“Πόλιν Κωνσταντινούπολη Πόλιν
την μεγαλόπολιν, την μήποτε γηρώσαν“

Οι οδικές εκδρομές περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•

Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο καθόλη τη διάρκεια
της εκδρομής για την εκτέλεση του προγράμματος.
Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Αρχηγό συνοδό εκδρομής.
Περιηγήσεις ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ενημερωτικό-πληροφοριακό έντυπο για τη διαμονή σας.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, εισιτήρια πλοίων ferry boat και
ότι αναφερεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Οι αεροπορικές εκδρομές περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις TURKISH AIRLINES
Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο & αντίστροφα
Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο καθόλη τη διάρκεια
της εκδρομής για την εκτέλεση του προγράμματος.
Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Αρχηγό συνοδό εκδρομής.
Περιηγήσεις ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ενημερωτικό-πληροφοριακό έντυπο για τη διαμονή σας.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, εισιτήρια
πλοίων ferry boat και ότι αναφερεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

SANTA PERA 4*
To ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή
Ταξίμ λίγα λεπτά περπατώντας από την κεντρική κοσμοπολίτικη οδό Istiklal
και αποτελεί μια οικονομική λύση για να γνωρίσετε την Πόλη. Tα δωμάτια
του προσφέρουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, μίνι μπαρ,
θυρίδα ασφαλείας και ατομικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών. Τα δωμάτια
έχουν θέα στην περιοχή Πέρα ή στον Κεράτειο κόλπο. Στο ξενοδοχείο θα
βρείτε εστιατόριο, πιάνο μπαρ, αίθουσα συνεδρίων και δωρεάν wifi στα
δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.

SEMINAL 4*
Βρίσκεται μόλις 30 μέτρα από την πλατεία Ταξίμ και προσφέρει όλες τις
σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Διαθέτει εσωτερική πισίνα,
εστιατόριο, κέντρο ευεξίας, bar, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτιά του
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, mini bar, τηλεόραση, τηλέφωνο. Τα
εστιατόρια, τα bar και τα καταστήματα της οδού Istiklal απέχουν 450 μέτρα.

TAKSIM GONEN 4* plus

HILTON ISTANBUL 5*

Βρίσκεται στην καρδιά της πλατείας Taksim, σε απόσταση μόλις 400μ.
από τη Μεγάλη Οδό του Πέραν, με τα πολλά καταστήματα, εστιατόρια
και μπαρ. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται εσωτερική πισίνα,
spa, γυμναστήριο, χαμάμ και σάουνα. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών και
υδρομασάζ. Παρέχονται δωρεάν καφές, τσάι και ένα μικρό μπουκάλι νερό,
τα οποία ανανεώνονται καθημερινά.

To πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά
της Κωνσταντινούπολης. Προσφέρει όλες τις σύγρονες ανέσεις που θα
ικανοποιήσουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, όπως εσωτερική
και εξωτερική πισίνα, pool bar, εστιατόρια, bar, cafe, γυμναστήριο, κέντρο
ευεξίας και spa. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν διαθέτουν αυτόνομο
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, πρόσβαση στο internet και
στεγνωτήρα μαλλιών.

TRYP BY WYNDHAM 4* plus

Στην καρδιά της πόλης στην κεντρική πλατεία Ταξίμ βρίσκεται το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια
με κλιματισμό, mini bar, LCD τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν wifi. Στο εστιατόριο μπορείτε να απολαύσετε γεύματα σε μπουφέ
απεριόριστης κατανάλωσης και στο EXPRESS Bar του ξενοδοχείου θα βρείτε κοκτέιλ και δροσιστικά ποτά. Ζητήστε μας αναβαθμισμένο δωμάτιο με ιδανική
θέα στο Βόσπορο. Ένα ξενοδοχείο που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα για να μείνετε στην ιδανική περιοχή της Πόλης, να έχετε μια άνετη διαμονή και να
γνωρίσετε τα υπέροχα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης.

Το γραφείο μας βραβεύεται επί σειρά ετών ως ένα από τα πλέον εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία
οργάνωσης εκδρομών στην Τουρκία από τον Τούρκικο τουριστικό φορέα TUROB.

