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ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ Ή KARAKOY - ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ  - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (SPICE BAZZAR) - ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (KAPALI CARSI)

 Η μοναδική διηπειρωτική πόλη στον κόσμο, το σύνορο Δύσης και Ανατολής, η Ευρώπη και η Ασία. Ένας
τόπος ιστορικός αλλά και σύγχρονος, που κρατά τις παραδόσεις αλλά εξελίσσεται και σύμφωνα με το
ρεύμα της εποχής. Τόπος που θα σε συναρπάσει με την πολύβουη καθημερινότητα του αλλά θα σε
κερδίσει με την αύρα του. Τόπος συνδυαστικός με χρώματα και αρώματα, πολυπολιτισμικός που θα σε
κάνει εγγυημένα να τον αγαπήσεις. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς
όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο, με τους δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια
τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους να «στολίζουν» τον ουρανό σαν λευκά, ιπτάμενα
λουλούδια. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του
Sultanahmet, τα γεμάτα αρώματα, ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα
παραδοσιακά χαμάμ.

 
Υπάρχουν μέρη που όταν φεύγεις ένα κομμάτι του εαυτού σου μένει πίσω…. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

1000+1 ΝΥΧΤΕΣ1000+1 ΝΥΧΤΕΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

1000+1 ΝΥΧΤΕΣ1000+1 ΝΥΧΤΕΣ  

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί..

Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα της Πόλης, με άρτια
κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα
Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία
Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της ιστορικής Πόλης με τα 18
εκατομμύρια πληθυσμό 
Προσφέρουμε διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ
Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

13    19

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 
 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ 



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΑΝ Ή KARAKOY

Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα,
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα
αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag,
θα κάνουμε μια τελευταία στάση πριν τον τελικό προορισμό μας για να γευτείτε τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια!
Άφιξη αργά το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια
υπέροχη βόλτα στην πλατεία Ταξίμ και στην Αγία Τριάδα για να γνωρίσετε τη ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν.
Πεζόδρομος που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά.
Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων.
Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Karakoy, σε μικρή απόσταση από τον Πύργο του Γαλατά για
καφέ ή φαγητό.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (SPICE BAZAAR)

Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε την ημέρα μας με προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του
Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“γυαλί“) από μια διαφορετική οπτική
γωνία. Τελειώνοντας την κρουαζιέρα, θα κατευθυνθούμε μέσα από μια όμορφη – περιπατητική διαδρομή στο ιστορικό
κέντρο και στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα
υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. 
 Με το νέο καθεστώς της Αγίας Σοφίας να ανοίξει το κτίριο για μουσουλμανικές προσευχές και να μετατραπεί σε τέμενος,
υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ως τώρα είσοδό μας. Ισχύει πλέον ότι και σε κάθε τέμενος, δηλαδή είσοδος για τις
γυναίκες με καλυμμένο το πρόσωπο, χωρίς παπούτσια, δεν επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στον γυναικωνίτη και η ξενάγηση
πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο. Ο ναός αποτελεί μια ελληνική πολιτιστική κληρονομιά για ολόκληρο τον κόσμο και
δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να μην προκαλέσει η όψη του δέος σε κάθε επισκέπτη. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας
με το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και το μόνο μαζί με το Camlica (που βρίσκεται στην Ασιατική πλευρά) που έχει έξι
μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός
Ιππόδρομος. 
 Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που
κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο
χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Επόμενη στάση μας θα είναι μια από τις σημαντικότερες
ατραξιόν της Πόλης, η Σκεπαστή αγορά (Kapali Carsi), όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους
εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας θα προτείναμε να
επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του
Γαλατά, ίσως η καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, μέσα σε έναν κόσμο χρωμάτων και αρωμάτων από την
Ανατολή. Θα μεταβούμε στην πλατεία Ταξίμ και στην Αγία Τριάδα και θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.
Για όσους έχουν αντοχές, μπορούν να συνεχίσουν το βράδυ τους στην πλατεία και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν.
Πεζόδρομος που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά.
Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων.
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Istanbul



ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ -KADIKOY– ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ

Αφού πάρουμε το πρωινό μας   ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ, κατοικία
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του
Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια
υπαίθρια καφετέρια με εξαιρετική θέα στο Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του θα
θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά . Στη
συνέχεια, αναχωρούμε για την Ασιατική πλευρά της Πόλης. Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα και την Λεωφόρο
Βαγδάτης φτάνουμε αρχικά στο περίφημο Kadikoy. Μια γειτονιά που μέχρι πρόσφατα ήταν κυρίως μια κατοικημένη
περιοχή που μόλις καταγράφηκε στον πολιτιστικό χάρτη της Πόλης. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει hot-spot για μπαρ,
κέντρα τέχνης και πολιτισμού, καφέ και χώρους μουσικής. Διαθέτει την πλούσια και μοναδική ατμόσφαιρα των
αγορών, τις γαστρονομικές επιλογές και τα τουρκικά λουτρά σε κοντινή απόσταση. Είναι σίγουρα ένας τόπος να
εισαχθείς στην πραγματική ζωή της σημερινής Κωνσταντινούπολης και σίγουρα ανταγωνίζεται επάξια τον πεζόδρομο
του Πέραν. 
 Μετά τον ελεύθερο χρόνο μας για περιήγηση, αναχωρούμε για την περιοχή Bostanci από όπου και θα πάρουμε το
πλοίο για την προαιρετική μας κρουαζιέρα στα ξακουστά Πριγκηπόννησα. Στα νησιά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και οι
συγκοινωνίες εκτελούνται αποκλειστικά με άμαξες και ποδήλατα. Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή
του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στο υψηλότερο σημείο της Πριγκήπου και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Θα
επιστρέψουμε στη συνέχεια στα ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για την τελευταία
βραδιά στην υπέροχη αυτή Πόλη. Για όσους το επιθυμούν σας προσκαλούμε να δειπνήσουμε παρέα σε ένα εστιατόριο
με υπέροχη θέα!!

Istanbul
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΛΟΦΟΣ PIERRE LOTI (EYUP) – MINIATURK -

