
4η ΗΜΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ, ΧΑΛΚΗ, ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
Μετά το πρόγευμά μας, είναι ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή 
αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά, 
όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος 
νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Και μετά, ξεκινάμε για πλεύση 
στη Θάλασσα του Μαρμαρά, 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, την αρχαία Χαλκίτι, από τη  λέξη 
χαλκός, 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. Είναι η κατ’ εξοχήν 
Πριγκηπόννησος, η πλούσια σε περγαμηνές και κάλλη, νήσος του 
Πρίγκηπος, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι, από τις αρχές του 9
ου μετά Χριστού αιώνα. Χρόνος ελεύθερος εκεί για βόλτα ανάμεσα 
στα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε 
σε βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, 
απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς. 
5η ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΧΜΙ ΚΟΤΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας χρόνος ελεύθερος. Σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε το μουσείο του Ραχμί Κοτς, όπου θα γίνετε πάλι 
παιδιά… τεράστιες συλλογές από αυτοκίνητα, γεωργικά 
μηχανήματα, πολεμικές μηχανές, εργαστήρια επαγγελματιών. 
Τελειώνοντας μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο όπου παίρνουμε την 
πτήση επιστροφής. Άφιξη στη πόλη μας γεμάτοι από όμορφες 
εικόνες και αρώματα.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η 3η μέρα του προγράμματος.

1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
η πρώτη μας περιπατητική ξενάγηση στην καλοσχεδιασμένη αυτή 
πόλη, θα ξεκινήσει από το ιστορικό της κέντρο, την γοτθική συνοικία, 
γνωστή ως Barrio Gotico, με τα πανέμορφα πέτρινα σοκάκια και 
σήμα κατατεθέν της τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό της Αγίας 
Ευλαλίας. Συνεχίζουμε με την πλατεία Isidre Nonel και τον 
εντυπωσιακό τοίχο που είναι διακοσμημένος με 4.000 κεραμικά 
πλακάκια. Όλα μαζί τα πλακάκια δημιουργούν μια μεγαλύτερη 
εικόνα που όταν την βλέπεις από μακριά σχηματίζουν ένα μοναδικό 
μωσαϊκό φιλί. Συνεχίζουμε στον εμπορικό δρόμο Porta del Angel, 
όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
για ξεκούραση. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε 
Flamenco στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο 
πάθος ρυθμό του.
2η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα αρχίσει από τον επιβλητικό ναό της 
Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του Gaudi που είναι και το 
πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης, τον οποίο θα θαυμάσουμε 
και εσωτερικά (εξασφαλισμένη είσοδος). Είναι το έργο ζωής του 
Antonio Gaudi , ο οποίος αφιέρωσε 43 χρόνια για να βάλει τις 
βάσεις αυτού του μνημειώδες έργου. Στην διαδρομή μας με το 
λεωφορείο διασχίζουμε την γνωστή λεωφόρο Passeig de Gracia, με 
τα εντυπωσιακά κτίρια, τα αριστοκρατικά καταστήματα και τα πολύ 
καλά εστιατόρια , όπου θα θαυμάσουμε και τα δύο διασημότερα 
σπίτια του μεγάλου αρχιτέκτονα Antonio Gaudi, το Casa Battlo και 
το Casa Mila, καθώς και τα σπίτια των καλύτερων αρχιτεκτόνων της 
εποχής - του Lluis Domenech I Montaner, του Puig I Cadafalch, του 
Enric Sagnier και πολλών άλλων. Θα συνεχίσουμε προς το 
Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το 
παλιό ψαροχώρι, όπου στον ελεύθερο χρόνο σας θα μπορείτε να 
γευτείτε την γνωστή παέγια. Ανηφορίζοντας προς τον λόφο Mont-
juik θα δούμε το Ολυμπιακό Στάδιο με σχεδόν όλες τις 
εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση μας 
είναι το Ισπανικό χωριό, μια μικρογραφία της Ισπανίας, που 
κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1929. Θα 
τελειώσουμε τη ξενάγησή μας στη Plaza Cataluna και θα φθάσουμε 
στον πασίγνωστο πεζόδρομο Las Ramblas, με την αγορά των 
λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους και την 
αστείρευτη ζωντάνια του. Συνεχίζοντας στην Ramblas, θα δούμε την 
βρύση καναλέτας, η οποία φημίζεται για το σιντριβάνι με το 
οικόσημο της Καταλονίας. Ο μύθος λέει ότι κάποιος που έχει 
δοκιμάσει λίγο νερό από αυτό θα επιστρέψει σίγουρα εδώ. 
Περπατώντας, και περίπου στην μέση της La Ramblas θα δούμε την 
Plaza Real, μια κλασσική αρχοντική πλατείa, όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τον καφέ σας. 

Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση στην 
"άλλη Βαρκελώνη". Θα δούμε το περίφημο Parque Guel, έργο του 
Antonio Gaudi, που έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Διασχίζοντας τα 
ακριβότερα προάστια της πόλης, θα προσεγγίσουμε το γήπεδο της 
Barcelona, το Camp Nou, όπου θα σταματήσουμε για φωτογραφίες. 
Επόμενη στάση το ιστορικό κέντρο της πόλης και τα στενάκια της 
συνοικίας El Born, όπου θα δούμε την εκκλησία Santa Maria del Mar. 
Στη συνέχεια θα δούμε το Hospital Sant Pau, το μεγαλύτερο 
μοντερνιστικό συγκρότημα του κόσμου ένα νοσοκομείο βγαλμένο 
από παραμύθι, έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Lluis Domenech I 
Montaner και μνημείο της UNESCO  και θα καταλήξουμε στον 
λόφο Montjuik, με το μαγικό σιντριβάνι, ένα πρόγραμμα φωτός, 
νερού και μουσικής σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 
3η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, GIRONA, FIGUERES
Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας θα ξεκινήσει με το Φιγκέρες   
την πόλη του Σαλβαδόρ Νταλί. Στο μουσείο του θα δούμε την 
μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως, από τα νεανικά του 
χρόνια έως τον θάνατό του. Σε πολλά από τα έργα του εμφανίζεται 
η Γκαλά, η γυναίκα και ο έρωτας της ζωής του, ενώ στο κέντρο του 
μουσείου βρίσκεται ο τάφος του, στον χώρο και στην πόλη που τον 
τίμησε όσο κανείς άλλος. Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε 
επίσης την έκθεση κοσμημάτων, που αποτελείται από 37 μοναδικά 
κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος. 
Συνεχίζουμε για την Τζιρόνα, μια πανέμορφη πόλη στις όχθες του 
ποταμού Onar με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια. Θα θαυμάσουμε 
τον Καθεδρικό ναό της πόλης και θα περπατήσουμε στην πρώην 
εβραϊκή συνοικία, όπου ζούσαν οι Σεφαρδίτες - οι Εβραίοι της 
Ισπανίας. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Βαρκελώνη.
4η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
την περίφημη κεντρική αγορά La Boqueria, όπου μπορείτε να 
δοκιμάσετε τα διάσημα ισπανικά αλλαντικά, το περίφημο Jamon 
Pata Negra, εξωτικά φρούτα και να φάτε φρέσκα ψάρια και tapas. Η 
μεγαλύτερη και παλαιότερη αγορά της Ισπανίας σας περιμένει να 
γευτείτε τα υπέροχα προϊόντα της. Επισκεφθείτε επίσης το μουσείο 
του μεγαλύτερου ζωγράφου του 20ου αιώνα, του Πάμπλο Πικάσο, 
δείτε το πάρκο Ciutadella, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια 
έκθεση του 1888 και δίπλα του δεσπόζει η Αψίδα του Θριάμβου ή 
ανεβείτε με το τελεφερίκ στον λόφο Montjuik. Για το απόγευμα σας 
προτείνουμε μία ολιγόωρη κρουαζιέρα απολαμβάνοντας το 
ηλιοβασίλεμα και ακούγοντας ζωντανά jazz και chill out μουσική .
5η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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Κωνσταντινουπολη - προυσα
Η Πόλη των Πόλεων

Αγία Σοφία
Πλατεία Ταξιμ
Οδός του Πέραν
Συνοικία Γαλατά
Παναγία των Βλαχερνών
Μπλε Τζαμί
Πρίγκηπος
Χάλκη

Highlights
4&5

 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία>, μετά τον απαραίτητο 
έλεγχο αναχωρούμε για τη Κωνσταντινούπολη. Φθάνοντας στη 
βασιλίδα των πόλεων, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε δύο 
ηπείρους, σε Ευρώπη και σε 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 Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο 
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. Διανυκτερεύουμε.
2η ΗΜΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩ, 
ΒΟΣΠΟΡΟΣ, ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙ,  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΝΙΕ ΠΑΡΚ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην κιβωτό 
της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα 
γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του 
Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι 
επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου 
γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. 
Συνεχίζουμε τον οδικό περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών, και  
οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, 
υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα βλέπουμε την γερμανική 
κρήνη του Κάιζερ, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του 
ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, 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. Από εκεί, κατηφορίζουμε κι έχουμε τη 
δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής 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 σπίτια χτισμένα πάνω στην 
παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω 
από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι 
του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε 
αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη 
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, 
πολυέλαιοι αφήνονται στη θέασή μας. Ώρα όμως για την επίσκεψή  
μας στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Τουρκίας, το Ιστίνιε Παρκ. 
Κάθε είδους μαγαζιά, στη διάθεσή μας. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε. 
3η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής, σε μια ημερήσια 
εκδρομή, στην καταπράσινη Προύσα. Με καταμαράν, διασχίζουμε 
τη Θάλασσα του Μαρμαρά και αποβιβαζόμαστε στο λιμάνι των 
Μουδανιών. Πόλη γνωστή, για την ομώνυμη συνθήκη, μετά τη 
Μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο και μετά 
με λεωφορείο, ανηφορίζουμε για την καταπράσινη Προύσα. Εκεί, 
επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, και μετά 
κατευθυνόμαστε στην κεντρική αγορά της πόλης, όπου έχουμε 
ελεύθερο χρόνο. Αφού απολαύσουμε και το παραδοσιακό φαγητό 
της πόλης, το Ισκεντέρ κεμπάπ, κατηφορίζουμε με το λεωφορείο 
στα Μουδανιά και από εκεί, με το καταμαράν, επιστρέφουμε στην 
Κωνσταντινούπολη και στο ξενοδοχείο μας.

STORY PLACE Βγείτε μοναδικές φωτογραφίες
στην Κρεμαστή Γέφυρα ή με φόντο το Βόσπορο!