1η ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση για
Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στο αεροδρόμιο, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος να περιηγηθείτε
στην πλατεία Ταξίμ, στην περίφημη κοσμοπολίτικη οδό Ιστικλάλ
και στα όμορφα γραφικά στενά κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με
τη ‘Βασιλεύουσα’.
2η ημέρα: Ιστορικό κέντρο - Αγία Σοφία - Τοπ καπί - Αρχαιολογικό μουσείο
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου
θα δούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο,
την ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, την
στήλη του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια
δεξαμενή του Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας
του Θεού Σοφίας, την περίφημη Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης
καθοδόν τον σταθμό Σίρκεζι οπου κατέληγε το Όριεντ Εξπρές,
το Γενί τζαμί, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξάνης. Συνεχίζουμε
με το περίφημο παλάτι Τοπ Καπί αρχική κατοικία των Σουλτάνων
(μέχρι τη δημιουργία του Ντολμά Μπαχτσέ το 1853) και διοικητικό
κέντρο σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο κατακτητής
Μωάμεθ Β΄και ο Σουλειμάν ο μεγαλοπρεπής. Επόμενη στάση το
αρχαιολογικό μουσείο ένα από τα σημαντικότερα του είδους του
παγκοσμίως. Εκθέματα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη
Μεσοποταμία και το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σίγουρα
θα προσελκύσουν το θαυμασμό σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με
οριεντάλ μουσική, ανατολίτικους χωρούς και τραγούδια.
3η ημέρα: Ανάκτορα Ντομά Μπαχτσέ - Κρουαζιέρα στο Βόσπορο - Μπαλουκλί
Σκεπαστή αγορά (80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη σε ένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της Πόλης, τα εντυπωσιακά ανάκτορα
Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό
κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ,
μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια.
Έπειτα προαιρετική
κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ιερό Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής
(Μπαλουκλί) με τους τάφους των Πατριαρχών, όπου υπήρχαν
τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη συνέχεια επίσκεψη στην
φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 καταστήματα το
ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα προιόντα όπως
δερμάτινα είδη, ρούχα, αναμνηστικά, αντίκες, είδη δώρων κ.α. είναι
στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα τις διαπραγματευτικές σας
ικανότητες. Το βράδυ σας προσφέρουμε πανοραμική νυχτερινή
περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης.
Θέα από το Pierre Loti

Δώρο
νυχτερινή περιήγηση
στα φωταγωγημένα
αξιοθέατα της πόλης

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Pierre Loti, ενώ στο Τοπ καπί
και στο αρχαιλογικό μουσείο πηγαίνουμε, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στα
Πριγκηπόννησα, λόγω καιρικών συνθηκών.

4η ημέρα: Μονή της χώρα - Πριγκηπόννησα - Pierre Loti
Πρόγευμα και περνώντας από τον Κεράτειο κόλπο και τη γέφυρα του
Γαλατά θα καταλήξουμε στην περίφημη Μονή της Χώρας με τα μοναδικά
παγκοσμίως βυζαντινά ψηφιδωτά. Έπειτα, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει,
ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στα μαγευτικά Πριγκηπόννησα.
Επισκεπτόμαστε το μεγαλύτερο νησί των Πριγκηποννήσων, την
Πρίγκηπο θαυμάζοντας τις παλιές ελληνικές βίλες με τις εντυπωσιακές
αρχοντικές επαύλεις. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν το γύρο του
νησιού με τα παραδοσιακά παϊτόνια ή να προσκυνήσουν στο μοναστήρι
του Αγ.Γεωργίου στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στα
Πριγκηπόνησα θα επισκευθούμε μια όμορφη και φημισμένη περιοχή το
Pierre Loti, στο λόφο του Εγιούπ, για να απολαύσουμε τον καφέ μας, μαζί
με την υπέροχη θέα στον Κεράτιο Κόλπο.
5η ημέρα: Οικουμενικό Πατριαρχείο - Βλαχέρνα - Istanbul Forum Ενυδρείο - Επιστροφή
(640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι.
Θα θαυμάσουμε τη στήλη της φραγκελώσεως οπου μαρτύρησε ο
Ιησούς και σώζεται μέχρι σήμερα, τα λείψανα του Χρυσοστόμου και
του Γρηγορίου Θεολόγου, τον Πατριαρχικό θρόνο, την εικόνα της
Παναγίας της Κυζίκου και θα δούμε από μακριά τη Μεγάλη του Γένους
Σχολή. Συνεχίζουμε για το Αγίασμα της μονής των Βλαχερνών οπου
ψάλθηκε για πρώτη φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω
Θεοτόκο ως ευχαριστία για τη σωτηρία της πόλης από τους Αβαρους.
Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα
πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα
επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000
διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

