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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και αναχώρηση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το 
υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για μια πρώτη περιήγηση στην πλατεία Ταξίμ και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος 
που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά 
του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων, καφέ και εστιατορίων καθώς και αμέτρητα ιστορικά κτίρια.

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο 
αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια 
υπαίθρια καφετέρια με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους 
πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά 
του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“ γιαλί “) από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η ημέρα μας 
συνεχίζεται με επίσκεψη στον ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον 
Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Θα δούμε επίσης το αγιαστικό 
κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται 
το αγίασμα. Θα καταλήξουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου, ένα από τα 
αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Καθοδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Επιστρέφουμε στα ξενοδοχεία μας 
και έχουμε τον υπόλοιπο χρόνο στη διάθεση μας για μια ακόμα βόλτα στον Πεζόδρομο του Πέρα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
την περιοχή Karakoy, σε μικρή απόσταση από τον Πύργο του Γαλατά για καφέ ή φαγητό. Μια υπέροχη τοποθεσία με όμορφη θέα στον Βόσπορο.

3η ημέρα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον 
εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί 
το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί στην Πόλη και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και 
φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη 
υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο 
χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, 
την Σκεπαστή αγορά (Capali Carci), όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης 
δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας θα  προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου 
800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων 
και αρωμάτων από την Ανατολή. Σε συνεννόηση πάντα με τον αρχηγό σας θα ενημερωθείτε και για την ώρα και το σημείο επιστροφής προς τα 
ξενοδοχεία (όσοι φυσικά επιθυμείτε μπορείτε να παραμείνετε και μόνοι μέχρι το κλείσιμο των αγορών, περίπου στις 19.00).  Επιστρέφουμε το 
απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση, και έχετε ελεύθερο για φαγητό, βόλτα ή ακόμα και χαμάμ!

4η ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής και αφού απολαύσετε το πρωινό σας, θα έχετε χρόνο για να αξιοποιήσετε τις λίγες ώρες που έχετε στη διάθεσή σας 
μέχρι να συναντήσετε τον αρχηγό σας για το αεροδρόμιο. Και λέμε λίγες αλλά όχι τελευταίες γιατί σίγουρα η Πόλη των Πόλεων θα σας έχει ήδη 
μαγέψει και θα επιστρέψετε και πάλι σύντομα! Σας προτείνουμε μια επίσκεψη στον Πύργο του Γαλατά με την όμορφη θέα στον Βόσπορο και τα πολλά 
καφέ της περιοχής. Για τους λάτρεις του ύψους θα προτείναμε μια βόλτα μέχρι την περιοχή Levent και το εμπορικό κέντρο Sapphire. Τον ψηλότερο 
– προς το παρόν – πύργο της Τουρκίας, με ύψος 261 μέτρα. Το κτίριο διαθέτει 66 ορόφους - 55 πάνω από το έδαφος και γκαράζ -εντός εδάφους. 
Στην ταράτσα του θα μπορέσετε να θαυμάσετε την ονειρεμένη θέα αλλά και να πιείτε τον καφέ σας έχοντας «στα πόδια σας»  κυριολεκτικά όλη την 
Πόλη! Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής και άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες αναμνήσεις.

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

13, 20, 28 /2
& 5, 12 & 19 /3

RIVA 4* / Πλατεία Ταξίμ 265 149 365 TURKISH AIRLINES

ΘΕΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.55 - 12.15 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ 20.15 - 20.40 

Δείτε την πολιτική αποσκευών στη 
σελίδα 3

GRAND OZTANIC 4* plus / Πλατεία Ταξίμ 295 149 399

BARCELO 5* / Πλατεία Ταξίμ 349 149 499

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

Σύνολο φόρων +110 ευρώ


