
1η ημέρα και 2η ημέρα: Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Πρώτη γνωριμία με την πόλη 

(1080 χλμ.)  

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα μας στις 21.00 και αναχώρηση για την πόλη των πόλεων, την 

Κωνσταντινούπολη Μετά τις απαραίτητες στάσεις, θα φθάσουμε στα σύνορα των Κήπων 

,όπου θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων μας 

.(Μπορούμε να ταξιδέψουμε με διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας)Εκεί 

θα έχουμε ελεύθερο  χρόνο στα αφορολόγητα είδη για κάποιες μικρές αγορές. Μπαίνοντας 

στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας 

παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το 

απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη 

γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά του πεζόδρομου του 

Πέραν, θα σας ενθουσιάσει.  

3η ημέρα:Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ - ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ- ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ – ΠΡΙ-

ΓΚΗΠΟΝΗΣΑ  

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), 

όπου σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζου-

με παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί 

Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυ-

σαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο "παζάρι". Στη συνέχεια θα περά-

σουμε με το λεωφορείο πάνω από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου και αφού διασχί-

σουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης θα φτάσουμε στο λιμάνι Μπό-

σταντζι από όπου θα πάρουμε το καράβι (καιρού επιτρέποντος , εισιτήρια εξ ιδίων)  για την 

μαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη στην Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να κά-

νουμε τον γύρο του νησιού με τις παραδοσιακές άμαξες με τα άλογα, για να θαυμάσουμε 

τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους  επιθυμούν προτεί-

νουμε την ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του  Αι Γιώργη του Κουδουνά με τα χιλιάδες 

θαύματα σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, Γεύμα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ψαροτα-

βέρνα. Επιστροφή με το καράβι στην Ευρωπαική ακτή και μετάβαση στο ξενοδοχείο.    

4η ημέρα  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ 

ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, 

έπειτα στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθι-

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Πρόγραμμα εκδρομής 

       

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ,Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

5ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ  
 22/12-26/12,23/12-27/12,26/12-30/12,29/12-02/01 & 

05/01-09/01 (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Φώτα) 



στος ʼΥμνος το 626 μ.χ. Μετά ακολουθεί η προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτρα-

γουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και 

τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του 

Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το ανάκτορο Ντολμα Μπαξε, την τελευταία κατοι-

κία των Οθωμανών Σουλτάνων ,με τη πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του Βοσπό-

ρου .Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε  και να ξεναγη-

θούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής μέχρι και σήμερα την Του Θεού Αγία Σοφία ,την υπόγεια 

Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα 

δούμε το Μπλε τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη 

των Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα 

λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξο-

δο σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.  

5η ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ    

Πρωινό και αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις 

καθʼοδόν, άφιξη στη Αθήνα.   

Περιλαμβάνονται:  

  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με επαγγελματίες οδηγούς 
• Διαμονή με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 
• Επίσημους τοπικούς ξεναγούς 
• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

  

Δεν περιλαμβάνονται : 
 Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα , check point – φόροι 10 €,  επισκέψιμους χώρους 
,δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων  
 

Τιμές εισόδων-μουσείων: (H συμμετοχή σε ξεναγήσεις και προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι 

υποχρεωτική) *Οι τελικές τιμές σε Ευρώ διαμορφώνονται σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία με την τουρκική 

λίρα ,για το λόγο αυτό ενδέχεται να τροποποιηθούν αν αλλάξουν οι ισοτιμίες     
 

• Αγία Σοφία  80TL (13,5€)  

• Nτολμά Μπαχτσέ 60ΤL (12€)  

• Μονή της Χώρας 45TL (8€) 

• Τόπ Καπί   60TL (12€)  

• Βασιλική Κινστέρνα  20TL (3.5€) 

• Kρουαζιέρα στον Βόσπορο 15€  

• Δείπνο σε εστιατόριο στο Kumkapi  15€ 



 

 
 

 

Αναχώρηση : 22/12-26/12,23/12-27/12,26/12-30/12  
& 05/01-09/01 

Ξενοδοχείa  

Κωνσταντινούπολης 
Early booking Κανονική τιμή  1o Παιδί 

2-12 ετών 
Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Star Hotel Taksim (3*) 