5 ημέρες

Δώρο
νυχτερινή περιήγηση
στα φωταγωγημένα
αξιοθέατα της πόλης

4 διανυκτερεύσεις
Πρωινή αναχώρηση

1η ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος
και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε τη
διαδρομή μας στην ανατολική Θράκη ταξιδεύοντας παράλληλα
με την ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά και φτάνουμε το
απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος να περιηγηθούμε στην πλατεία Ταξίμ, στην
περίφημη κοσμοπολίτικη οδό Ιστικλάλ και στα όμορφα γραφικά
στενά κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με τη ‘Βασιλεύουσα’.
2η ημέρα: Ιστορικό κέντρο - Αγία Σοφία - Τοπ καπί - Αρχαιολογικό μουσείο
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου
θα δούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο,
την ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, την
στήλη του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια
δεξαμενή του Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας
του Θεού Σοφίας, την περίφημη Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης
καθοδόν τον σταθμό Σίρκεζι οπου κατέληγε το Όριεντ Εξπρές,
το Γενί τζαμί, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξάνης. Συνεχίζουμε
με το περίφημο παλάτι Τοπ Καπί αρχική κατοικία των Σουλτάνων
(μέχρι τη δημιουργία του Ντολμά Μπαχτσέ το 1853) και διοικητικό
κέντρο σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο κατακτητής
Μωάμεθ Β΄και ο Σουλειμάν ο μεγαλοπρεπής. Επόμενη στάση το
αρχαιολογικό μουσείο ένα από τα σημαντικότερα του είδους του
παγκοσμίως. Εκθέματα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη
Μεσοποταμία και το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σίγουρα
θα προσελκύσουν το θαυμασμό σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με
οριεντάλ μουσική, ανατολίτικους χωρούς και τραγούδια.
3η ημέρα: Ανάκτορα Ντομά Μπαχτσέ - Κρουαζιέρα στο Βόσπορο - Μπαλουκλί
Σκεπαστή αγορά (80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη σε ένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της Πόλης, τα εντυπωσιακά ανάκτορα
Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό
κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ,
μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια. Έπειτα προαιρετική
κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ιερό Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής
(Μπαλουκλί) με τους τάφους των Πατριαρχών, όπου υπήρχαν
τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη συνέχεια επίσκεψη στην
φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 καταστήματα το
ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα προιόντα όπως
δερμάτινα είδη, ρούχα, αναμνηστικά, αντίκες, είδη δώρων κ.α.
είναι στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα τις διαπραγματευτικές
σας ικανότητες. Το βράδυ σας προσφέρουμε πανοραμική
νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της ιστορικής
πόλης.

