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Κάθε  
Πέμπτη

Η μοναδική διηπειρωτική πόλη στον κόσμο, το σύνορο Δύσης και Ανατολής, η Ευρώπη και η Ασία. Ένας 
τόπος ιστορικός αλλά και σύγχρονος, που κρατά τις παραδόσεις αλλά εξελίσσεται και σύμφωνα με το ρεύμα 
της εποχής. Τόπος που θα σε συναρπάσει με την πολύβουη καθημερινότητα του αλλά θα σε κερδίσει με την 
αύρα του. Τόπος συνδυαστικός με χρώματα και αρώματα, πολυπολιτισμικός που θα σε κάνει εγγυημένα 
να τον αγαπήσεις. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη 
γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο, με τους δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια τους στη θάλασσα 
του Βοσπόρου και τους γλάρους να «στολίζουν» τον ουρανό σαν λευκά, ιπτάμενα λουλούδια. Καμία λέξη 
δε μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet, τα γεμάτα 
αρώματα, ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ.

Το πρόγραμμα που σας προσφέρουμε είναι ανανεωμένο και ειδικά σχεδιασμένο για τα νέα δεδομένα της 
ιστορικής και πολυκοσμικής Κωνσταντινούπολης.

  Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για την Πόλη, τα περισσότερα χωρίς πολλές επισκέψεις, γεμάτα επιπλέον 
χρεώσεις. Αυτό το πρόγραμμα είναι για εσάς που θέλετε πραγματικά να γνωρίσετε την Κωνσταντινούπολη, 
ακόμα και αν δεν είναι η πρώτη σας φορά. Φυσικά υπάρχει αρκετός χρόνος για αγορές και οτιδήποτε άλλο 
επιθυμείτε.
Εσείς απλά ετοιμάστε βαλίτσα και απολαύστε ένα ταξίδι που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σας..

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί….    
• Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα της Πόλης, με άρτια κατανομή 

χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα 
• Οι διαδρομές είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αποφύγουμε αρκετές πολύωρες αναμονές στους δρόμους 

γιατί σε κάποια σημεία η κίνηση της Πόλης με τα 18 εκατομμύρια πληθυσμό, είναι μεγάλη 
• Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία
• Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της ιστορικής Πόλης
• Προσφέρουμε διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ, σε κατάλληλες τοποθεσίες 
• Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
• Η τιμή μας είναι τελική χωρίς κρυφές ή ανύπαρκτες χρεώσεις (checkpoint, “υποχρεωτικό” φιλοδώρημα, 

φόρο πόλης - διαμονής)
• Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

Κλασική 
Κωνσταντινούπολη
To δημοφιλέστερο πρόγραμμα γεμάτο ξεναγήσεις - αγορές - ελεύθερο χρόνο

1η ΗΜΕΡΑ: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη 
– Πεζόδρομος του Πέραν ή Karakoy.
 
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 γευτείτε 
τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη αργά 
το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση 
στα ξενοδοχεία μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια 
βόλτα στην υπέροχη πλατεία Ταξίμ και στην Αγία Τριάδα 
για να γνωρίσετε τη 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 ιστορικών κτιρίων. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε την περιοχή Karakοy, σε μικρή απόσταση 
από τον Πύργο του Γαλατά για καφέ ή φαγητό.

2η ΗΜΕΡΑ: Ντολμά Μπαχτσέ - Πριγκηπόννησα.

Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε 
την ημέρα μας με επίσκεψη στο ανάκτορο του Ντολμά 
Μπαχτσέ, κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε την 
τελευταία κατοικία του ΚεμάλΑτατούρκ. 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 ξεκινήσουμε για την εκδρομή στην Πρίγκηπο, το 
μεγαλύτερο νησί της συστάδας των Πριγκηποννήσων. 
Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα περνάμε από το 
περίφημο Kadikoy, μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει hot-spot για μπαρ, κέντρα τέχνης και πολιτισμού, 
καφέ και χώρους μουσικής. Από την περιοχή Bostanci  θα 
πάρουμε το πλοίο για την προαιρετική μας κρουαζιέρα 
στα ξακουστά Πριγκηπόννησα. Στα νησιά δεν υπάρχουν 
αυτοκίνητα και οι συγκοινωνίες εκτελούνται αποκλειστικά 
με ποδήλατα. Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι 



η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στο υψηλότερο 
σημείο της Πριγκήπου και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 
Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στα ξενοδοχεία μας και θα 
έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για την μια βραδιά 
στην υπέροχη αυτή Πόλη.