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Πρωινό και αναχωρούμε για μια διαφορετική ημέρα αφιερωμένη σε άλλες πτυχές της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε με την
επίσκεψή μας στον ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη
φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην
Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους
των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο για την
περιοχή Eyup και τον γνωστό Λόφο του Pierre Loti. Θα παραμείνουμε για λίγο να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα στον
Κεράτιο Κόλπο (Golden Horn) και να γευτούμε παραδοσιακό καφέ ή τσάι. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του
νεκροταφείου του Εγιούπ και σε κοντινή απόσταση από το Τέμενος Εγιούπ (Eyup Camii), τζαμί που χρονολογείται από το
1458 και τα χρόνια του Μωάμεθ του Πορθητή. Η πρόσβαση στο καφέ γίνεται είτε διασχίζοντας το ιστορικό κοιμητήριο του
Εγιούπ είτε παίρνοντας το τελεφερίκ από το τέμενος του Εγιούπ. Το καφέ πήρε το όνομά του από τον Γάλλο ρομαντικό
συγγραφέα Πιέρ Λοτί ο οποίος έζησε για πολλά χρόνια στο Εγιούπ και επισκεπτόταν συχνά το καφενείο αυτό. Είναι
διακοσμημένο σήμερα με έπιπλα του 19ου αιώνα και με κεραμικά πλακάκια σε παραδοσιακά ισλαμικά σχέδια στους τοίχους.
Και θα καταλήξουμε στο Miniaturk, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα μινιατούρας στον κόσμο το οποίο άνοιξε στις 2 Μαΐου
2003. Με έκταση 15.000 m² και συνολική έκταση 60.000 τετραγωνικών μέτρων, εκθέτει 134 μοντέλα στο 1/25 του μεγέθους
τους. (A small model of the big country!). Θεωρείται η “βιτρίνα” της Τουρκίας και περιλαμβάνει εστιατόρια, καφετέριες,
καταστήματα με αναμνηστικά είδη, υπαίθρια παιδική χαρά, λαβύρινθο σκακιού, και πολλά άλλα που αξίζει να δείτε. Με 136
μοντέλα συνολικά, 60 από την Κωνσταντινούπολη, 63 από την Ανατολία και 13 από οθωμανικό έδαφος εκτός Τουρκίας, που
επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες αρχιτεκτονικά έργα με βάση τη φήμη τους, δεν περιορίζεται στην Τουρκία και τον
τουρκικό πολιτισμό. Μεταφέρει τις εμπειρίες ζωής της κοντινής γεωγραφίας, συμπεριλαμβανομένων των αξιών που δίνουν
στην Ανατολία τον χαρακτήρα της. Από τη μία πλευρά, τα καραβανσεράι, τα κοινωνικά συγκροτήματα, οι γέφυρες, οι
σταθμοί, οι προβλήτες, τα κάστρα, τα τείχη της πόλης, οι τάφοι, τα τζαμιά, οι εκκλησίες, οι συναγωγές, τα ανάκτορα, τα
αρχοντικά, οι οβελίσκοι, τα μνημεία και τα γλυπτά, από την άλλη πλευρά, μοναδικοί φυσικοί σχηματισμοί από καμινάδες στο
Pamukkale που επιλέχθηκαν από την σχολαστική δουλειά μιας ομάδας ειδικών.Επίσης, εκτίθενται δύο από τα επτά θαύματα
των αρχαίων χρόνων, ο Ναός της Αρτέμιδος και το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, που χτίστηκαν στην Ανατολία και δεν
υπάρχουν. Στο Miniaturk, όλα είναι τόσο πρωτότυπα που νιώθεις σαν να ταξιδεύεις σε όλη τη χώρα από ανατολή προς
δύση, από βορρά προς νότο. Θα επιστρέψουμε στα ξενοδοχεία μας και το βράδυ θα επισκεφθούμε την Αγία Τριάδα στον
πεζόδρομο για να παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Ακολουθία.
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ΤΙPSΤΙPSΤΙPS
Buyuk Valide Han, το μεγαλύτερο ιστορικό han στην Κωνσταντινούπολη. Ιδρύθηκε το 1651 και η οροφή του σας
προσφέρει απίστευτη θέα για φωτογραφίες! Επάξια φιγουράρει στο Instagram!
Hodjapasha Culture Center, κοντά στο Τοπ Καπί, με τον εκστατικό χορό των περιστρεφόµενων Δερβίσηδων, ένα θέαµα
που σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε κατά την παραµονή σας στην πανέµορφη Βασιλεύουσα. 
Miniaturk, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα μινιατούρας στον κόσμο το οποίο άνοιξε στις 2 Μαΐου 2003. Με έκταση 15.000
m² και συνολική έκταση 60.000 τετραγωνικών μέτρων και εκθέτει 134 μοντέλα στο 1/25 του μεγέθους τους. (A small
model for a great country!).
Istanbul Sapphire ή όπως το αποκαλούν “το Ζαφείρι της Κωνσταντινούπολης” ένας ουρανοξύστης 56 ορόφων στην
περιοχή Λεβέντ. Με ύψος 238 μέτρων ήταν το ψηλότερο κτίριο στη Τουρκία μέχρι το 2017 και το 4ο ψηλότερο κτίριο
της Ευρώπης, όταν εγκαινιάστηκε το 2010. Αξίζει μια επίσκεψη για καφέ ή φωτογραφίες στην ταράτσα του. Το
αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει! Ή ακόμα και μια βόλτα στο mall με τα πολλά καταστήματα!
Rahmi M. Koç Museum, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον Κεράτιο κόλπο, και είναι ένα ιδιωτικό μουσείο αφιερωμένο στην
ιστορία των μεταφορών, της βιομηχανίας και των επικοινωνιών. Ιδιοκτήτης του είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της
γειτονικής χώρας Ραχμί Κοτς. Ανάμεσα στα χιλιάδες αντικείμενα της συλλογής είναι και η εκπληκτική συλλογή παλιών
αυτοκινήτων, αεροπλάνα μιας άλλης εποχής και μαχητικά, ιππήλατα τραμ, ξύλινα σκαριά, πλοία και ένα υποβρύχιο.

