Κωνσταντινούπολη – Βόσπορος – Πριγκηπόνησα:
4 & 5 ημέρες αεροπορικώς | Απόκριες & 25 Μαρτίου
Αναχωρήσεις
4 μέρες: 05/03, 25/03, 26/03
5 μέρες: 04/03, 25/03
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΩΡΟ 3 ΓΕΥΜΑΤΑ KAI EΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ PIERRELOTI
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΙΟ ΚΟΛΠΟ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ΗΜΕΡΑ: AΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη (ασιατική
πλευρά), συνάντηση με τον τοπικό Ελληνόφωνο συνοδό/ξεναγό μας. Παίρνoντας τον
παραλιακό δρόμο μια εκπληκτική διαδρομή ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Η ώρα είναι
ιδανική για πέρασμα με λεωφορείο από τον δρόμο της Βαγδάτης και μετά περίπατο
στα γραφικά στενά του Καντίκιοϊ, της Αρχαίας Χαλκηδόνας, στην αγορά μπαχαρικών
– λαχανικών – παραδοσιακών προϊόντων με τα χίλια χρώματα, στην εκκλησία που
έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για τον Μονοφυσιτισμό και έγινε το θαύμα της Αγίας
Ευφημίας. Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι με προορισμό την
ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, διασχίζοντας τις δύο Ηπείρους από την
Ασία στην Ευρώπη!!! Επίσκεψη στο λόφο του PIERRELOTI για να απολαύσετε τη
μοναδική θέα της Πόλης και τον Κεράτιο κόλπο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση τα δωμάτια. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο .Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πριγκηπόνησα)

(ξενάγηση Ντολμά

Μπαχτσέ –

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ξενάγηση στο περίφημο ανάκτορο Ντολμά
Μπαχτσέ. Αμέσως μετά από το Καμπατάς θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για να
επισκεφθούμε τα Πριγκηπόνησα. Η πρώτη στάση μας θα γίνει στη Χάλκη με την
περίφημη Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στο λόφο της
Ελπίδας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πρίγκηπο, όπου μπορείτε προαιρετικά
να κάνετε με τις παραδοσιακές άμαξες το γύρο του νησιού. Γεύμα. Επιστροφή στην
πόλη. Επίσκεψη σε βιοτεχνία δερμάτινων ειδών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για
το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε παραδοσιακό νυχτερινό κέντρο με ζωντανή
ορχήστρα και παραδοσιακούς χορούς της κοιλιάς (oriental). KΟΣΤΟΣ 35 ΕΥΡΩ.
Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ξενάγηση)
Πρόγευμα και στη συνέχεια προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο με ιδιωτικό
καράβι (κόστος 20€). Aμέσως μετά αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο μνημείο του ελληνισμού
και της χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το
σουλτανικό ανάκτορο Τοπ Καπί στη χερσόνησο που ιδρύθηκε η αρχαία αποικία του
Βυζαντίου, τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, το θρυλικό Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ) και τη
Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. Μετά από ένα διάλειμμα για γεύμα και λίγη
ανάπαυση, η ημέρα μας θα κλείσει με την επίσκεψή μας στην εκπληκτική Σκεπαστή
Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα 5.000 μαγαζιά για να κάνετε τις αγορές σας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία
των Βλαχερνών, το Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής) που συνδέεται με τους
θρύλους για τα μισοτηγανισμένα ψάρια και την άλωση της Πόλης. Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.
4η ΗΜΕΡΑ (για το 5ημερο πρόγραμμα): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ελεύθερη
μέρα) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΟΥΣΑ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρόγευμα και σας προτείνουμε μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία :Επίσκεψη στην
πανέμορφη Προύσα με ξεναγό ξεκινώντας από το πασίγνωστο χιονοδρομικό κέντρο
του Uludag.. Το πιο γνωστό και καλύτερα εξοπλισμένο χιονοδρομικό κέντρο στην
Τουρκία – Uludağ. Βρίσκεται 36 χιλιόμετρα νότια της Προύσας και 150 χιλιόμετρα
από την Κωνσταντινούπολη. Το εναέριο τελεφερίκ που οδηγεί από τη Προύσα στο
Uludağ είναι το μεγαλύτερο σε μήκος σε όλη την Τουρκία (8,2 χιλιόμετρα), αλλά και
δημοφιλές λόγω της εξαιρετικής θέας που προσφέρει στις δασώσεις εκτάσεις του
βουνού. Η διαδρομή κρατάει 22 λεπτά, κάνοντας αλλαγή στο Kadi, σε υψόμετρο
1.235 μέτρων. Ακόμα κι αν δεν σας ενδιαφέρει το σκι, αξίζει να πάτε μια βόλτα σε
ένα από τα πιο διάσημα χιονοδρομικά κέντρα της Τουρκίας, το οποίο έχει πάνω από
50 χρόνια ιστορίας και χρησιμοποιήθηκε συχνά ως σκηνικό κινηματογραφικών
ταινιών.Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου εθνικού πάρκου 36 χιλιόμετρα νότια της

Bursa, στην κορυφή του βουνού Uludağ (2.543 μέτρα). Στη συνέχεια θα
επισκεφτουμε την πόλη της Προύσας, που είναι χτισμένη στις καταπράσινες πλαγιές
του όρους Όλυμπος της αρχαίας Βιθυνίας. Περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης μεταξύ των οποίων είναι το Πράσινο Τζαμί, ο λεγόμενος τάφος του
Καραγκιόζη, το Ουλού (Μεγάλο) Τζαμί του 1399 και τα λουτρά του Ιουστινιανού.
Ελεύθερος χρόνος στην πολύ ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης.Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο. Επιστροφή στην Κωνσταντινουπολη.Διαν/ση.

5η ΗΜΕΡΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και νωρίς το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής μας στην Αθήνα.

Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς καμία παράλειψη για την καλύτερη
εκτέλεση της εκδρομής

OI TIMEΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50€.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:







Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα
με PEGASUSAIRLINES
Αποσκευή 20 κιλά και χειραποσκευή 7 κιλά ανα άτομο
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο επιλογής σας
1 δείπνο και 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια
Εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκηπόνησα




Εκδρομές όπως στο αναλυτικό πρόγραμμα
Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός

ΔEN ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:





Είσοδοι σε μουσεία& επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Τα ιππήλατα αμαξάκια
Φόροι αεροδρομίων 150 € ανα άτομο

Maksa Travel
Αριστείδου 15, Πειραιάς, Τηλ. 210 4100020, 210 4137489-90
www.maksatravel.com Email: peiraias@maksatravel.com