3η ΗΜΕΡΑ: Κρουαζιέρα Βοσπόρου – Αγία 
Σοφία-Σκεπαστή Αγορά.
Μετά το πρωινό, προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα 
στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις 
δύο πλευρές της Πόλης , την Ευρωπαϊκή και την Ασιατική 
και  τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“γιαλί“) 
από μια διαφορετική οπτική γωνία. Στη συνέχεια, θα 
κατευθυνθούμε μέσα από μια όμορφη – περιπατητική 
διαδρομή στο ιστορικό κέντρο και στην περιοχή της 
Αγίας Σοφίας. Με το νέο καθεστώς της Αγίας Σοφίας 
να ανοίξει το κτίριο για μουσουλμανικές προσευχές και 
να μετατραπεί σε τέμενος, υπάρχουν διαφοροποιήσεις 
στην ως τώρα είσοδό μας. Ισχύει πλέον ότι και σε κάθε 
τέμενος, δηλαδή είσοδος για τις γυναίκες με καλυμμένο 
το πρόσωπο, χωρίς παπούτσια, δεν επιτρέπεται πλέον 
η πρόσβαση στον γυναικωνίτη και η επίσκεψη γίνεται 
εξ ιδίων. Ο ναός αποτελεί μια ελληνική πολιτιστική 
κληρονομιά για ολόκληρο τον κόσμο και δεν υπάρχει 
κανένας τρόπος για να μην προκαλέσει η όψη του δέος 
σε κάθε επισκέπτη. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας 
με το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και το μόνο μαζί 
με το Camlica (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 
δούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια 
δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση 

της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα 
, χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής 
ακουστικής της. Επόμενη στάση μας θα είναι μια από τις 
σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η Σκεπαστή αγορά 
(CapaliCarci), 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 η 
καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, μέσα σε 
έναν κόσμο χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση με 
χορούς της ανατολής.

4η ΗΜΕΡΑ: Πατριαρχείο –Βλαχέρνα  - 
Επιστροφή.
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 θα δούμε καθοδόν τη Μεγάλη του 
Γένους Σχολή και θα συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας 
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. 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.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4ημ (3 διαν/σεις) 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 22 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Τιμή σε 
Δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
Παιδιού 

Τιμή 
Μονόκλ.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

22,29 
Σεπτεμβρίου

 
6,13,20 

Οκτωβρίου

Αναχώρηση 06:00

SANTA HILL SC
Ταξίμ - Tarlabasi Blv 175 165 110 275

RIVA 4*
Ταξίμ - πεζόδρομος 195 185 115 290

THE PEAK HOTEL & SPA 5*
Ταξίμ - Tepebasi 240 229 145 365

BARCELO 5*
Ταξίμ - πεζόδρομος 295 280 165 470

σημειώσεις : 
• δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων δεν χρεώνονται στην Κωνσταντινούπολη 
• Δηλώστε αν έχετε παρέα κατά την εγγραφή σας για να είστε και παρέα στο ταξίδι!
• Δηλώστε τα στοιχεία της ταυτότητας / διαβατηρίου με την κράτησή σας για να μην καθυστερεί η 

διαδικασία στα σύνορα
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 

χωρίς να παραλειφθεί καμία ξενάγηση.
• Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης ακουστικών για τις ξεναγήσεις στις οποίες απαιτείται εκτός και αν 

αναγράφεται διαφορετικά.



Περιλαμβάνει:

• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο 
στο οποίο τηρούνται όλες οι προδιαγραφές 
για άνετο και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική 
τήρηση των υγειονομικών όρων

• διαμονή στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε 
• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο  
• αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
• επίσημος τοπικός ξεναγός
• ταξιδιωτική ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνει: 

• Είσοδοι σε αξιοθέατα και προαιρετικές 
επισκέψεις 

• Κρουαζιέρα στον Βόσπορο 15ε ενήλικας, 10ε 
παιδί έως 12 ετών.

• Δείπνο με τοπικές - ανατολίτικες γεύσεις 18ε 
ενήλικας, 12ε παιδί έως 12 ετών.

Αναχωρήσεις λεωφορείων

Πόλη Σημείο συγκέντρωσης Ώρα συγκέντρωσης Ώρα αναχώρησης

Βόλος Δημαρχείο 03.00 03.15

Λάρισα Νέος Νιαβής (My mar-
ket) 03.45 04.00

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.45 05.00

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως & 
Βενιζέλου 06.00 06.15

Καβάλα Δημοτικός κήπος 
Ηρώων 08.00 08.15

Ξάνθη Ανατολική έξοδος Fresh 
& Co 08.45 09.00

Κομοτηνή Μνημείο Ηρώων “Σπαθί” 09.45 10.00

Για τις αναχωρήσεις από Βόλο και Λάρισα υπάρχει επιβάρυνση 20€ ανά άτομο.

