
ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

Αγία Σοφία Ιστικλάλ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ - 
ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό την 
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα, 
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο 
έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό 
Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία στάση πριν τον τελικό προορισμό μας για 
να γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα 
στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία 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 και καφέ καθώς και πολλά ιστορικά κτίρια.

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ – 
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ  
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 στο 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. Από εκεί θα αναχωρήσουμε για έναν 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. 
Συνεχίζουμε με 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. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα 
δωμάτια μας για ξεκούραση, και το βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα 
στο Ορτάκιοϊ που αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η φανταστική 
θέα στο Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι 
μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα night clubs συνθέτουν την μαγική 
αυτή νυχτερινή εικόνα.

3η ημέρα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ 
- ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (SPICE BAZZAR)
Πρωινό και αναχωρούμε για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, τη 
μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στο προαύλιο αλλά και 
στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό 
δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα θαυμάσουμε επίσης 
το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και το μόνο μαζί με το Camli-
ca (που βρίσκεται στην Ασιατική πλευρά) 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. Επόμενη στάση μας θα είναι μια 
από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η 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. Επιστρέφουμε 
το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας και έχετε χρόνο στη διάθεσή σας 
για μια ακόμα βόλτα στον Πεζόδρομο του Πέρα (δεν τον χορταίνεις 
ποτέ!). 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. 

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το 
πρωινό μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου 
ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας 
μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε 
τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο 
της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα είναι στην περιοχή της 
Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα σύνορα, όπου μετά τον έλεγχο 
πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. 
Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων.

37

Βόσπορος

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

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

 
Αναχώρηση 06.00

FAROS 4* / Πλατεία Ταξίμ

Πρωινό

145 85 210

NOVA PLAZA 4* / Πλατεία Ταξίμ 155 85 220

GRAND OZTANIC 4* plus / Πλατεία Ταξίμ 169 85 245

BARCELO 5* / Πλατεία Ταξίμ 235 125 350

22/3 & 26/3 
 

Αναχώρηση 06.00

MARBLE 4* / Πλατεία Ταξίμ 165 85 240

RIVA 4* / Πλατεία Ταξίμ 179 85 270

KONAK 4* plus / Πλατεία Ταξίμ 199 125 295


