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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
5 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟ 585€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΑΝΑΧ. 28/10

Ημέρες
01

Αθήνα - Κων/πολη:

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 07.00 και αναχώρηση για
την Κωνσταντινούπολη ‘ώρα 09.40 με PEGASUS AIRLINES Άφιξη στην
Πόλη. Μια αναγνωριστική βόλτα στην Πόλη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.Ελεύθερος χρόνος για βόλτες,
διασκέδαση

και

αγορές

στην

πλατεία

Τακσίμ

και

το

Πέραν.

Διανυκτέρευση.

02

Κων/πολη

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Διασχίζοντας τα Βυζαντινά τείχη του
Επταπυργίου επίσκεψη στο Μπαλουκλί όπου βρίσκονται οι Τάφοι των
Πατριαρχών και προσκύνημα στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής.
Προαιρετική Κρουαζιέρα στον Βόσπορο για να απολαύσουμε τα
χιλιοτραγουδισμένα στενά του εν πλω . Μια μοναδικής φυσικής
ομορφιάς διαδρομή διακοσμημένη με τα υπέροχα “Γιαλί” –βίλλες στις
όχθες

του

Βοσπόρου.

Γεύμα

σε

παραδοσιακό

εστιατόριο.

Διανυκτέρευση.

03

Κων/πολη

Μετά το πρωινό επίσκεψη και ξενάγηση στην θρυλική Αγία Σοφία, το
Παλάτι των Σουλτάνων Τοπ Καπί, το μπλε τζαμί (Σουλτάν Αχμέτ), τον
βυζαντινό ιππόδρομο όπου βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου και ο
χάλκινος τρίποδας των Δελφών και το Βυζαντινό Υδραγωγείο όπου
σήμερα ονομάζεται Γερεμπατάν. Γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.Απολαύστε ένα γλυκό
στο περίφημο ζαχαροπλαστείο SARAY στον πεζόδρομο του Πέραν η
δοκιμάστε μύδια τηγανητά στην Ψαραγορά BALIK PAZAR και στην
Στοά Χρηστάκη, διασκεδάζοντας παρέα με τους Κωνσταντινουπολίτες
και τους πλανόδιους μουσικούς. Διανυκτέρευση.

04

Κων/πολη: Πριγκηπόνησα Χάλκη –Πρίγκηπος

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη και ξενάγηση στο παλάτι του
Ντολμά Μπαχτσέ.Στην συνέχεια περνώντας την Κρεμαστή Γέφυρα του
Βοσπόρου μετάβαση στα Πριγκηπόνησα, τα 4 νησιά διαμάντια, Πρώτη,
Αντιγόνη, Χάλκη και Πρίγκηπο. Στη Χάλκη θα επισκεφθούμε την
περίφημη θεολογική Σχολή και στην Πρίγκηπο θα θαυμάσουμε τα
παλιά αρχοντικά. Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε μια βόλτα με τις
άμαξες στο νησί. Επιστροφή στην Πόλη.Απολαύστε την βόλτα σας στο
Πέρα Εδώ βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Τριάδας πρόσφατα
ανακαινισμένη–η εκκλησία της Παναγίας του Σταυροδρομίου καθώς
και το πιο διάσημο χαμάμ της Πόλης το GALATASARAY HAMAM.
Σήμερα το βράδυ προτείνουμε ταβέρνα με μουσική, φολκλορικό
πρόγραμμα και χορό της κοιλιάς με χανουμάκια για ατέλειωτη
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.

05

Κων/πολη – ΑΘΗΝΑ

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Ακολουθεί επίσκεψη και
προσκύνημα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εκκλησία των
Βλαχερνών όπου για πρώτη φορά εψάλλει ο Ακάθιστος ύμνος..
Επίσκεψη για αγορές στην περίφημη Κλειστή Αγορά με τα 4.000
μαγαζιά για να κάνετε τα ψώνια σας και να απολαύσετε την πιο
παραδοσιακή αγορά της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΗΣ. Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο. Φορτωμένοι με γλυκές αναμνήσεις αναχωρούμε για το
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα ώρα 16.45 . Άφιξη και τέλος
εκδρομής.

Τιμές
Χρεώσεις
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€
Τιμή σε μονόκλινο 735€

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με
χειραποσκευή 8kg και μία βαλίτσα 20 κιλών
Φόροι αεροδρομίων
Τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο στην Κων/
πολη με μπουφέ πρωινό
Τρία γεύματα στην Κων/πολη

4* ξενοδοχείο στην πλατεία Ταξίμ
Περιηγήσεις – ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα
Όλες τις μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα
κλιματιζόμενα πούλμαν
Τοπικός διπλωματούχος Ελληνόφωνος ξεναγός
Ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια Αστικής
Επαγγελματικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται
Εισόδους μουσείων

Ποτά, φιλοδωρήματα

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Δυνατότητα συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια μας στο εξωτερικό

01

έχουν οι κάτωθι κατηγορίες:
Οι ενήλικες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την
τελευταία δόση του εμβολίου).
Τα ανήλικα παιδιά με γονείς που έχουν και οι δύο το πιστοποιητικό
εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου).
Οι ενήλικες με πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο, έχοντας
περάσει 11 μέρες από τη διάγνωση ή έως 175 ημέρες από το θετικό τεστ.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, διασφαλίζει εσάς
& την οικογένεια σας, έναντι δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να
παρουσιαστούν τόσο κατά την διάρκεια της εκδρομής όσο κ’ πριν την
αναχώρηση.
• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους
υγείας .
• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19
πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του προκαταβληθέντος
ποσού.)
• Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19).
• Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών .

λόγω

•Έξοδα

καθυστερημένης

άφιξης

των

αποσκευών

.

•

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του
Ασφαλισμένου .
•Έξοδα

διαμονής

01

και

επικοινωνίας

του

Ασφαλισμένου

εξαιτίας

απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων.
•Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης .
•Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού
του.
•Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α).
•Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. • Έξοδα για νομική
υποστήριξη.
•Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου
που νοσηλεύεται.
•Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής.
•Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου.
•Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου (Χωρίς
περιορισμό χρήσης).
•Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου (Χωρίς όριο κόστους).
•Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

