
 

 

 

 
 

Γηάξθεηα: 5εκέξεο  
Αλαρσξήζεηο: Οθηώβξηνο – Ννέκβξηνο   Κάζε Πέκπηε   

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΑ  

Βόζπνξνο & Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν  

 
η «Πόλη των Πόλεων» 

Τη είλαη απηό πνπ ηόζν καο καγεύεη ζ’ απηή ηελ πόιε; Η θαληαζκαγνξηθή ηνπνγξαθία, ηα επηβιεηηθά 
θαηάινηπα ρηιηόρξνλεο ηζηνξίαο, ην βάξνο ηεο κλήκεο ηόζωλ αηώλωλ; Τίπνηε από κόλν ηνπ θαη όια 
ζε ζπλδπαζκό. Πεξηζζόηεξν όκωο απηό πνπ καο δέλεη κε ηελ Πόιε είλαη ηα πνιιά ηεο πξόζωπα. Οη 
γεηηνληέο ηεο, πνπ ηόζν πνιύ δηαθέξνπλ, ώζηε λνκίδεηο πωο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πόιεηο, πνπ ηηο 

ρωξίδνπλ ρηιηάδεο κίιηα αιιά θαη πνιηηηζκνί. Ο πνιύρξωκνο θαη πνιύβνπνο ζπξθεηόο ηωλ δξόκωλ 
θαη ηωλ αγνξώλ ηεο. Τα κπζηηθά ηωλ μεραζκέλωλ ζνθαθηώλ, ε απξόζκελε αιιαγή ζηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ζηνλ πιεζπζκό από ηνλ έλα δξόκν ζηνλ άιινλ. 
Η «Πόιε» είλαη έλα θαιεηδνζθόπην εηθόλωλ αζπλάξηεηωλ κα γνεηεπηηθώλ, κηα πεγή ζεηηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ νπνία ζέιεηο λα βπζηζηείο ελώ ζπγρξόλωο κπνξείο εύθνια λα μεθύγεηο. Να ραζείο ζε 
αιινηηλνύο κηθξόθνζκνπο, ιεζκνλώληαο ηα άγρε θαη μεπεξλώληαο ηνπο νξίδνληεο ηεο κηθξήο, δηθήο 

ζνπ θαζεκεξηλόηεηαο. 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο 

          
1ε εκέξα: Αζήλα – Κσλζηαληηλνύπνιε – Μπαινπθιί – Μνλή ηεο Υώξαο- Παλαγία 

Βιαρεξλώλ – Παηξηαξρείν – Πεξηπαηεηηθή μελάγεζε  
Αλαρσξνύκε αεξνπνξηθώο γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, κνλαδηθή πόιε ζηνλ θόζκν πνπ 

κνηξάδεηαη ζε δύν επείξνπο θαη είλαη ζύλδεζκνο κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο, κεηαμύ ηνπ 
παξειζόληνο θαη ηνπ παξόληνο. Άθημε ζην αεξνδξόκην θαη ε πξώηε κέξα ζα μεθηλήζεη κε 
επίζθεςε ζηελ Παλαγία ηελ Μπαινπθιηώηηζζα , ηε Μνλή ηεο  Υώξαο κε ηα πεξίθεκα 

ςεθηδσηά πνπ ζώδνληαη ζηνπο εζσ θαη έμσ λάξζεθεο θαη ζηελ Παλαγία ησλ Βιαρεξλώλ 
,όπνπ εςάιε γηα πξώηε θνξά ν Αθάζηζηνο Ύκλνο ην 626 κ.Υ. Σέινο ζα επηζθεθζνύκε ην 

Παηξηαξρείν, όπνπ ζα δνύκε ην λαό ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ, ηελ Κιεηζηή Πύιε , ην ρώξν 
καξηπξίνπ ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ. Μεηά ην ηέινο ηεο μελαγήζεσο ζα γίλεη ε κεηαθνξά 
θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν. Σν απόγεπκα ζα θάλνπκε έλα πεξίπαην γηα λα 

γλσξίζνπκε ηελ πεξηνρή ηνπ Πέξα κε ην έλδνμν θνζκνπνιίηηθν παξειζόλ ηνπ.  Θα δνύκε 
ηνλ Ναό ηεο Αγίαο Σξηάδνο ηελ κεγαιύηεξε ειιεληθή εθθιεζία ηεο Πόιεο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ζα πεξπαηήζνπκε ηελ Μεγάιε Λεσθόξν γηα λα επηζθεθζνύκε ηνλ Άγην Αληώλην θαη ηελ 
ζηνά ησλ ινπινπδηώλ. Θα θαηαιήμνπκε ζην μαθνπζηό μελνδνρείν “Pera Palace” πνπ 



