
 
 

5ήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη!! 
Πριγκηπόνησα-Χάλκη. 

Αναχώρηση 11 Μαρτίου 2020 από Ακαδημία, 
 Επιστροφή 15 Μαρτίου 2020. 

Τιμή συμμετοχής 245 ευρώ 
 

1η ΜΕΡΑ: Ιωάννινα – Κωνσταντινούπολη 
Συγκέντρωση στο χώρο της Ακαδημίας και αναχώρηση για την 
Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 05:00 το πρωί. Κάνοντας 
την πρώτη στάση στο Olympus plaza και συνεχίζοντας με τις απαραίτητες 
ενδιάμεσες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα των Κήπων. Ακολουθεί ο 
καθιερωμένος τελωνειακός έλεγχος και ελεύθερος χρόνος για ψώνια στα 
καταστήματα αφορολόγητων ειδών. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας στην 
ανατολική Θράκη, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της θάλασσας του 
Μαρμαρά, φθάνουμε αργά το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη κάνοντας 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Άφιξη – τακτοποίηση στα δωμάτια του 
ξενοδοχείου. Δείνο σε παραδοσιακό τουρκικό μαγαζί με ναργιλέδες με 
ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΜΕΡΑ : Κωνσταντινούπολη – ξενάγηση 

Πρόγευμα και ξεκινάμε την επίσκεψη του ιστορικού κέντρου όπου θα δούμε 
τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, το Μπλέ Τζαμί, την 
υπόγεια δεξαμενή του Ιουστινιανού και τέλος θα καταλήξουμε στην περίφημη 
Αγιά Σοφιά. Γεύμα στο κέντρο της Πόλης και στη συνέχεια περπατώντας 
φθάνουμε στη φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 καταστήματα, το 
Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα προϊόντα όπως δερμάτινα είδη, αναμνηστικά, 
αντίκες, είδη δώρων κ.α. είναι στη διάθεση σας εξασκώντας πάντα τις 
διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση και το βράδυ προαιρετική έξοδος στην 
πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΜΕΡΑ: Κωνσταντινούπολη – Χαλκηδόνα – Πριγκιπόννησα 

Μπουφέ πρωινό και η αναχωρούμε για την ασιατική πλευρά της 
Κωνσταντινούπολης. Αφού περάσουμε την μεγάλη κρεμαστή γέφυρα του 
Βοσπόρου που είναι η πρώτη που ένωσε τις δύο ηπείρους, θα κάνουμε μία 
στάση στην Χαλκηδόνα όπου στο κέντρο της γραφικής συνοικίας βρίσκεται ο 
Ναός της Αγίας Ευφημίας όπου είχε γίνει η 4η Οικουμενική Σύνοδος. Θα 
συνεχίσουμε με ολοήμερη εκδρομή στα Πριγκιπόνησσα. Αναχωρούμε με το 
πούλμαν για την αποβάθρα του «Bostanci» από όπου θα πάρουμε το 
πλοιάριο για την ολοήμερη εκδρομή μας . Επιβίβαση στο πλοιάριο για την 
ολοήμερη εκδρομή προς τη Χάλκη και τη Θεολογική Σχολή, την Πρίγκιπο, τα 
δημοφιλή Πριγκιποννήσια. Στην Πρίγκιπο ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε 
παραθαλάσσια ψαροταβέρνα.  Επιστροφή με πλοιάριο από την Πρίγκηπο για 
το Καμπάτας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση. 



4η ΜΕΡΑ : Κωνσταντινούπολη - Ντολμά Μπαχτσέ – Βόσπορος 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για κρουαζιέρα στα θρυλικά 
στενά του Βοσπόρου όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης σε περιοχές από την Ευρωπαϊκή και την 
Ασιατική πλευρά. Έπειτα θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής 
(Μπαλουκλί) ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα 
«Παλάτια των Πηγών» στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν 
την Άνοιξη. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό της Παναγίας των 
Βλαχερνών ή Βλαχερνίτισσας, το οποίο είναι από τα γνωστότερα ιερά της 
Παναγίας και ένα από τα σημαντικότερα Ορθόδοξα προσκυνήματα της Πόλης. 
Βρίσκεται στις Βλαχέρνες, στην περίφημη αυτή συνοικία της 
Κωνσταντινούπολης, όπου εκτός του ναού υπήρχε και βασιλικό παλάτι. 
Φεύγοντας από εκεί θα επισκεφθούμε το ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ που 
βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και κατασκευάστηκε από το 1843 έως το 1856 
ως κατοικία κάποιων από τους τελευταίους Οθωμανούς σουλτάνους, 
καταλαμβάνοντας μια έκταση 110.000 τετραγωνικών μέτρων. Το κτίριο είναι 
επιβλητικό και ογκώδες, ακολουθώντας δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Τέλος, 
στην πλατεία Ταξίμ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ ή φαγητό (εξ ιδίων) 
και βόλτα στην αγορά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

 

5η ΜΕΡΑ : Κωνσταντινούπολη – Ιωάννινα 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της χριστιανικής 
πατροπαράδοτης εκκλησίας και βρίσκεται στην περιοχή που ονομάζεται 
Φανάρι. Θα επισκεφθούμε, επίσης, τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και το 
Εθνικό Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο. Στη συνέχεια, παίρνουμε το δρόμο της 
επιστροφής. Περνώντας από Ραιδεστό, Μάλγαρα, Καισάνη φθάνουμε στα 
σύνορα των Κήπων για τον καθιερωμένο τελωνειακό έλεγχο. Συνεχίζουμε την 
πορεία μας, για τα Ιωάννινα και με τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για 
φαγητό (εξ ιδίων) και ξεκούραση φθάνουμε αργά το στην πόλη μας. 
 

****ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ**** 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 245 € 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου : 90 € 

 

Δηλώσεις συμμετοχής με 100€ προκαταβολή. 

 

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε μετρητά , μεταφορά σε 
λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα. 

 

 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 

1. Μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας. 

2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4**** (Avantgard – τα 25 πρώτα 
δωμάτια – &  Grand Oztanik – τα υπόλοιπα – ) με 4 πρωινά. 

3. Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο. 

4. Γεύμα στο κέντρο της Πόλης (περιοχή Αγιά Σοφιά). 

5. Γεύμα σε ψαροταβέρνα στην Πρίγκιπο. 

6. Κρουαζιέρα στον Βόσπορο.  

7. Ημερήσια εκδρομή στα Πριγκιπόνησα με ναυλωμένο prive καράβι. 
8. Τις περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, με επίσημο 
τοπικό ξεναγό. 

9. Συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας. 

10. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

11. Ασφάλεια Tour Operator. 

12. ΦΠΑ 24%. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 

Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, επί πλέον γεύματα, ποτά, 
φιλοδωρήματα και ό,τι άλλο αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Η ροή του προγράμματος μπορεί κατά την διάρκεια του ταξιδιού να 
τροποποιηθεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων, εφόσον το 
κρίνει ο ξεναγός, χωρίς να παραλειφθεί καμία παροχή. 

2. Μετά από κάθε κατάθεση χρημάτων, να ενημερώνεται ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Εργαζομένων κος Φλούδας Γεώργιος στο τηλέφωνο 2651099885. 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 

GR2601404030403002002001891 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

GR9701716010006601102501701 