4η ημέρα: Μονή της χώρα - Πριγκηπόννησα - Pierre Loti
Πρόγευμα και περνώντας από τον Κεράτειο κόλπο και τη γέφυρα του
Γαλατά θα καταλήξουμε στην περίφημη Μονή της Χώρας με τα μοναδικά
παγκοσμίως βυζαντινά ψηφιδωτά. Έπειτα, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει,
ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στα μαγευτικά Πριγκηπόννησα.
Επισκεπτόμαστε το μεγαλύτερο νησί των Πριγκηποννήσων, την
Πρίγκηπο θαυμάζοντας τις παλιές ελληνικές βίλες με τις εντυπωσιακές
αρχοντικές επαύλεις. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν το γύρο του
νησιού με τα παραδοσιακά παϊτόνια ή να προσκυνήσουν στο μοναστήρι
του Αγ.Γεωργίου στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στα
Πριγκηπόνησα θα επισκευθούμε μια όμορφη και φημισμένη περιοχή το
Pierre Loti, στο λόφο του Εγιούπ, για να απολαύσουμε τον καφέ μας, μαζί
με την υπέροχη θέα στον Κεράτιο Κόλπο.
5η ημέρα: Οικουμενικό Πατριαρχείο - Βλαχέρνα - Istanbul Forum Ενυδρείο - Επιστροφή
(640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι.
Θα θαυμάσουμε τη στήλη της φραγκελώσεως οπου μαρτύρησε ο
Ιησούς και σώζεται μέχρι σήμερα, τα λείψανα του Χρυσοστόμου και του
Γρηγορίου Θεολόγου, τον Πατριαρχικό θρόνο, την εικόνα της Παναγίας
της Κυζίκου και θα δούμε από μακριά τη Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Συνεχίζουμε για το Αγίασμα της μονής των Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για
πρώτη φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω Θεοτόκο ως
ευχαριστία για τη σωτηρία της πόλης από τους Αβαρους. Στην συνέχεια,
θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα
εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το
Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά
είδη θαλάσσιας ζωής. Παίρνωντας τον δρόμο της επιστροφής περνάμε
περειφεριακά από Σιλίβρια (γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου) και κάνουμε
στάση στην περιοχή της Ραιδεστού. Άφιξη στα σύνορα και επιστροφή
στην πόλη μας.

