ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4 & 5 μέρες

299

Εορταστικές Προσφορές 4 & 5 μέρες από
€
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : (2) Ξεναγήσεων & (2) Γεύματα
Είναι αναμφισβήτητα η μόνη πόλη σε ολόκληρο τον κόσμο κτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους.
Η Πόλη με την μακραίωνη ιστορία και με τα πολλά μνημεία της στάθηκε σαν γενέτειρα μεγάλων
πολιτισμών και πρωτεύουσα τριών αυτοκρατοριών. Πρωτεύουσα των μεγαλύτερων πολιτισμών του
κόσμου για πολλούς αιώνες, η Κωνσταντινούπολη, βρίσκεται στο σημείο όπου ενώνεται η Ασία με την
Ευρώπη και η Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Οι όχθες του Βοσπόρου είναι στολισμένες από
αρχαιότητες, δείγματα πολιτισμού που τα έργα τους κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι σήμερα. Σήμερα η
Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας σε πληθυσμό, κίνηση και χρώμα.

Τιμές κατ’ άτομο σε 2-κλινο/3-κλινο :
Αναχώρηση 19–23 Δεκεμβρίου (5 μέρες) : 359 €
Αναχώρηση 23–26 Δεκεμβρίου (4 μέρες) : 299 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Κων/πολη - Αθήνα με Singapore Airlines
Ώρες αναχώρησης /σης : 11.00-1220 & Ώρες επιστροφής : 0615-0740
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης
 3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο κέντρο του Ταξίμ με πρωινό μπουφέ
 (2) Ξεναγήσεις – Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα .
 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων
 Τοπικός Ελληνόφωνος Ξεναγός & Ενημερωτικά έντυπα & Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

Φόροι και επίναυλοι 126 € κατ άτομο & Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων. Ποτά στα γεύματα, φιλοδωρήματα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ–ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη.
Άφιξη στη « ΠΟΛΗ » και παραλαβή από τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας. Επιβίβαση στο πούλμαν και
μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο την
εκκλησία της Ζωοδόχου πηγής Μπαλουκλί, την Παναγία των Βλαχερνών και τέλος την Μονή της Χώρας με τα
υπέροχα ψηφιδωτά.. Επίσης θα επισκεφτούμε την Αιγυπτιακή αγορά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Σας προτείνουμε μια βαδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα:ΚΩΝ/ΠΟΛΗ–ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΤΟΠ ΚΑΠΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας . Σήμερα θα δούμε την εκκλησία – μουσείο της Αγίας Σοφίας όπου επί Βυζαντινής
εποχής θεωρείτο το μεγαλύτερο και ιερότερο κτίριο της πόλης, το Μπλέ Τζαμί θα συνεχίσουμε στην
αυτοκρατορική δεξαμενή (κιστέρνα) του Ιουστινιανού με τις 336 κολώνες, τον Ιππόδρομο και τέλος θα
ξεναγηθούμε στο Παλάτι Τοπ Καπί. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μεγάλο Παζάρι με τα 4.400 μαγαζιά και
θα έχουμε χρόνο για αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε ένα
παραδοσιακό εστιατόριο με τοπικούς μεζέδες και χορό της κοιλιάς. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα:ΚΩΝ/ΠΟΛΗ–ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ (προαιρετικό)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Στην συνέχεια μετάβαση στα Πριγκιποννήσια με καραβάκι της γραμμής. Τα
Πριγκιπονήσια αποτελούνται από 4 νησιά και 2 βραχονησίδες. Χρησίμευαν ως τόπος αναψυχής ή φυλάκισης
των Βυζαντινών πριγκίπων. Σταθμός μας η Πρίγκηπος – το μεγαλύτερο νησί όπου θα υπάρχει χρόνος για γεύμα
σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στη Κωνσταντινούπολη αργά το απόγευμα Διανυκτέρευση

4η Ημέρα:ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
** H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.
Η 5-ήμερη εκδρομή έχει μια επιπλέον ελεύθερη μέρα.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ:
• Tα υπέροχα ρουμπίνια και διαμάντια της συλλογής Τοπ Καπί.
• Τα 4.400 καταστήματα του μεγάλου παζαριού (Kapali Camii).
• Ένα ποτό στα καφέ της Γέφυρας του Γαλατά την ώρα που σουρουπώνει.
• Το βράδυ να πάτε για μεζέδες, ψαρικά και ρακί στο Cicek Pasaji.
• Εκτός από τα ψηφιδωτά της Αγ. Σοφιάς, να δείτε και τα ψηφιδωτά του 14ου αιώνα στην εκκλησία της χώρας (το
σημερινό μουσείο Kariye).
• Δοκιμάστε τα τούρκικα χαμάμ. Καλό είναι να ξεκινήσετε από το Cemberlitas hamam.