 

 

 

εμππεξεηνύζε ηνπο πειάηεο ηνπ πεξίθεκνπ “Orient Express”. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

καο . Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέξα: Μίληαηνπξθ – Ξελάγεζε Πόιεο – Δπίζθεςε ζηελ αγνξά Arasta Bazaar  
Μπνπθέ πξσηλό θαη ζα μεθηλήζνπκε ηελ ζεκεξηλή καο μελάγεζε ηεο Πόιεο κε ην Miniaturk 
ην νπνίν είλαη ην κεγαιύηεξν πάξθν κε κηληαηνύξεο ζηελ Δπξώπε. ηελ ζπλέρεηα ζα 

επηζθεθηνύκε ην ηδακί ηνπ Πξίγθεπα (Şehzade Camii) αξηζηνύξγεκα ηνπ μαθνπζηνύ 
αξρηηέθηνλα ηλάλ θαη νδεύνληαο πξνο ηελ θαξδηά ηεο ηζηνξηθήο πόιεο ζα επηζθεθζνύκε 

ηελ ππέξιακπξε Αγία νθία, ηεο νπνίαο ν ηξνύινο έρεη 55 κ. ύςνο θαη 31 κ. δηάκεηξν. 
Υηίζηεθε από ηνλ Ινπζηηληαλό θαη είλαη έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά κλεκεία 
όισλ ησλ επνρώλ. ηε ζπλέρεηα αθνύ πεξπαηήζνπκε ηελ γξαθηθόηαηε αγνξά “Arasta” ζα 

επηζθεθζνύκε ην πεξίθεκν Σδακί ηνπ νπιηάλ Αρκέη, πην γλσζηό ζαλ Γαιάδην Σδακί από ην 
κπιε ρξώκα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εζσηεξηθή ηνπ δηαθόζκεζε , ηνλ ηζηνξηθό 

βπδαληηλό ηππόδξνκν ην κέξνο πνπ μεθίλεζε ε δηάζεκε «ηάζε ηνπ Νίθα» ήηαλ ε θαξδηά 
ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, κε ηνπο αγώλεο λα απνηεινύλ ζεκαληηθό γεγνλόο γηα ηελ 
πόιεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη κπξνζηά από ην Μπιε Σδακί θαη ζήκεξα είλαη πιαηεία πνπ 

νλνκάδεηαη νπιηάλ Αρκέη κε ιίγα εληππσζηαθά ζηνηρεία λα ζπκίδνπλ ην παξειζόλ ηεο .Θα 
ζπλερίζνπκε ηελ μελάγεζή καο κε επίζθεςε ζην «Βπδαληηλό Τδξαγσγείν ην νπνίν θηίζηεθε 

γηα πξώηε θνξά επί Κσλζηαληίλνπ , επεθηάζεθε επί Ινπζηηληαλνύ θαη επηθξάηεζε λα ιέγεηαη 
«Τδξαγσγείν ηνπ Ινπζηηληαλνύ». Δίλαη ε κεγαιύηεξε δεμακελή από ηηο 60 πνπ ρηίζηεθαλ 
επί βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο Σέινο Θα επηζθεθζνύκε ην Σνπ θαπί, παιάηη ησλ νπιηάλσλ 

από ηνλ 16ν έσο θαη ηνλ 19ν αηώλα κε σξαηόηαηνπο εζσηεξηθνύο θήπνπο θαη απιέο , 
ζήκεξα κνπζείν ησλ αλεθηίκεησλ ζεζαπξώλ ηνπο κε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά 

όπσο θαη ηνλ Ναό ηεο Αγία Δηξήλεο ν νπνίνο βξίζθεηαη δίπια ζηελ Αγία νθία ν νπνίνο 
ήηαλ Βπδαληηλή εθθιεζία, ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζείν θαη είλαη πιένλ γλσζηή κε ηελ 
νλνκαζία AyaIrini. Υηίζηεθε από ηνλ Μέγα Κσλζηαληίλν θαη νλνκαδόηαλ θαη ''Παηξηαξρείν''. 

