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 Κωνσταντινούπολη like a local
 

 Οδικώς 5 ημέρες

 

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη.

Αναχώρηση στις 05:30 το πρωί από τα γραφεία μας.
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 τns θάλασσας του
Μαρμαρά και φτάνουμε το απόγευμα στην
Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και θα
έχουμε χρόνο ελεύθερο να περιηγηθούμε στην πλατεία Ταξίμ,
στην οδό Πέρα και στα γραφικά στενά κάνοντας μια πρώτη
γνωριμία με τη "Βασιλεύουσα".

2η Μέρα | Σκεπαστή αγορά (Καπαλί Τσαρσί) - Παλιά
πόλη (Sultanahmet), Μπαλουκλί 

Πρωινό και ξεκινάμε με  επίσκεψη στην πασίγνωστη
σκεπαστή αγορά με τα 4000 περίπου καταστήματα -το
ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα προϊόντα, όπως
δερμάτινα είδη, αντίκες, ρούχα, είδη δώρων, αναμνηστικά
κ.ά. είναι στη διάθεσή σας, για να εξασκήσετε και τις
διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Mετά το Καπαλί Τσαρσί
θα περπατήσουμε μέχρι την παλιά πόλη με στάση για
επίσκεψη στην Κιστέρνα του Θεοδοσίου (ŞEREFİYE
SARNICI). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βυζαντινό
Ιππόδρομο(AT MEYDANI) με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την
ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, την
στήλη του Κωνσταντίνου, το Μπλέ Τζαμί και θα καταλήξουμε
στο Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας ,τον οποίο μπορείτε να
επισκεφτείτε εάν θέλετε εξ ιδίων.Στη συνέχεια επίσκεψη στο

Κωνσταντινούπολη Like a local

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΤΟΥΡΚΙΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΟΔΙΚΩΣ



 

 

ιερό Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους
τάφους των Πατριαρχών.  Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση
σε νυχτερινό κέντρο με οριεντάλ μουσική, ανατολίτικους
χoρούς και τραγούδια.

3η Μέρα | Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ – Κρουαζιέρα στο
Βόσπορο -  Πριγκηπόννησα.

Πρωινό και αναχωρούμε για  προαιρετική κρουαζιέρα στα
στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου (κόστος 15€),
όπου θα δούμε τα πανέμορφα ελληνικά χωριά και τα
περίφημα γυαλιά που δεσπόζουν πάνω στην ακτή του
Βοσπόρου. Συνεχίζουμε με την  επίσκεψη στα εντυπωσιακά
ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων
καθώς και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
σε στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια. Στη
συνέχεια  θα πάμε προαιρετικά στα Πριγκηπόννησα. Αφού
περάσουμε την πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου θα
κατευθυνθούμε στο Bostancı από όπου θα πάρουμε το
καράβι για την Πρίγκηπο. Το μεγαλύτερο και πιο
κοσμοπολίτικο νησί από το σύνολο των εννέα νησιών με
πυκνή πευκόφυτη βλάστηση και κομψές επαύλεις. Τα
Πριγκηπόννησα αποτέλεσαν το αγαπημένο καλοκαιρινό
θέρετρο παραθερισμού για μεγάλη μερίδα των Ελλήνων της
Πόλης. Πολλά σπίτια, αρχοντικά καθώς και παραθεριστικές
κατοικίες χτίστηκαν από το 1850 και ύστερα ενώ η ελληνική
παρουσία πάνω στα νησιά ανέκαθεν ήταν έντονη. Η
επίσκεψη στο νησί θα μας δώσει την ευκαιρία να
θαυμάσουμε τα επιβλητικά αρχοντικά με την όμορφη
αρχιτεκτονική και τα γραφικά σοκάκια, όπου ο χρόνος απλά
σταμάτησε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η Μέρα | Προαιρετική εκδρομή στην Προύσα.