Ντολμά Μπαχτσέ

1η ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη.
Αναχώρηση από τα γραφεία της εταιρίας στις 06.00. Διασχίζοντας την
Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον
έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων
ειδών, βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε
στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την
Ευρωπαϊκή Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη βασιλίδα των πόλεων,
την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους,
Ευρώπη και Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια
χαρακτηριστικά της. Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι έχουμε
ελεύθερο το βράδυ μας για μια βόλτα στην Ιστακλάλ τσαντεσί, τον γνωστό και
φημισμένο πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Βόσπορος - Ντολμά Μπαξέ - Μπαλουκλί - Μονή της Χώρας - Παναγία
Βλαχέρνα - Σκεπαστή Αγορά.
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε με προαιρετική συμμετοχή σε μια κρουαζιέρα
στο μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την Ευρωπαϊκή από την
Ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο
τα όμορφα «γιαλιά», σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές
και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας,
κατεβαίνουμε στο περίφημο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια του
Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αίθουσες
τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη θέασή μας. Και συνεχίζουμε με οδική
περιήγηση με το λεωφορείο γύρω από τα Θεοδοσιανά τείχη που για αιώνες
προστάτεψαν την τότε Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως. Πρώτος μας
σταθμός, η επίσκεψη στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί, με
το θαυματουργό αγίασμα και τους τάφους των Πατριαρχών και των Ευεργετών.
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Μονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη
βυζαντινών ψηφιδωτών στον κόσμο. Εικόνες από τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας
μας, μας παρουσιάζονται ψηφιδογραφημένα στις οροφές των ναρθήκων.
Ακολουθεί η επίσκεψή μας στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
γράφηκε το «Την Υπερμάχω», ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Ώρα όμως
για ψώνια. Επισκεπτόμαστε τη σκεπαστή αγορά, το γνωστό Καπαλί τσαρσί,
με τα 4.000 μαγαζιά, στο οποίο μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην
Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο και το βράδυ απολαμβάνουμε μια νυχτερινή περιήγηση βλέποντας
φωταγωγημένα τα σημαντικότερα αρχιτεκτονήματα της Πόλης. Επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.
3η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Αγία Σοφία - Πριγκηπόνησα.
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε για τον πρώτο λόφο της Κωνσταντινούπολης.
Εκεί, υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα, βλέπουμε την ωραία γερμανική
κρήνη του Κάιζερ, δώρο στο σουλτάνο Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο
που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη
του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε
στο αριστούργημα των αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα
μπροστά στο μεγαλείο του μνημείου. Η συνέχεια για πλεύση στη Θάλασσα
του Μαρμαρά, προαιρετικά για τα γραφικά Πριγκηπόνησα. Περνώντας από την
πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, κατευθυνόμαστε στο λιμανάκι του
Μπόσταντζι. Η ασιατική πλευρά, μια πραγματική αποκάλυψη! Με ναυλωμένο
καραβάκι, πλέουμε προς το τρίτο νησί, τη Χάλκη, όπου με τα παϊτόνια που
υπάρχουν εκεί, ανηφορίζουμε στο λόφο της Ελπίδας, όπου επισκεπτόμαστε
την περιώνυμη Θεολογική σχολή. Κατηφορίζουμε και συνεχίζουμε για την
Πρίγκηπο, το τέταρτο, μεγαλύτερο και πιο όμορφο νησί. Χρόνος ελεύθερος
εκεί για βόλτα ανάμεσα στα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Επιστρέφουμε με
το καραβάκι της γραμμής στην Κωνσταντινούπολη. Σε περίπτωση που ο καιρός
δεν επιτρέπει αυτήν την υπέροχη διαδρομή, επισκεπτόμαστε εναλλακτικά το
περίφημο παλάτι Τοπ Καπί – αρχική κατοικία των Σουλτάνων μέχρι τη δημιουργία
του Ντολμά Μπαξέ το 1853 καθώς και το αρχαιολογικό μουσείο, ένα από τα
σημαντικότερα του είδους του παγκοσμίως. Εκθέματα από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, τη Μεσοποταμία και το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
σίγουρα θα προσελκύσουν τον θαυμασμό σας. Το βράδυ, προαιρετικά
μπορούμε να δειπνήσουμε σε επιλεγμένο εστιατόριο στην περιοχή του Κουμ
Καπί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Ορτάκιοϊ - Οικουμενικό Πατριαρχείο - Επιστροφή.
Μετά το πρόγευμά μας, οδεύουμε προς το Ορτάκιοϊ, περιοχή κάτω από την
πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Θαυμάζουμε τις εικόνες που μας
προσφέρονται αφείδωλα, τις αποτυπώνουμε σε φωτογραφίες. Στη συνέχεια,
κατευθυνόμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, την κιβωτό της Ορθοδοξίας.
Επισκεπτόμαστε τον πατριαρχικό ναό, βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου
και την αίθουσα έψησης του Άγιου Μύρου. Και πριν αφήσουμε την Πόλη, κάνουμε
μια τελευταία στάση στο Istanbul Forum ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά
κέντρα της Κωνσταντινούπολης. Θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο),
στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής.
Αποχαιρετάμε την Πόλη και κατευθυνόμενοι μέσω Ραιδεστού, τμημάτων της
Νέας Εγνατίας, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας.