Για την είσοδο στη Τουρκία σχετικά με τον Covid από 1 Ιουνίου χρειάζεται να έχετε ένα από 
τα παρακάτω :
• πιστοποιητικό εμβολιασμού με εμβολιασμό τουλάχιστον 14 μέρες πριν την είσοδο στην Τουρκία.
• Πιστοποιητικό νόσησης εντός των τελευταίων 6 μηνών
• Αποτέλεσμα PCR Test το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να είναι αρνητικό και να έχει πραγματοποιηθεί 

εντός των τελευταίων 72 ωρών
• Αποτέλεσμα Rapid Antigen Test το οποίο θα πρέπει να είναι απαραίτητα αρνητικό, και να έχει 

πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 48 ωρών

Δείτε εδώ μια σειρά από επιπλέον αξιοθέατα / μέρη και χρήσιμες πληροφορίες :
• Buyuk Valide Han, το μεγαλύτερο ιστορικό han στην Κωνσταντινούπολη. Ιδρύθηκε το 1651 και η 

οροφή του σας προσφέρει απίστευτη θέα για φωτογραφίες! Επάξια φιγουράρει στο Instagram!
• Hodjapasha Culture Center, κοντά στο Τοπ Καπί, με τον εκστατικό χορό των περιστρεφόµενων 

Δερβίσηδων, ένα θέαµα που σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε κατά την παραµονή σας στην πανέµορφη 
Βασιλεύουσα. 

• Miniaturk, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα μινιατούρας στον κόσμο το οποίο άνοιξε στις 2 Μαΐου 
2003. Με έκταση 15.000 m² και συνολική έκταση 60.000 τετραγωνικών μέτρων και εκθέτει 134 
μοντέλα στο 1/25 του μεγέθους τους. (A small model for a great country!).

• Istanbul Sapphire ή όπως το αποκαλούν “το Ζαφείρι της Κωνσταντινούπολης” ένας ουρανοξύστης 
56 ορόφων στην περιοχή Λεβέντ. Με ύψος 238 μέτρων ήταν το ψηλότερο κτίριο στη Τουρκία μέχρι 
το 2017 και το 4ο ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης, όταν εγκαινιάστηκε το 2010. Αξίζει μια επίσκεψη 
για καφέ ή φωτογραφίες στην ταράτσα του. Το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει! Ή ακόμα και μια βόλτα 
στο mall με τα πολλά καταστήματα!

• Rahmi M. Koç Museum, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον Κεράτιο κόλπο, και είναι ένα ιδιωτικό 
μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία των μεταφορών, της βιομηχανίας και των επικοινωνιών. 
Ιδιοκτήτης του είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της γειτονικής χώρας Ραχμί Κοτς. Ανάμεσα στα 
χιλιάδες αντικείμενα της συλλογής είναι και η εκπληκτική συλλογή παλιών αυτοκινήτων, αεροπλάνα 
μιας άλλης εποχής και μαχητικά, ιππήλατα τραμ, ξύλινα σκαριά, πλοία και ένα υποβρύχιο.



Και πολλά ακόμα που δεν θα σας φτάνει ο χρόνος να επισκεφθείτε.  
Μπορείτε όμως με μια βόλτα στον πεζόδρομο του Πέραν να επισκεφθείτε το διάσημο μουσείο 
κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussauds, τμήμα της Merlin Entertainments, της μεγαλύτερης 
εταιρίας ψυχαγωγίας στην Ευρώπη. Βρίσκεται στο κτίριο Grand Pera και διαθέτει περισσότερες από 60 
φιγούρες διάσημων προσωπικοτήτων από την ιστορία και τον πολιτισμό αλλά και καλλιτέχνες, σταρ του 
αθλητισμού και πολιτικούς από το παρελθόν και το παρόν.  
Μπορείτε ακόμα να δείτε Museum of Illusions. Ανακαλύψτε τον κόσμο των συναρπαστικών 
ψευδαισθήσεων! Επισκεφθείτε το και βιώστε το αδύνατο!  
Μια βόλτα για φαγητό και ρακί στο Cicek Pasaji (Στοά των λουλουδιών), μπύρα ή ποτό στο περίφημο 
Nevizade Sokak, ναργιλέ στο παραδοσιακό καφενείο Corlulu Ali Pasha Medreseci και φυσικά μην 
ξεχάσετε να προμηθευτείτε χάρτη μετρό - τραμ και την Istanbul Card για τις μετακινήσεις σας με όλα τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς!