Σας προτείνουμε επίσης μια σειρά από τουριστικά αξιοθέατα / μέρη και χρήσιμες πληροφορίες όπως:

Και πολλά ακόμα που δεν θα σας φτάνει ο χρόνος να επισκεφθείτε. Μπορείτε όμως με μια βόλτα στον πεζόδρομο του
Πέραν να επισκεφθείτε το διάσημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussauds, τμήμα της Merlin Entertainments, της
μεγαλύτερης εταιρείας ψυχαγωγίας στην Ευρώπη. Βρίσκεται στο κτίριο Grand Pera και διαθέτει περισσότερες από 60
φιγούρες διάσημων προσωπικοτήτων από την ιστορία και τον πολιτισμό αλλά και καλλιτέχνες, σταρ του αθλητισμού και
πολιτικούς από το παρελθόν και το παρόν. Μπορείτε ακόμα να δείτε Museum of Illusions. Ανακαλύψτε τον κόσμο των
συναρπαστικών ψευδαισθήσεων! Επισκεφθείτε το και βιώστε το αδύνατο! Μια βόλτα για φαγητό και ρακί στο Cicek Pasaji
(Στοά των λουλουδιών), μπύρα ή ποτό στο περίφημο Nevizade Sokak, ναργιλέ στο παραδοσιακό καφενείο Corlulu Ali Pasha
Medreseci και φυσικά μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε χάρτη μετρό - τραμ και την Istanbul Card για τις μετακινήσεις σας με
όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης
εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ οδόν θα δούμε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Θα συνεχίσουμε
στον ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον
Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Από
εκεί θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα
σύνορα, όπου μετά τον έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. Άφιξη το βράδυ με τις
καλύτερες των αναμνήσεων. Και για εσάς που η επίσκεψή στην Πόλη δεν είναι η πρώτη φορά, σας προτείνουμε να
επισκεφθείτε μια σειρά από υπέροχα αξιοθέατα και malls όπως το Cevahir Mall Βρίσκεται στην περιοχή Sisli. 
 Διαθέτει ένα τεράστιο ρολόι τοποθετημένο στη γυάλινη οροφή του, ένα θέατρο με ένα υδραυλικό σύστημα στη μέση του
κέντρου, που περιβάλλεται από μια πισίνα. Περιλαμβάνει 290 καταστήματα, τρεις κινηματογράφους και ένα κλειστό
θεματικό πάρκο για παιδιά.

Istanbul
555      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΩΡΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Βόλος My Market 02.00 02.15
Λάρισα Κεντρική πλατεία 03.00 03.15

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.00 04.15
Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως  Βενιζέλου 05.00 05.30

Καβάλα Δημοτικός κήπος - Σημαίες 07.15 07.30
Ξάνθη Ανατολική έξοδος Fresh & Co 08.00 08.15

Κομοτηνή Ι.Κ.Α. 09.00 09.15
Αλεξ/πολη Βενζινάδικο AVIN - Στρ/πεδο ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ 10.30 10.45

 Για τις αναχωρήσεις από Βόλο & Λάρισα υπάρχει επιβάρυνση 20€ ανά άτομο. 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Mετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές
ταξίδι
Διαμονή στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε , από τα προτεινόμενα.
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο  
Αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
Τοπικός ξεναγός
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Είσοδοι σε αξιοθέατα και προαιρετικές επισκέψεις 
Σύνολο φόρων 15€ το άτομο 
Κρουαζιέρα στον Βόσπορο 20€ ενήλικας, 15€ παιδί έως 12 ετών.
Δείπνο με τοπικές - ανατολίτικες γεύσεις 18€ ενήλικας, 12€ παιδί έως 12 ετών.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για να
εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ.

Istanbul
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΕΩΣ 9 ΕΤΩΝ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

5 ΗΜΕΡΕΣ
 

13,19  Απριλίου
Αναχώρηση 05.30

Europlaza Hotel 4* 235 95 335

Nova Plaza 4* plus 265 95 365

Metropolitan Hotel 4* 275 95 385

Barcelo Taxim 5* 410 110 665