4 ημέρες
3 διανυκτερεύσεις
Πρωινή αναχώρηση
Ενυδρείο - Istanbul Forum

Δώρο
νυχτερινή περιήγηση
στα φωταγωγημένα
αξιοθέατα της πόλης

1η ημέρα: Αναχώρηση - Κων/πολη (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 22.00. Κάνοντας
τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στα σύνορα των
Κήπων, έλεγχος και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα
είδη. Συνεχίζουμε στην ανατολική Θράκη ταξιδεύοντας
παράλληλα με την ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά και
φτάνουμε το πρωί στην Κωνσταντινούπολη.
2η ημέρα: Αγίασμα Ζωοδόχου Πηγής - Σκεπαστή αγορά
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη στο ιερό
Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους
τάφους των Πατριαρχών, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα
“παλάτια των πηγών”. Στη συνέχεια επίσκεψη στην
φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 καταστήματα
το ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας
προσφέρουμε πανοραμική νυχτερινή περιήγηση όπου
θα δούμε τη γέφυρα του γαλατά, τα ανάκτορα Ντολμά
Μπαχτσέ, το Μπεσίκτας και θα φτάσουμε στην πρώτη
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δια/ση.
3η ημέρα: Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ - Κρουαζιέρα στο βόσπορο
Ιστορικό Κέντρο - Αγία Σοφία (70 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα εντυπωσιακά
ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με
εξαιρετική πολυτέλεια. Έπειτα προαιρετική κρουαζιέρα
στα στενά του Βοσπόρου. Συνεχίζουμε με επίσκεψη
στο ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε τον Βυζαντινό
Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την ελικτή στήλη
των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, την στήλη
του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια
δεξαμενή του Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό
της Αγίας του Θεού Σοφίας, την περίφημη Αγία Σοφία.
Θα δούμε επίσης καθοδόν τον σταθμό Σίρκεζι οπου
κατέληγε το Όριεντ Εξπρές, το Γενί τζαμί, το Μίλιον και
τα λουτρά της Ρωξάνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: Μονή της χώρας - Πριγκηπόνησα - Pierre Loti - Τοπ καπί
Πρόγευμα και περνώντας από τον Κεράτειο κόλπο θα
καταλήξουμε στην περίφημη Μονή της Χώρας με τα
μοναδικά παγκοσμίως βυζαντινά ψηφιδωτά. Έπειτα,
εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, ξεκινάμε για προαιρετική
εκδρομή στα μαγευτικά Πριγκηπόννησα. Επισκεπτόμαστε,
την Πρίγκηπο θαυμάζοντας τις παλιές ελληνικές βίλες με
τις εντυπωσιακές αρχοντικές επαύλεις. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί
η εκδρομή στα Πριγκηπόνησα θα επισκευθούμε την
φημισμένη περιοχή το Pierre Loti, στο λόφο του Εγιούπ,
για να απολαύσουμε τον καφέ μας, μαζί με την υπέροχη
θέα στον Κεράτιο Κόλπο. Συνεχίζουμε με το περίφημο
παλάτι Τοπ Καπί αρχική κατοικία των Σουλτάνων όπως ο
κατακτητής Μωάμεθ Β΄ και ο Σουλειμάν ο μεγαλοπρεπής.
Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση σε νυχτερινό
κέντρο με οριεντάλ μουσική, ανατολίτικους χωρούς και
τραγούδια.
5η ημέρα: Οικουμενικό Πατριαρχείο - Βλαχέρνα - Istanbul Forum ενυδρείο
Επιστροφή (640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι. Θα θαυμάσουμε τη στήλη της
φραγκελώσεως οπου μαρτύρησε ο Ιησούς και σώζεται
μέχρι σήμερα, τα λείψανα του Χρυσοστόμου και του
Γρηγορίου Θεολόγου, τον Πατριαρχικό θρόνο, την εικόνα
της Παναγίας της Κυζίκου και θα δούμε από μακριά τη
Μεγάλη του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το Αγίασμα
της μονής των Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για πρώτη
φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω
Θεοτόκο. Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά
κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε
το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από
10000 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής. Παίρνωντας
τον δρόμο της επιστροφής περνάμε περειφεριακά από
Σιλίβρια και κάνουμε στάση στην παραλία της Ραιδεστού.
Άφιξη στα σύνορα και επιστροφή στην πόλη μας.

