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ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΑ 

7ήμερη Οδική Εκδρομή 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 14/10, 22/10, 09/11, 16/11 

 Πρόγραμμα 

 1η μζρα ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

Συγκζντρωςθ ϊρα 7:30 πμ. και αναχϊρθςθ για Κομοτθνι με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κατά τθν διαδρομι. Άφιξθ ςτθν 

Κομοτθνι και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο Anatolia. Διανυκτζρευςθ. 

 2η μερα ΚΟΜΟΣΗΝΗ-ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ 

Μετά το πρωινό, αναχϊρθςθ για Κωνςταντινοφπολθ. Διζλευςθ ςυνόρων. Διαςχίηοντασ τθν Ανατολικι Θράκθ, ςτάςθ 

ςτθ αιδεςτό, το ςθμερινό Τερκιντάγ. Άφιξθ ςτθν Ρόλθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ρροαιρετικι κρουαηιζρα 

ςτο Βόςπορο όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να απολαφςουμε και τθν Ευρωπαϊκι και τθν Αςιατικι πλευρά τθσ 

Βαςιλεφουςασ. Δείπνο ςε τοπικό εςτιατόριο, διανυκτζρευςθ 

 3η μερα ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΗ) 

Μετά το πρωινό, αναχϊρθςθ για τθν κλαςικι ξενάγθςθ τθσ πόλθσ. Θα δοφμε το Βυηαντινό Ιππόδρομο, όπου 

βρίςκεται θ ςτιλθ του Θεοδοςίου και ο Χάλκινοσ Τρίποδασ των Δελφϊν, τθ κρυλικι Αγία Σοφία, το Μπλζ Τηαμί 

*Σουλτάν Αχμζτ+, το Ραλάτι των Σουλτάνων Τοπ Καπί.Γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφτοφμε το 

Καπαλί Τςαρςί, μία από τισ μεγαλφτερεσ ςκεπαςτζσ αγορζσ του κόςμου με τα 3.600 καταςτιματα, όπου κα ζχετε 

τθν ευκαιρία να ψωνίςετε ανάμεςα από χιλιάδεσ προϊόντα, όπωσ κοςμιματα, αντίκεσ, δζρμα, υφάςματα, χαλιά, 

τουριςτικά αναμνθςτικά, κεραμικά, προϊόντα ξφλου κλπ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, διανυκτζρευςθ. 
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 4η μερα ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΗ) 

Μετά το πρωινό, κα επιςκεφκοφμε τθν ιςτορικι Μονι Βλαχζρνασ και το Οικουμενικό Ρατριαρχείο. Στθ ςυνζχεια κα 

επιςκεφτοφμε τα Ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτςζ και ζνα από τα ωραιότερα Βυηαντινά μνθμεία που ζμειναν 

ςχεδόν άκικτα από το χρόνο, τθ Μονι τθσ Χϊρασ (Καριγιζ Τηαμί). Δείπνο ςε τοπικό εςτιατόριο, διανυκτζρευςθ. 

 5η μερα ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΑ 

Μετά το πρωινό, μετάβαςθ με καραβάκι ςτα Ρριγκθπονιςια, τα 4 νθςιά διαμάντια, Ρρϊτθ, Αντιγόνθ, Χάλκθ, 

Ρρίγκθποσ. Στθν Ρρίγκθπο κα κάνουμε τθν περιιγθςθ του νθςιοφ και κα καυμάςουμε τα παλιά αρχοντικά. Στθ 

ςυνζχεια επίςκεψθ ςτθ Χάλκθ με τθν περίφθμθ Θεολογικι Σχολι. Γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο. Επιςτροφι ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ. Μετάβαςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

 6η μερα ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ-ΞΑΝΘΗ 

Μετά το πρωινό επίςκεψθ  ςτο Μπαλουκλί, όπου βρίςκονται οι τάφοι των Ρατριαρχϊν. Εν ςυνεχεία αναχϊρθςθ 

από τθν Κωνςταντινοφπολθ. Διζλευςθ ςυνόρων και άφιξθ ςτθν Ξάνκθ. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο Νζςτοσ, 

διανυκτζρευςθ. 

7η μερα ΞΑΝΘΗ-ΑΘΗΝΑ 

Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Ακινα με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για γεφμα και καφζ. 

Σιμή ςυμμετοχήσ: 370€  

Επιβάρυνςη μονόκλινου: 140€ 

Περιλαμβάνονται: 

 Μεταφορά με πολυτελζσ ποφλμαν 

 4 διανυκτερεφςεισ ςε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό ςε ξενοδοχείο 4* ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και 2 

διανυκτερεφςεισ ςε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό ςτθν Ελλάδα (Κομοτθνι και Καβάλα) 

 4 γεφματα ι δείπνα ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 

 Κρουαηιζρα ςτα Ρριγκθπονιςια 

 Ρεριθγιςεισ – ξεναγιςεισ βάςει προγράμματοσ 

 Αρχθγόσ / Ξεναγόσ 

 Αςφάλεια ταξιδίου 

  Δεν περιλαμβάνονται: 

 Είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

 Π,τι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό 

 Ροτά και αναψυκτικά κατά τθ διάρκεια των γευμάτων 

 Φόροσ διαμονισ πλθρωτζοσ επιτόπου ςτα ξενοδοχεία ςτθν Ελλάδα (1,5€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτζρευςθ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Η ςειρά των ξεναγιςεων είναι δυνατόν να διαμορφωκεί για καλφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΕΟΡΟΙΚΩΣ 
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