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1η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Συγκέντρωση το πρωί 07:00 στο Νέο Φάληρο και αναχώρηση για ΚΟΜΟΤΗΝΗ με στάσεις
στη
ΛΑΜΙΑ
για καφέ και στον
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
για προαιρετικό γεύμα. Ο Πλαταμώνας αποτελεί και το καλοκαιρινό θέρετρο της Λάρισας.
Πάνω από τονΠλαταμώνα δεσπόζει το ενετικόκάστρο . Συνεχίζουμε για
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
, όπου θα φθάσουμε το απόγευμα και θα έχουμε λίγο χρόνο να απολαύσουμε τις ιστορικές
μνήμες που ανασύρουν στο μυαλό οι εικόνες της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Πρωινό και αναχώρηση για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ενώ θα κάνουμε μια στάση στην ΑΛΕΞ
ΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
. Η Αλεξανδρούπολη, είναι η πόλη που σου φέρνει στη μνήμη το μακρινό χθες και την
ομορφιά του σήμερα. Πόλη της παράδοσης και του νεωτερισμού, πόλη της ξεκούρασης και
της διασκέδασης, πόλη της θάλασσας και του τουρισμού. Η θέση της κομβική, ενώνει
Ευρώπη και Ασία, Δύση και Ανατολή. Συνεχίζουμε για
ΈΒΡΟ
μια διαδρομή αξέχαστη με σπάνια χλωρίδα που χαρακτηρίζει την περιοχή λόγω των
επιδράσεων που δέχεται ο υγρότοπος εξαιτίας της πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης
και αφού περάσουμε τον τελωνιακό έλεγχο και με γεύμα προαιρετικό καθοδόν φθάνουμε
στην
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Πρωινό και αρχίζουμε την ξενάγηση μας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την έδρα του
αρχηγού της ορθοδοξίας και προκαθήμενου των Πατριαρχών της Ανατολικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Ονομάζεται και είναι διαδεδομένο και σαν Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,
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Εκκλησία Κων/πολης και Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Οι ξένοι και οι Τούρκοι το
αποκαλούν εκκλησία του Φαναρίου. Στεγάζεται στη παλιά γυναικεία μονή του Α. Γεωργίου
στο Φανάρι δίπλα στον Κεράτιο Κόλπο. Το
Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών
βυζαντινή εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα
της Παναγίας. Τη
Μονή της Χώρας
η οποίαυπήρξε ελληνικό χριστιανικό μοναστήρι μέχρι το 16ο αιώνα, όταν οι Οθωμανοί το
μετέτρεψαν σε τζαμί, ενώ από το 1958λειτουργεί ως μουσείο. Ο ναός της Χώρας είναι
αφιερωμένος στο Χριστό Σωτήρα και θεωρείται ως ένα από τα λαμπρότερα σωζόμενα
δείγματα βυζαντινών εκκλησιώνκαι έχειυπέροχα ψηφιδωτά. Το
Άγιασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία Μπαλουκλιώτισσα)
το μοναστήριβρίσκεταιέξω από τα τείχη της πόλης και εκεί θα βρούμε το διάσημο αγίασμα.
Λέγεται ότι το χτίστηκε με υλικά που περίσσεψαν από την Αγία Σοφία. Την
Αγία Σοφία
, κορυφαία δημιουργία της βυζαντινής ναοδομίας, πρωτοποριακού σχεδιασμού, υπήρξε
σύμβολο της πόλης, τόσο κατά τη βυζαντινή όσο και κατά την οθωμανική περίοδο. Τον
Αρχαίο Ιππόδρομο
που ήταν χώρος δημόσιας ψυχαγωγίας που προοριζόταν για ιπποδρομίες και
αρματοδρομίες, αποκτώντας παράλληλα θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις. Και τη
Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού
τη μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη και
ονομάστηκε έτσι λόγω της θέσης της, κάτω από τη Βασιλική Στοά. Κατόπιν γεύμα σε
τοπικό εστιατόριο στην παραλία του
Μαρμαρά
και το απόγευμα
Καπαλί Τσαρσί
(κλειστή αγορά) με τα 4216 καταστήματα, για ενδιαφέρουσες φθηνές αγορές χρυσαφικών
και δερμάτινων ειδών. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Πρωινό και σήμερα θα ξεναγηθούμε στα Οθωμανικά μνημεία της Πόλης στο Μπλε Τζαμί, το
οποίο ονομάζεται έτσι εξαιτίας των μπλε κεραμιδιών που κοσμούν τους εσωτερικούς του
τοίχους. Χτίστηκε μεταξύ 1609 και 1616 σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η λαμπρότητα
της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Όπως και πολλά άλλα τζαμιά, το τζαμί
του σουλτάνου Αχμέτ περιλαμβάνει τον τάφο του ιδρυτή του. Σήμερα το μπλε τζαμί είναι
ακόμα ενεργό Το εσωτερικό του ναού είναι διακοσμημένο με 20.000 χειροποίητα κεραμίδια.
Ξεχωρίζουν τα υπέροχα χαλιά που καλύπτουν κάθε σπιθαμή τουδαπέδου.Και στα πρώτα
Οθωμανικά ανάκτορα του
ΤΟΠ ΚΑΠΙ
, ένα από τα πλέον εντυπωσιακά συμπλέγματα οθωμανικών παλατιών, το οποίο βρίσκεται
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πίσω από την Αγία Σοφία και είναι ορατό σχεδόν από κάθε σημείο του Βοσπόρου και του
Κεράτιου Κόλπου. Αρχικά ονομαζόταν Γενί Σαράι, δηλαδή «νέο παλάτι». και εκεί έζησε ο
Μωάμεθ μέχρι το θάνατό του το 1481. Το παλάτι είναι χτισμένο σύμφωνα με την ανατολική
αρχιτεκτονική και αποτελείται από τέσσερα κύρια προαύλια, στο εσωτερικό των οποίων
περιλαμβάνονται πολλά μικρά κτίρια, κομψά περίπτερα, μουσουλμανικά τεμένη,
περίκλειστες αυλές με σιντριβάνια, λιμνούλες και κρήνες, ακόμη νοσοκομείο και αρτοποιείο.
Γεύμα σε παραλιακή ψαροταβέρνα του Βοσπόρου και αφού ξεκουραστούμε, προαιρετικά θα
κάνουμε το γύρω του Βοσπόρου με καραβάκι. Το βράδυ προαιρετικά μετάβαση στο
εστιατόριο Λωξάνδρα. Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΙΑ

Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στα ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΙΑ. Πρώτος μας σταθμός η Θεολογική
Σχολή της Χάλκης
, την κύρια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Στον
τόπο των εγκαταστάσεων της Σχολής βρίσκεται η Μονὴ της Αγίας Τριάδος. Το κτήριο, στο
οποίο στεγάστηκε αρχικὰ η Μονὴ ήταν ξύλινο. Περιλάμβανε χώρους για τη στέγαση των
καθηγητών και των σπουδαστών, αίθουσες διδασκαλίας, νοσοκομείο, διευθυντήριο και το
πατριαρχικό διαμέρισμα. Σε παρακείμενη λιθόκτιστη διώροφη οικοδομὴ στεγάστηκε η
βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Ο σεισμὸς όμως της 28ης Ιουνίου 1894 μετέτρεψε σε ερείπια τις
εγκαταστάσεις, εκτὸς του ναού, και ανέστειλε τη λειτουργία του. Η σημερινὴ μορφὴ της
Ιερής Μονής και της Θεολογικής Σχολής οφείλεται στην προσφορὰ του μεγάλου ευεργέτη
Παύλου Σκυλίτση Στεφάνοβικ που ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη την
οικοδόμηση των νέων εγκαταστάσεων σε σχήμα Π. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη νήσο
Πρίγκηπο
, το μεγαλύτερο και το πιο πυκνοκατοικημένο από τα Πριγκηπονήσια. Εκεί προαιρετικά θα
κάνουμε το γύρο του νησιού με αμαξάκια. Στην Πρίγκηπο δεν άλλαξαν πολλά από το
παρελθόν. Μόνο η παραλία του νησιού έχει μεγαλώσει. Οι δυο λόφοι του νησιού φιλοξενούν
από ένα μοναστήρι. Στα βόρεια είναι το Μοναστήρι του Χριστού (1597). Κι απέναντι, νότια,
ανάμεσα σε βράχους, το παλιό Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά . Το νησί έχει
πολλές όμορφες βίλες, νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Λεπτομέρεια: Τα
ελληνικά ονόματα στις παραθαλάσσιες ταβερνούλες έμειναν από τότε που ανήκαν σε
Έλληνες ιδιοκτήτες.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - KΟΜΟΤΗΝΗ
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Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο Ντολμά Μπαχτσέ και εν συνεχεία αρχίζει το ταξίδι
της επιστροφής μέσω ΚΕΣΑΝ, σπουδαίο συγκοινωνιακό κόμβο από Εντιρνέ (Αδριανούπολη)
και Ουζούν Κιοπρού (ΜακράΓέφυρα)προς Καλλίπολη και από Τεκιρντάγ (Ραιδεστό) προς Δ.
Θράκη (Ελλάδα) ,και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , με στάση για προαιρετικό γεύμα. Θα
καταλήξουμε στην Κομοτηνή. Τακτοποίηση στοξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πρωινό και αναχώρηση για ΠΕΙΡΑΙΑ, με ενδιάμεσες στάσεις στον ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ για
προαιρετικό γεύμα και ΛΑΜΙΑ για καφέ. Άφιξη στην πόλη μας αργά το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Ένα (01) τουριστικό λεωφορείο το οποίο διαθέτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής για τις
εκδρομές/ξεναγήσεις/περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα σας

Δυο (02) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Κομοτηνή

Τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη

Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ

Ημιδιατροφή καθημερινά (έκτος Ελλάδας)

Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας
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Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στην Τουρκία

Εισιτήρια για τα Πριγκηπονησσια

Φ.Π.Α., Διόδια

Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου είναι στη διάθεση σας

Ενημερωτικά έντυπα εκδρομής

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Είσοδοι σε Μουσεία , ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, ποτά,
αχθοφορικά.
- Έξτρα ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (7€)

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
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καλώντας στο

210 4816636
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