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ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2020 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

 

από €360,00 

 

Αναχώρηση 

28 Φεβρουαρίου 2020 

 

Η μαγεία, η κουλτούρα και ο ρομαντισμός που αποπνέει η Κωνσταντινούπολη, δεν περιγράφονται με λόγια. Με 

σημαντικά ιστορικά κτίρια και μνημεία, αίθουσες τέχνης και μουσεία, αλλά και πανέμορφα φυσικά τοπία και έντονη 

νυχτερινή ζωή, η «Πόλη» δεν μοιάζει με καμιά άλλη πόλη. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει 

κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο… Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του να 

χάνεσαι στα απέραντα παζάρια της, τα γεμάτα αρώματα, γεύσεις και ήχους ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό 

ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ…! 

 

Ημέρα 1 (28/02/2020) 

ΑΘΗΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Συνάντηση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στην Πόλη. Παραλαβή 

αποσκευών και συνάντηση με τον τοπικό συνεργάτη-ξεναγό μας. Επιβίβαση στο πούλμαν. Θα απολαύσουμε τον 

πρωινό μας καφέ στο λόφο του Pierre Lotti με την υπέροχη θέα. Στη συνέχεια άμεση έναρξη της ξενάγησής μας από 

την Εκκλησία Βλαχερνών, όπου πρωτοψάλθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος. Κατόπιν θα επισκεφθούμε το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της ξενάγησής μας 

στην Πόλη με την επίσκεψη στο Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Παραλαβή, τακτοποίηση 
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δωματίων και λίγος χρόνος για ξεκούραση. Εν συνεχεία θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στο Βόσπορο με το ειδικά 

ναυλωμένο πλοιάριο του All Travel Services. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο.  

 

Ημέρα 2 (29/02/2020) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για το δεύτερο μέρος της ξενάγησής μας στην Πόλη. Θα ξεκινήσουμε με τις επισκέψεις 

μας στο Βυζαντινό Ιππόδρομο και στο Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, γνωστό ως Μπλε Τζαμί. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφθούμε τη θρυλική Αγία Σοφία με την καταπληκτική αρχιτεκτονική της. Τελευταία μας επίσκεψη για σήμερα στη 

Βυζαντινή Κιστέρνα ή Υδραγωγείο του Ιουστινιανού. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και στη συνέχεια επίσκεψη στη 

Σκεπαστή Αγορά για καφέ και ψώνια. Το απόγευμα Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 3 (01/03/2020) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να απολαύσετε την υπέροχη Πόλη, όπως εσείς επιθυμείτε. Εναλλακτικά και για όσους 

επιθυμούν κάτι διαφορετικό μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια ολοήμερη εκδρομή στα Πριγκηπόνησα. Πρώτη στάση 

μας θα είναι στη Χάλκη με επίσκεψη στην ομώνυμη εντυπωσιακή Θεολογική Σχολή. Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Η 

δεύτερη στάση μας θα είναι στο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος, την Πρίγκηπο όπου και θα έχουμε ελεύθερο 

χρόνο για φαγητό και για έναν παραδοσιακό γύρο (προαιρετικό) του νησιού με άμαξα. Επιστροφή στην Πόλη. Βράδυ 

ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 (02/03/2019) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό και παράδοση των δωματίων. Θα επισκεφθούμε την Αιγυπτιακή Αγορά και στη συνέχεια τη Μονή της Χώρας 

με τα καταπληκτικά βυζαντινά ψηφιδωτά. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

28/02 4 € 360 € 435 
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Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με Turkish Airlines 

2. Mία (1) αποσκευή έως 20 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 7 kgs ανά άτομο 

3. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Πλατεία Ταξίμ 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Όλες οι μεταφορές, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με ελληνόφωνο ξεναγό 

6. Κρουαζιέρα στο Βόσπορο 

7. Υπηρεσίες τοπικού συνεργάτη καθημερινά 

8. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

9. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (€ 135,00) 

2. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

3. Ανάβαση με άμαξα στη Θεολογική Σχολή Χάλκης 

4. Εκδρομή στα Πριγκηπόνησα 

5. Φόρος διαμονής (εάν και εφόσον αυτός απαιτείται) 

 

Tips: 

 Μη διστάσετε να ζητήσετε από τον τοπικό συνεργάτη μας οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία 

 

Σημειώσεις: 

 Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ 

τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗIST     28FEB     TK1842   05:35-08:00 

ISTATH     02MAR     TK1843   19:35-20:10 
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