Πρωινό και αναχώρηση για  Προύσα της Βιθυνίας, την την
γενέτειρα πόλη του Κάρολου Κουν και του Μανώλη
Ανδρόνικου. Πρωτεύουσα της Περιφέρειας Προύσας και
τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Γνωστή για τα
χιονοδρομικά κέντρα του όρους Όλυμπος–Uludağ και τα
μαυσωλεία των Οθωμανών Σουλτάνων μιας και υπήρξε η
πρώτη πρωτεύουσα των Οθωμανών. Φημίζεται για την
γαστρονομική σπεσιαλιτέ της İskender Kebapκαι τα
μαρόνγλασέ-γλασαρισμένα κάστανα. Είναι
κέντροαυτοκινητοβιομηχανίας με ευρωπαϊκούς οίκους  να
διατηρούν εργοστάσια εδώ και έχει ένα από τα μεγαλύτερα
πανεπιστήμια της χώρας. Η Προύσα αποτελούσε ξεχωριστό
εμπορικό κέντρο μεταξιού και μπαχαρικών.Φημισμένα ήταν
τα κρασιά της Προύσας, που συναγωνίζονταν τα γαλλικά,
όπως και τα μεταξωτά της, που την έκαναν γνωστή σε όλον
τον κόσμο. Εμείς θα γνωρίσουμε το ιστορικό της τμήμα με την
αρχιτεκτονική κληρονομιά και του Ελληνικού και του
Οθωμανικού στοιχείου, τις αγορές με τα μετάξια και τα
βαμβακερά και φυσικά θα δοκιμάσουμε και τις γαστρονομικές



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

λιχουδιές.Από την ξενάγησή μας δεν μπορεί να λείπει και μία
επίσκεψη στο Μουσείο του Καραγκιόζη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

5η Μέρα | Οικουμενικό Πατριαρχείο - Βλαχέρνα – Παλάτι
Πορφυρογέννητου- Επιστροφή.

Πρωινό και αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο
Φανάρι. θα θαυμάσουμε τη στήλη της φραγκελώσεως, όπου
μαρτύρησε ο Inσούs και σώζεται μέχρι σήμερα. Θα
προσκυνήσουμε τα λείψανα του Χρυσοστόμου και του
Γρηγορίου του θεολόγου, τον Πατριαρχικό θρόνο, την εικόνα
της Παναγίας της Κυζίκου και θα έχουμε ελεύθερος χρόνο για
περιήγηση στα πανέμορφα σοκάκια του Φαναρίου όπου
δεσπόζει και η Μεγάλη του Γένους Πατριαρχική
Σχολή.Κατόπιν συγκεντρωνόμαστε για να μεταβούμε με το
πούλμαν στην Παναγία των Βλαχερνών , όπου ψάλθηκε για
πρώτη φορά το 626 μ.Χ. ο Ακάθιστος Ύμνος στην Υπερμάχω
Θεοτόκο ως ευχαριστία για τη σωτηρία της πόλης από τους
Αβάρους.  Επίσης θα επισκεφθούμε το Παλάτι του
Πορφυρογέννητου (Tekfur Sarayı), που είναι ένα αξιόλογο
Βυζαντινό Ανάκτορο , συνέχεια του παλατιανού
συγκροτήματος των Βλαχερνών που πρόσφατα
αναστηλώθηκε και είναι επισκέψιμο. Αναχώρηση για την
Ελλάδα, άφιξη στα σύνορα και επιστροφή στην πόλη μας.

Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι
ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία
ξενάγηση.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης
ακουστικών για τις ξεναγήσεις στις οποίες απαιτείται
εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά.

 

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 20€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες.

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

 

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον
πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο /
ταυτότητα , πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό
εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες
σας και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο
βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα



πρέπει λοιπόν να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης
εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός προγράμματος
εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα
σχετικώς και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την
κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα 
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 αποτελούν απλώς μια πρόταση και
δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται
ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την
πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει
σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε
τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ,
φαγητό και τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα
σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη.
Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση
τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η
απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και
αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα
έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά.
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Τιμοκατάλογος

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 1 Αναχωρήσεις

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο

 
23 Δεκ 2022

 Κωνσταντινούπολη like a local 5 ΗΜ Riva 4* πρωϊνό

 Riva 4* - πρωϊνό

Τιμή:  239,00 €  229,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 165,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  130,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 Κωνσταντινούπολη like a local 5 ΗΜ Konak 4* πρωϊνό

 Konak 4* - πρωϊνό

Τιμή:  269,00 €  259,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 185,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  150,00 €



 

 
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής
σας.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα.
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
ΦΠΑ.

  

  

 

Προαιρετική κρουαζιέρα στον Βόσπορο: 15€.
Προαιρετική εκδρομή στα Πριγκηπόννησα.
Προαιρετική εκδρομή στην Προύσα: 20€.
Προαιρετική βόλτα στο Καντίκιοϊ: 15€.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους
και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω
ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες
πληροφορίες.

  

Παροχές
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 Κάντε κράτηση ONLINE


