο ειεύζεξνο ρξόλνο γηα πξνζσπηθέο δξαζηεξηόηεηεο,  
αθήλνπκε ηα δσκάηηα καο  θαη κε ην πνύικαλ θαηεθνξίδνπκε ζηνλ Θεξάηην Θόιπν γηα κηα 

κηθξή ζαιάζζηα βόιηα. Ρν θαξαβάθη ηεο γξακκήο ζα καο θέξεη κέρξη ηελ πεξηνρή Eyup – 
ην πην ηεξό ζεκείν ησλ Κνπζνπικάλσλ ζηε Ηζηαλκπνύι -  δίλνληαο καο ηελ επθαηξία λα 

ζαπκάζνπκε θαη λα θσηνγξαθήζνπκε από ηελ θαιύηεξε ζέζε όια ηα αμηνζέαηα θηίζκαηα 
πνπ βξίζθνληαη ζηνπο πιαηλνύο ιόθνπο απηνύ ηνπ ηζηνξηθνύ θόιπνπ κε πξνεμέρνπζα ηελ 
Κεγάιε ηνπ Γέλνπο Πρνιή. Κε ην ηειεθεξίθ ζα αλέβνπκε ζηνλ Ιόθν ηνπ Pierre Lotti. Δίλαη 

ην σξαηόηεξν ζεκείν γηα λα δεη θαλείο θαη ηνπο επηά ιόθνπο ηεο Βαζηιεύνπζαο θαη  ε 
ζέαζε από ηνπο εμώζηεο  είλαη απιώο κνλαδηθή..! Κε απηή, ινηπόλ, ηελ εμαηξεηηθή ζέα 

κπξνζηά καο κπνξνύκε  λα απνιαύζνπκε έλα ‘ηνύξθηθν’ κεξαθιίδηθν θαθεδάθη θαη έλα 
παξαδνζηαθό Gozleme, αθνύγνληαο ηελ ξνκαληηθή ηζηνξία γηα ηνπο έξσηεο ηνπ Γάινπ 
αμησκαηηθνύ ηνπ Λαπηηθνύ Pierre Lotti κε ηελ Aziyade  - 4ε ζύδπγν πινύζηνπ Ρνύξθνπ 

έκπνξα, πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Ξόιε θάπνπ ην 1867… Ρν πξώην κέιεκα ηνπ Κσάκεζ 
ηνπ Ξνξζεηή όηαλ θαηέθηεζε ηελ Ξόιε ην 1453, ήηαλ λα θηηάμεη έλα Ξαδάξη, έηζη ώζηε λα 

θηλεζεί ην εκπόξην θαη λα αλζίζεη ε νηθνλνκία ηεο λέαο ηνπ πξσηεύνπζαο. Απηή ε 
πνιύρξσκε αγνξά πνπ αλαπηύρζεθε γύξσ από ην παιηό Bedesteni – ε θεκηζκέλε Κεγάιε 

Πθεπαζηή Αγνξά ( Kapali Carsi – Gran Bazaar) - έθηαζε ζήκεξα λα έρεη 100 ζνθάθηα θαη 
4000 θαληαρηεξά κηθξνκάγαδα…! Δκείο ζα κπνύκε  από ηελ λόηηα Ξύιε Nuruosmaniyie θαη 
ζα πεξηεγεζνύκε ιίγν ζην  παιηό Bedesteni γηα λα ζαπκάδνληαο ηηο ζνισηέο νξνθέο θαη ηα 

αζεκέληα παιηά ηδνβαήξηα ζηηο πξνζήθεο. Πηε ζπλέρεηα, αθνύ έρνπκε απνθηήζεη 
πξνζαλαηνιηζκό, ζα έρεηε ειεύζεξν ρξόλν γηα λα εμεξεπλήζεηε κε ην γνύζην ζαο ηηο 