Ταξίμ  
189€ 229€ 159€ 76 

Grand Halic/Nova 
Square (4*)Ταξίμ 209€ 249€ 159€ 84 

Nova Plaza Hotel Taksim 
Square/ Feronya /Riva 

(4*) Ταξίμ 
245€ 285€ 159€ 98 

Konak/Nova Plaza 
Boutique (4*) Ταξίμ 259€ 299€ 159€ 103 

Golden Age /Metroplitan 
/The Peak (4*) Ταξίμ 269€ 309€ 159€ 108 

Elite World / Barcelo (5*) 
Ταξίμ 289€ 329€ 159€ 115 

Αναχώρηση : 29/12-02/01 

Ξενοδοχείa  

Κωνσταντινούπολης Early booking Κανονική τιμή  
1o Παιδί 

2-12 ετών 
Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Star Hotel Taksim (3*) 

Ταξίμ  
229€ 269€ 159€ 92 

Grand Halic/Nova 
Square (4*)Ταξίμ 249€ 289€ 159€ 99 

Nova Plaza Hotel Taksim 
Square/ Feronya /Riva 

(4*) Ταξίμ 
285€ 325€ 159€ 114 

Konak/Nova Plaza 
Boutique (4*) Ταξίμ 299€ 339€ 159€ 120 

Golden Age /Metroplitan 
/The Peak (4*) Ταξίμ 309€ 349€ 159€ 125 

Elite World / Barcelo (5*) 
Ταξίμ 329€ 369€ 159€ 131 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=6580dcf45795f9c3db2582412fb69401&id=114318&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=6580dcf45795f9c3db2582412fb69401&id=114318&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=6580dcf45795f9c3db2582412fb69401&id=114318&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=6580dcf45795f9c3db2582412fb69401&id=114318&do_request&results_source=ACC_AVAIL


Σημειώσεις: 
  

1. Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί οποιοδήποτε 
ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 

2. Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας . Τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη 

3. Η εκδρομή ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες   
4. Το τοπικό νόμισμα της Τουρκίας είναι η λίρα (1€ = 6,2 τουρκικές λίρες)  Ανταλλαγή συναλλάγματος 

μπορείτε να κάνετε σε τοπικά ανταλλακτήρια 

 
 Extras : 
  

• Σκοπός της εκδρομής μας είναι να γνωρίσουμε τη σημαντική αυτή πόλη του ελληνισμού μέσα από ένα 
ταξίδι στο παρελθόν  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας 
από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας Συμβουλευτείτε μας . 

 
Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 
  

• Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε δεδομένα ,καθώς το κόστος 
είναι υπερβολικά μεγάλο .Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafon,κτλ). Τα ξενοδοχεία 
και τα περισσότερα καφέ, εστιατόρια διαθέτουν Wi-Fi  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 
VIΒER για δωρεάν κλήσεις  

• Σε όλο το ιστορικό κέντρο υπάρχουν ανταλλακτήρια που μπορείτε αλλάξετε €υρώ με τοπικό νόμισμα 

• Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa .Για προμήθειες τραπεζών 
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας 
από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας.H επιλογή διαμονής 
είναι ευθύνη του πελάτη . Συμβουλευτείτε μας 

• Ο χρόνος του ταξιδίου Αθήνα – Κωνσταντινούπολη ή αντιστρόφως είναι κατά μ.ο.14 έως 18 ώρες 
ανάλογα τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα και υπό 
φυσιολογικές συνθήκες  

• Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους ,η τιμή αναφέρεται και στα δύο  

• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται 
εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του 
προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

• Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε απλώς μια πρόταση και δεν 
είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την 
πραγματοποίηση τους . 

• Τα λεωφορεία δε δύνανται να έχουν Wi-Fi ,καθώς προς το παρόν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δεν 
μπορούν να το υποστηρίξουν σε χώρες εκτός Ε.Ε. 



• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα βγαίνουν από το 
σύστημα. Οι πρώτες χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 
3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω 
στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά 
από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να 
φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θέλετε να κλείσετε νωρίς την εκδρομή σας για να κερδίσετε τις τιμές Early booking ,αλλά αγχώνεστε μη σαν συμβεί 
κάτι μέχρι τη μέρα της αναχώρησης ? Θέλετε να έχετε επιπλέον καλύψεις και στο ταξίδι σας ? 
 
Σας έχουμε τη λύση με 25€ ,μπορείτε να κάνετε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση και να διασφαλίσετε μεταξύ άλλων:  
 
1)Επιστροφή χρημάτων για λόγους Covid και καλύψεις Ιατρικών εξόδων στον προορισμό 
2)Επιστροφή χρημάτων για λόγους υγείας μέχρι και 1ου βαθμού συγγένειας 
3)Κάλυψη Ιατρικών εξόδων στον προορισμό  
4)Αποζημίωση για απώλεια ή καθυστέρηση αποσκευών  
5)Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή διαβατηρίου  

 

Ζητήστε να σας αποστείλουμε αναλυτικά το συμβόλαιο με όλες τις καλύψεις 