Μέρξη ην 360 θαη πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο Αγίαο νθίαο ήηαλ ε κεηξόπνιε ηεο Κσλ/πνιεο, 
θαηαζηξάθεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ όριν ζηελ «ηάζε ηνπ Νίθα» επί Ινπζηηληαλνύ γηα 

λα αλνηθνδνκεζεί ζηελ ίδηα ζέζε από ηνλ ίδην απηνθξάηνξα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε εκέξα: Κσλ/πόιε – Υαιθεδόλα – Πξηγθηπόλλεζα  
Μπνπθέ πξσηλό θαη αλαρσξνύκε γηα ηελ αζηαηηθή πιεπξά ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Αθνύ 

πεξάζνπκε ηελ κεγάιε θξεκαζηή γέθπξα ηνπ Βνζπόξνπ πνπ είλαη ε πξώηε πνπ έλσζε ηηο 
δύν επείξνπο απ’ όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηελ Αζηαηηθή θαη ηελ Δπξσπατθή παξαιία ηνπ 

Βνζπόξνπ, ηνλ Πύξγν ηνπ Λεάλδξνπ θαη ην ηζηνξηθό θέληξν ζα θάλνπκε κία ζηάζε ζηελ 
Υαιθεδόλα όπνπ ζην θέληξν ηεο γξαθηθήο ζπλνηθίαο βξίζθεηαη ν Ναόο ηεο Αγίαο Δπθεκίαο 
όπνπ είρε γίλεη ε 4ε Οηθνπκεληθή ύλνδνο. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηελ νινήκεξε εθδξνκή ζηα 

Πξηγθηπόλεζζα. Αλαρσξνύκε κε ην πνύικαλ γηα ηελ απνβάζξα ηνπ “ Bostanci “ από όπνπ 
ζα πάξνπκε ην πινηάξην γηα ηελ νινήκεξε εθδξνκή καο . Δπηβίβαζε ζην πινηάξην γηα ηελ 

νινήκεξε εθδξνκή πξνο ηε Υάιθε θαη ηε Θενινγηθή ρνιή, ηελ Πξίγθηπν, ηα δεκνθηιή 
Πξηγθηπνλλήζηα. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό. Δπηζηξνθή κε πινηάξην από ηελ Πξίγθεπν 
γηα ην Κακπάηαο. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. αο πξνηείλνπκε γηα ην 

βξάδπ πξναηξεηηθά ( έμνδα αηνκηθά ) δηαζθέδαζε ζε θέληξν κε νξηεληάι θαη παξαδνζηαθνύο 
ρνξνύο θαη λα δνθηκάζεηε ηελ ηνπηθή πηθάληηθε θνπδίλα κε θαγεηό θαη πνηό. 

  
4ε εκέξα: Αλάθηνξα Νηνικά Μπαρηζέ – Αηγππηηαθή & Κιεηζηή Αγνξά  
Κξνπαδηέξα ζην Βόζπνξν   

Μπνπθέ πξσηλό θαη ε ζεκεξηλή καο εκέξα ζα μεθηλήζεη κε ηελ επίζθεςή καο ζηα αλάθηνξα 
ηνπ Νηνικά Μπαρηζέ. ηελ ζπλέρεηα ζα απνιαύζνπκε κηα θξνπαδηέξα ζηηο όρζεο ηνπ 

Βνζπόξνπ. Μεηαθνξά ζηελ αγνξά Μπαραξηθώλ (Αηγππηηαθή αγνξά) Misir Carsηsi θαη ζην 



 

 

 

γξαθηθό θαη πνιύβνπν Καπαιί Σζαξζί (Κapali Carsi) -ηελ θεπαζηή Αγνξά- κε ηνπο 100 

δξόκνπο θαη ηα 4.000 θαηαζηήκαηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

5ε εκέξα: Κσλζηαληηλνύπνιε – Αζήλα  
Μπνπθέ πξσηλό θαη ειεύζεξε εκέξα ζηε δηάζεζή ζαο γηα βόιηεο θαη ηειεπηαίεο αγνξέο. Σν 
απόγεπκα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα. 

 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 2ΚΛΙΝΟ  1ΚΛΙΝΟ  ΠΑΙΓΙ ΔΩ 12 ΔΣΩΝ   

RITZ CARLTON  5* DLX 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ  

  
5 ΗΜΔΡΔ 

 

1.030 € 1.510 € 670 € 

CVK PARK BOSHPORUS 5*  770 € 1.070 € 590 € 
CVK TAKSIM 4*SUP  625 € 805 € 525 € 
AKKA LUSH 4* SPECIAL BOUTIQUE 585 € 730 € 545 € 