πνιύρξσκεο πξακάηεηεο, ηα ρηιηάδεο πνηεξάθηα θαη λαξγηιέδεο θαη ραιηά θαη θηιίκηα θαη 
θαληειέξηα θαη ηζάληεο θαη καληήιηα θαη κπαθίξηα θαη πιαθίδηα θαη ινπθνύκηα θαη κπξσδηθά 
θαη αξώκαηα θαη θνζκήκαηα αξγπξά θαη ρξπζά θαη ηα δαρηπιίδηα ηεο Σηνπξέκ Πνπιηάλ θαη 

όζα βάδεη ε δελ βάδεη ν λνπο ζαο…! Έηζη ινηπόλ, πινύζηνη όπσο γίλακε κε  ρηιηάδεο εηθόλεο 
ζην κπαιό θαη ακέηξεηεο σξαίεο εκπεηξίεο ζηελ θαξδηά θαη ζηελ ςπρή νδεγνύκαζηε ζην  

αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. Ζ Ξόιε,  πνπ πάληα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
αγάπε καο, καο απνραηξεηά κε έλα  ‘Gule Gule’  θαη καο πεξηκέλεη θαη πάιη θνληά ηεο… 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν  

Ηκέξεο 2θιηλν 1θιηλν 



 

 

 

 

Πεξηιακβάλνληαη:  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεσο Αζήλα-Θσλζηαληηλνύπνιε-Αζήλα 

 4 δηαλ/ζεηο ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν (Lares Park 4*) ζηελ πιαηεία Ραθζίκ 
 Κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά   
 Όιεο νη θιαζηθέο επηζθέςεηο όπσο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ζην πξόγξακκα 

 Δηζηηήξην πνιιαπιώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ηξακ, κεηξό, βαπνξέηα) 
 Βόιηα κε βαπνξάθη ζηνλ Θεξάηην Θόιπν. 

 Ρα πινηάξηα ηεο εθδξνκήο ζηα Ξξηγθηπνλλήζηα. 
 Βόιηα κε παξαδνζηαθά ακαμάθηα ζηε Σάιθε θαη ζηελ Ξξίγθεπν. 
 Δίζνδνη: Αγηά Πνθηά – Κνλή Σώξαο – δξαγσγείν. 

 Ρνπηθόο μελαγόο. 
 Διιελόθσλνο Ππλνδόο & έκπεηξνο γλώζηεο ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο. 

 Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο Δπζύλεο. 
  

Γελ πεξηιακβάλνληαη:        
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, check points, θηινδσξήκαηα, επηπιένλ 

παθέην αζθάιεηαο θιπ., ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα :185 € 

 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα  
 

 

Πηήζεηο κε Turkish Airlines   

Ηκεξνκελία / Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

11/11 ΡΘ1846 ΑΘΖΛΑ – ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ  09.25 12.00 

15/11 ΡΘ1843 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ – ΑΘΖΛΑ  19.40 20.05 

09/12 ΡΘ1846 ΑΘΖΛΑ – ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ   09.25  12.00 

13/12 ΡΘ1843 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ – ΑΘΖΛΑ  19.40 20.05 

 

03/03 ΡΘ1846 ΑΘΖΛΑ – ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ   09.25  12.00 

07/03 ΡΘ1843 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ – ΑΘΖΛΑ  19.40 20.05 

24/03 ΡΘ1846 ΑΘΖΛΑ – ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ   09.25  12.00 

28/03 ΡΘ1843 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ – ΑΘΖΛΑ  19.40 20.05 

 

21/04 ΡΘ1842 ΑΘΖΛΑ – ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ   05.45  07.15 

25/04 ΡΘ1843 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ – ΑΘΖΛΑ  19.15 20.40 

09/06 ΡΘ1846 ΑΘΖΛΑ – ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ   10.15  11.45 

13/06 ΡΘ1843 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ – ΑΘΖΛΑ  19.15 20.40 

 

5εκέξεο  € 499 € 664 