Παλάτι Τοπ Καπί

Δώρο
νυχτερινή περιήγηση
στα φωταγωγημένα
αξιοθέατα της πόλης

1η ημέρα: Αναχώρηση - Κωνσταντινούπολη (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 22.00.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στα
σύνορα των Κήπων, έλεγχος και ελεύθερος χρόνος
στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας
στην ανατολική Θράκη ταξιδεύοντας παράλληλα με
την ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά.
2η ημέρα: Αγίασμα Ζωοδόχου Πηγής - Σκεπαστή αγορά
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη στο
ιερό Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί)
με τους τάφους των Πατριαρχών, όπου υπήρχαν
τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη συνέχεια
επίσκεψη στην φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα
4000 καταστήματα το ανατολίτικο παζάρι Καπαλί
Τσαρσί. Αμέτρητα προιόντα όπως δερμάτινα
είδη, ρούχα, αναμνηστικά, αντίκες, είδη δώρων
κ.α. είναι στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα τις
διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ
σας προσφέρουμε πανοραμική νυχτερινή περιήγηση
όπου θα δούμε τη γέφυρα του γαλατά, τα ανάκτορα
Ντολμά Μπαχτσέ, το Μπεσίκτας και θα φτάσουμε
στην πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δια/ση.
3η ημέρα: Ανάκτορα Ντολμά Μπαξέ - Κρουαζιέρα στο Βόσπορο
Ιστορικό Κέντρο - Αγία Σοφία (70 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα
εντυπωσιακά
ανάκτορα
Ντολμά
Μπαχτσέ,
νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό
κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε στυλ
μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια.
Έπειτα προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του
χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου. Συνεχίζουμε με
επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε τον
Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την
ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του
1898, την στήλη του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη
Βυζαντινή υπόγεια δεξαμενή του Ιουστινιανού και θα
καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας,
την περίφημη Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης καθοδόν
τον σταθμό Σίρκεζι οπου κατέληγε το Όριεντ Εξπρές,
το Γενί τζαμί, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξάνης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με οριεντάλ
μουσική, ανατολίτικους χορούς και τραγούδια.
4η ημέρα: Οικουμενικό Πατριαρχείο - Βλαχέρνα - Istanbul Forum
ενυδρείο - Επιστροφή (640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι. Θα θαυμάσουμε τη
στήλη της φραγκελώσεως οπου μαρτύρησε ο
Ιησούς και σώζεται μέχρι σήμερα, τα λείψανα του
Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου Θεολόγου, τον
Πατριαρχικό θρόνο, την εικόνα της Παναγίας της
Κυζίκου και θα δούμε από μακριά τη Μεγάλη του
Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το Αγίασμα της
μονής των Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για πρώτη
φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω
Θεοτόκο ως ευχαριστία για τη σωτηρία της πόλης
από τους Αβαρους. Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε
στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα
εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα
επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται
πάνω από 10000 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής.
Παίρνωντας τον δρόμο της επιστροφής περνάμε
περειφεριακά από Σιλίβρια (γενέτειρα του Αγίου
Νεκταρίου) και κάνουμε στάση στην παραλία της
Ραιδεστού. Άφιξη στα σύνορα και επιστροφή στην
πόλη μας.

Η Ανάσταση - Μονή της Χώρας

Δώρο
νυχτερινή περιήγηση
στα φωταγωγημένα
αξιοθέατα της πόλης

Ξεκινώντας την κρουαζιέρα μας στα θρυλικά στενά του Βοσπόρου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε περιοχές από
την Ευρωπαϊκή και την Ασιατική πλευρά όπως:
το παλάτι Ντολμά μπαξέ, την περιοχή Μπεσίκτας (το παλιό βυζαντινό διπλοκώνιο), την περιοχή του Ορτάκιον
(Μεσοχώριον), την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου που ενώνει τις 2 ηπείρους την περιοχή του Κουρούτσεσμε
(Ξηροκρήνη), με τον ναό του Αγ. Δημητρίου (πρώην Πατριαρχικός ναός), την περιοχή του Αρναούτκιον (Μέγα Ρέμα)
με την εκκλησία των Ταξιαρχών, το Μπεμπέκ, το κάστρο της Ευρώπης (Ρούμελι Χισάρ) και την δεύτερη κρεμαστή
Γέφυρα του Βοσπόρου. Οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Κατά την κάθοδο θα έχουμε τη
δυνατότητα να δούμε στην Ασιατική πλευρά του Βοσπόρου το κάστρο της Ανατολής (Αναντολού Χισαρ), το παλάτι
του Κιουτσουκσού, την περιοχή Καντέλι, την στρατιωτική σχολή, το ανάκτορο Μπεϊλαιρ Μπέη Σαράι, την περιοχή της
παλιάς Χρυσούπολης και τον Πύργο του Λεάνδρου (Κις Κουλέσι). Κατά την επιστροφή περνάμε κάτω από την γέφυρα
του Γαλατά για να επιστρέψουμε στον Κεράτιο Κόλπο όπου τελειώνει η κρουαζιέρα μας.
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