NOVA PLAZA TAKSIM 4* 510 € 620 € 435 € 

 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 2ΚΛΙΝΟ  1ΚΛΙΝΟ  
ΠΑΙΓΙ ΔΩ  

12 ΔΣΩΝ  

RITZ CARLTON  5* DLX 
ΝΟΔΜΒΡΙΟ  

 
5 ΗΜΔΡΔ  

1.010 € 1.490 € 650 € 

CVK PARK BOSHPORUS 5*  750 € 1.050 € 570 € 
CVK TAKSIM 4*SUP  605 € 765 € 505 € 
AKKA LUSH 4* SPECIAL BOUTIQUE 565 € 710 € 525 € 

NOVA PLAZA TAKSIM 4* 490 € 600 € 415 € 

 
Πεξηιακβάλνληαη:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα-Κσλζηαληηλνύπνιε-Αζήλα κε  Turkish Airlines  
 Κόζηνο απνζθεπήο 20 θηιά & ρεηξαπνζθεπή 8 θηιώλ αλά άηνκν  

 Γηακνλή ( 3 ή 4 δηαλπθηεξεύζεηο ) ζηα επηιεγκέλα καο μελνδνρεία ή παξόκνηα  
 ην ππεξπνιπηειέο μελνδνρείν The Ritz Carlton 5* dlx θεληξηθό ( ε δσκάηηα κε 

κεξηθή ζέα ηνλ Βόζπνξν ). 

 ην πνιπηειέο μελνδνρείν The  Cvk Park Bosporus  5* θεληξηθό ( ε δσκάηηα 
superior ). 

 ην θεληξηθό   CVK Taksim 4* superior   
 ην θεληξηθό   AKKA LUSH 4* special boutique  
 ην θεληξηθό   NOVA PLAZA Taksim 4*   

 Μπνπθέ Πξόγεπκα θαζεκεξηλά.    
 Μεηαθνξέο, μελαγήζεηο, εθδξνκέο κε ειιελόθσλν μελαγό ζύκθσλα κε ην 

πξόγξακκα .  
 Κόζηνο εηζηηεξίνπ γηα ην πινηάξην ηεο εθδξνκήο ζηα Πξηγθηπνλλήζηα. 
 Κόζηνο εηζηηεξίνπ γηα ην πινηάξην ηεο θξνπαδηέξαο ζηνλ Βόζπνξν .  

 ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε εζσηεξηθήο πηζίλαο θαη fitness center ηνπ μελνδνρείνπ The Ritz 
Carlton 5*dlx  . 

 ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε ρακάκ, ζάνπλα & fitness center ηνπ μελνδνρείνπ CVK Park Bosporus 
5 * . 

 ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε ρακάκ, ζάνπλα & fitness center ηνπ μελνδνρείνπ CVK Taksim . 

 ΓΩΡΔΑΝ παξνρή Wi-fi ζε όια ηα πξναλαθεξόκελα μελνδνρεία 
 Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο Δπζύλεο & Σαμηδησηηθή Αζθάιηζε γηα ηνπο 

εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 
 Καη εηδηθή αζθάιηζε γηα covid-19 .   



 

 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη:  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινη θαπζίκσλ ( Turkish € 140 αλά άηνκν).   
 Δίζνδνη ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο ( όπνπ απαηηείηαη ).   

 Αρζνθνξηθά θαη θηινδσξήκαηα. 
 Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή 

πξνηεηλόκελν. 

 
Κόζηνο εηζόδσλ ζε κνπζεία & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο: 

Οη Σηκέο είλαη αλά άηνκν ( νη ηηκέο ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ )  

Σνπ Καπί & Αγία Δηξήλε  320 Σνπξθηθέο Λίξεο   
Βπδαληηλό Τδξαγσγείν 190 Σνπξθηθέο Λίξεο  
Νηνικά Μπαρηζέ   300 Σνπξθηθέο Λίξεο  

Πάξθν κε Μηληαηνύξεο    90 Σνπξθηθέο Λίξεο    

 
 

ΠΣΗΔΙ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΟΚΣΩΒΡΙΟ  

5 ΗΜΔΡΔ 

 
ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΣΚ 1846  10:35-12:05 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ ΣΚ 1843  19:05-20:30 

ΠΣΗΔΙ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 

5 ΗΜΔΡΔ 

 
ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΣΚ 1846  09:50-12:15 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ ΣΚ 1843  19:55-20:25 

 
εκεηώζεηο:  

 Η Μνλή ηεο Υώξαο & ην Μπιέ Σδακί δελ ιεηηνπξγνύλ πξνζσξηλά ιόγσ εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο. 

 Απαξαίηεηα δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα ηειεπηαίαο 15εηίαο  
*Tα δηαβαηήξηα πξέπεη λα έρνπλ 6κελε ηζρύ  

 

 


