
  

  

  

    
  

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗ    
  

ΠΠρριιγγκκιιπποοννννήήσσιιαα,,  ΒΒόόσσπποορροοςς  
 
 

 

Η "Βασιλεύουσα" της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η θρυλική πόλη με την άνω των δεκαπέντε αιώνων 

ένδοξη ιστορία, εξακολουθεί να προσφέρει απλόχερα στον επισκέπτη τα μοναδικά αριστουργήματα της 

Βυζαντινής και Οθωμανικής αρχιτεκτονικής, που φανερώνουν το διαχρονικό της μεγαλείο.  

Ήταν και είναι ο φάρος της Ορθοδοξίας, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Αγία Σοφία - το αιώνιο 

σύμβολο, το "θαύμα των θαυμάτων", που επιβλητικά και μεγαλόπρεπα δεσπόζει στο κέντρο της πόλης.  

Ο μεγάλος πλούτος των ιστορικών μνημείων που την διακοσμούν, η φυσική της ομορφιά που οφείλεται 

κυρίως στην θάλασσα που την περιβάλει και η γραφικότητα των συνοικιών στο παλιό της τμήμα, 

συνυπάρχουν αρμονικά με την σύγχρονη ρυμοτομία, τα επιβλητικά μέγαρα-ουρανοξύστες, τις μεγάλες 

γέφυρες του Βοσπόρου και παρά τις αντιθέσεις, προσδίδουν στην πολυάνθρωπη αυτή πόλη με την αέναη 

κίνηση, μια μοναδική και αξεπέραστη γοητεία. 

 

 

 

 

 



 

 
 
1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη,  
Ξενάγηση (Μπαλουκλί, Παναγία 
Βλαχερνών, Μονή Χώρας) 
Μεταφορά στο Πατριαρχείο για την 
ακολουθία του Επιταφίου   
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Κωνσταντινούπολη με AEGEAN ή TURKISH. 
Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε την 
Παναγία την Μπαλουκλιώτισσα με το 
θαυματουργό της αγίασμα, την Μονή της 
Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά που 
σώζονται στους έσω και έξω νάρθηκες και την 
Παναγία των Βλαχερνών, όπου εψάλη για 
πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας. Απογευματινή μεταφορά 
στο Πατριαρχείο, όπου θα δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου, την Κλειστή Πύλη, τον τόπο μαρτυρίου του Πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε΄ και θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση 
Ανάσταση στην Αγία Παρασκευή στα Θεραπειά, Αναστάσιμο Δείπνο   
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης με επίσκεψη στην Αγία Σοφία, ένα από 
τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία όλων των εποχών. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ ή 
"Μπλε Τζαμί" λόγω του μπλε χρώματος που έχει χρησιμοποιηθεί 
στην εσωτερική του διακόσμηση, καθώς και τον ιστορικό βυζαντινό 
Ιππόδρομο, την καρδιά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τον τόπο από 
όπου ξεκίνησε η περίφημη "Στάση του Νίκα". Συνεχίζουμε με το 
Βυζαντινό Υδραγωγείο, που κτίστηκε επί Κωνσταντίνου και 
επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού, όμως επικράτησε η ονομασία 
"Υδραγωγείο του Ιουστινιανού". Τέλος, θα επισκεφθούμε το Τοπ 
Καπί, το παλάτι των Σουλτάνων από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα, 
που σήμερα είναι μουσείο των ανεκτίμητων θησαυρών τους, με 
ωραιότατους εσωτερικούς κήπους και υπέροχη θέα προς τη 
θάλασσα του Μαρμαρά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα 
μεταβούμε στα Θεραπειά για να παρακολουθήσουμε την 
λειτουργία της Ανάστασης στην εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής. Ακολουθεί Αναστάσιμο δείπνο, όπου θα γευθείτε 
την μαγειρίτσα και το αναστάσιμο μενού που έχουμε επιλέξει σε 
τοπικό ελληνικό εστιατόριο της περιοχής, με χορό Οριεντάλ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
 



 

 
 
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Χαλκηδόνα, Εκδρομή στα Πριγκιποννήσια   
Πρωινή αναχώρηση για την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Αφού περάσουμε την μεγάλη κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου, την πρώτη που ένωσε τις δύο ηπείρους, θα κάνουμε μία στάση στην γραφική συνοικία 
Χαλκηδόνα, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ευφημίας, όπου είχε λάβει χώρα η 4η Οικουμενική 
Σύνοδος. Στη συνέχεια μας περιμένει μία ολοήμερη εκδρομή στα Πριγκιποννήσια - ένα σύμπλεγμα νησιών στη 
Θάλασσα του Μαρμαρά, το οποίο απαρτίζεται από 4 μεγάλα νησιά (Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος) και 5 
μικρότερα (Πίτα, Νέανδρος, Οξειά, Πλάτη, Αντιρόβυθος). Η ονομασία τους προέρχεται από την εποχή που στο 
μεγαλύτερο από τα νησιά αυτά ο βυζαντινός πρίγκιπας Ιουστίνος Β΄ Κουροπαλάτης έκτισε το 569 μ.Χ. ένα ανάκτορο. 
Έκτοτε το νησί ονομάστηκε "Νήσος του Πρίγκιπος" και τα γύρω νησιά "Πριγκιποννήσια". Όλα αυτά τα νησιά 
αποτελούσαν τόπο αναψυχής ή και φυλάκισης των πριγκίπων. Θα φθάσουμε με το πούλμαν στην αποβάθρα 
Bostanci, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο με προορισμό τα δύο πιο δημοφιλή νησιά: το "μαργαριτάρι της 
Προποντίδας", την Χάλκη (Heybeli Ada) με την περίφημη Θεολογική Σχολή και την Πρίγκιπο (Buyukada, Μεγάλο 
Νησί), Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και αναχώρηση με το πλοιάριο για το Καμπατάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε κέντρο με φαγητό και ποτό, παρακολουθώντας χορούς οριεντάλ και 
παραδοσιακούς και δοκιμάζοντας την τοπική πικάντικη κουζίνα (έξοδα ατομικά).  
 
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ανάκτορα 
Ντολμά Μπαχτσέ, Αιγυπτιακή και Κλειστή 
Αγορά, Κρουαζιέρα στον Βόσπορο  
Η μέρα μας σήμερα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στα 
ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ. Θα συνεχίσουμε με 
την Αγορά Μπαχαρικών (Αιγυπτιακή αγορά, Misir 
Carsιsi) και το γραφικό, πολύβουο Καπαλί Τσαρσί, 
δηλαδή την Σκεπαστή Αγορά με τους 100 δρόμους 
και τα 4.000 καταστήματα. Στη συνέχεια θα 
απολαύσουμε μια κρουαζιέρα με ιδιωτικό 
ναυλωμένο πλοιάριο στον χιλιοτραγουδισμένο 
Βόσπορο με τα παλιά ελληνικά χωριά, τα αλλοτινά 
αρχοντικά, τα θέρετρα και τα "γυαλιά". Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα   
Χρόνος ελεύθερο το πρωί ανάλογα με την πτήση 
της επιστροφής για τις τελευταίες βόλτες και 
αγορές στην ονειρεμένη Πόλη. Αργά το απόγευμα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 
 

 

Σημειώσεις:  

•Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι, 
εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή του  
•Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα  
•Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει την εκδρομή στα Πριγκιποννήσια, πραγματοποιείται οδική εκδρομή κατά μήκος του 
Βόσπορου  
•Την Μεγάλη Παρασκευή περιλαμβάνεται η μεταφορά στο Πατριαρχείο για την ακολουθία του Επιταφίου  
•Το Μεγάλο Σάββατο περιλαμβάνεται μεταφορά στα Θεραπειά (στον Βόσπορο) για την λειτουργία της Ανάστασης 
στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και Αναστάσιμο Δείπνο σε τοπικό ελληνικό εστιατόριο της περιοχής με χορό 
Οριεντάλ  
•Απαιτείται Ταυτότητα νέου τύπου ή Διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία εισόδου στην Τουρκία  



 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17 Απριλίου                      4 μέρες  

                16,17 Απριλίου            5 μέρες   
 

 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 140 με TURKISH και + € 150 με AEGEAN  

 

Περιλαμβάνονται:  
•Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή TURKISH 

TK 16 APR ATH IST TK 1842 05:50 - 07:10 20 APR IST ATH TK 1843 19:10 - 20:45 

TK 17 APR ATH IST TK 1846 10:25 - 11:50 20 APR IST ATH TK 1843 19:10 - 20:45 

TK 17 APR ATH IST TK 1842 05:50 - 07:10 21 APR IST ATH TK 1843 19:10 - 20:45 

 

A3  16 APR ATH IST A3 990 08:15 - 09:45 20 APR IST  ATH A3 993 15:50 - 17:20 

A3  17 APR ATH IST A3 992 13:25 - 14:55 21 APR IST ATH A3 995 21:20 - 22:50 

 
•Διαμονή (3 ή 4 διανυκτερεύσεις) σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ή 5*   
•Πρόγευμα καθημερινά  
•Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο σε τοπικό ελληνικό εστιατόριο στα Θεραπειά   
•Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με ελληνόφωνο ξεναγό-συνοδό  
•Κόστος εισιτηρίου για το πλοιάριο της εκδρομής στα Πριγκιποννήσια 
•Κόστος εισιτηρίου για το πλοιάριο της κρουαζιέρας στον Βόσπορο    
•ΔΩΡΕΑΝ χρήση εσωτερικής πισίνας και fitness center του ξενοδοχείου The Ritz Carlton 5*dlx   
•ΔΩΡΕΑΝ χρήση χαμάμ, σάουνα και fitness center του ξενοδοχείου CVK Taksim  
•ΔΩΡΕΑΝ χρήση χαμάμ, πισίνας και fitness center του ξενοδοχείου Eresin Taksim 
•ΔΩΡΕΑΝ παροχή Wi-fi σε όλα τα προαναφερόμενα ξενοδοχεία 
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: •Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Κόστος μεταφοράς 
με αμαξάκια στην Χάλκη και στην Πρίγκιπο •Ποτά κατά τη διάρκεια του Αναστάσιμου Δείπνου •Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό προτεινόμενο κλπ. 
 

 

 NOVA PLAZA TAXIM 4*  BVS LUSH TAKSIM 4*   CVKTAXIM 4* sup 

Τιμή κατά άτομο 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 

Δίκλινο 430 450 495 515 565 585 

3ο άτομο έως 12 ετών             375 360 405 425 465 485 

Μονόκλινο 505 550 585 635 705 775 

            CVK PARK 

       BOSPHORUS 5* 

       RITZ CARLTON 5* dlx      

 Μερική θέα στον Βόσπορο 

Τιμή κατά άτομο 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 

Δίκλινο 655 705 735 805 

3ο άτομο έως 12 ετών             550 570 580 595 

Μονόκλινο 860 975 1015 1175 


