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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 

ΠΡΟΥΣΑ 

Βόσπορος - Πριγκηπόνησα 

5ημέρες 220€ 
 

Αναχώρηση : 27-10-21  

 
1η μέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/21: ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΟΥΣΑ 

Αναχώρηση στις 23.30 από το Ορφάνι και στις 24.00 από τον Δημοτικό Κήπο. . Πρώτη στάση στα σύνορα Κήπων, έλεγχος διαβατηρίων (ή 

ταυτοτήτων), σύντομη επίσκεψη στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών και στη συνέχεια μέσω Κεσάνης άφιξη στη Καλλίπολη απ’ όπου θα 

πάρουμε το ferry boat για να περάσουμε απέναντι στη Λάμψακο. Συνεχίζουμε μέσω Μπίγας (Bigas) την αρχαία πόλη Πηγές και Πανόρμου 

(Bandirma), το κεντρικό λιμάνι της χερσονήσου όπου το ελληνικό στοιχείο ανθούσε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Συνεχίζουμε για το Επίνειο 

της Προύσας τα Μουδανιά, την πανέμορφη Σιγή και την Τρίγλεια. Εν συνεχεία άφιξη στην πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

την καταπράσινη Προύσα. Χρόνος ελεύθερος στη σκεπαστή αγορά όπου φημίζεται για τα βαμβακερά της, τα μπουρνούζια, τα μεταξωτα κ.α. 

Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Δείπνο. Διαν/ση 

 

2η μέρα ΠΕΜΠΤΗ 28/10/21: ΠΡΟΥΣΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο, επίσκεψη στο μνημείο του Καραγκιόζη και αναχωρούμε για την Κων/πολη, μέσω της καινούργιας γέφυρας. Θα 

περάσουμε από την Γιάλοβα με κατεύθυνση την Κων/πολη. Πρώτη στάση στο «KADIKOY» Χαλκηδόνα όπου θα επισκεφτούμε τον 

Μητροπολιτικό ναό της Αγίας Ευφημίας, να περιηγηθούμε στην όμορφη παραλία της και στα σοκάκια με τα καφέ και τα διάφορα καταστήματα. 

Χρόνος για τσίπουρο στα ταβερνάκια της περιοχής. Αναχώρηση για την ευρωπαική πλευρά της Πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 

βράδυ θα έχετε χρόνο στην διάθεση σας για μια πρώτη βόλτα στην πλατεία Ταξίμ και την ξακουστή μεγάλη οδό 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. Διαν/ση 

  

3η μέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/21: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  

Πρόγευμα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στο Καπαλί Τσαρσί, την κλειστή αγορά της πόλης με τα 4.000 μαγαζιά όπου κάνουμε 

τα ψώνια μας με το απαραίτητο παζάρι. Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Βλαχερνών, όπου για πρώτη φορά ψάλθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος από 

τον λαό ευχαριστώντας την Θεοτόκο Στρατηγό για τη σωτηρία της Αυτοκρατορείας. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα 

προσκυνήσουμε τον Πατριαρχικό Ναό του Αγ. Γεωργίου, τη Στήλη της Φραγγέλωσης, τις τρεις λειψανοθήκες που φυλάσσονται Ιερά λείψανα 

της Αγ. Σολομονής, της αυτοκράτειρας Θεοφανούς και της Αγ. Ευφημίας. Θα δούμε την μεσημβρινή Πύλη του Πατριαρχείου που παραμένει 

κλειστή από τότε που απαγχονίστηκε ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’. Στην συνέχεια προαιρετική κρουαζιέρα στα χιλιοτραγουδισμένα στενά του 

Βοσπόρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διαν/ση 

 

4η μέρα ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10/21: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Πρόγευμα και σήμερα θα ξεκινήσουμε την πρώτη επίσκεψη στην Αιγυπτιακή αγορά, η οποία βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά, σε 

ένα κόσμο χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή. Θα περάσουμε με τα πόδια την γέφυρα του Γαλατά, και στην περιοχή Katakoy θα 

επισκεφτούμε το πιο ξακουστό ζαχαροπλαστείο της πόλης, το GELIOGLU. Στην συνέχεια επίσκεψη σε ένα από τα πολλά εμπορικά κέντρα της 

Κων/πολης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ βόλτα στο Ορτάκιοι που αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η 

φανταστική θέα στον Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα night clubs 

συνθέτουν την μαγική αυτή νυχτερινή εικόνα. Διαν/ση 

 

5η μέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 31/10/21: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΒΑΛΑ 

Πρωινό και αναχώρηση για την Ασιατική ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ απ’ όπου προαιρετικά με ναυλωμένο καράβι θα επισκεφτούμε τα 

Πριγκηπόνησα. Θα περάσουμε δίπλα από  την Πρώτη, την Αντιγόνη, στη Χάλκη όπου θα κάνουμε στάση για να επισκεφθούμε την ομώνυμη 

Θεολογική σχολή, τους πνευματικούς θησαυρούς που φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη της με τα 130.000 βιβλία και θα προσκυνήσουμε στον Ναό 

της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την ΠΡΙΓΚΗΠΟ, το μεγαλύτερο νησί των Πριγκιποννήσων, και το πιο όμορφο από τα 

νησιά, παραθεριστικό κέντρο των Κωνσταντινοπολιτών. Ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα με τα παϊτόνια και γεύμα ατομικά στις ψαροταβέρνες 

με την καταπληκτική θέα τη θάλασσα του Μαρμαρά. Επιστροφή στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ και αναχώρηση για την επιστροφή μας, με 

ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ : 220 € … Μονόκλινο +100 € 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο 

1 διαν/ση στο ξενοδοχείο ANATOLIA 4* στην ΠΡΟΥΣΑ με ημιδιατροφή 

3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο METROPOLITAN 4* στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ στην περιοχή Ταξίμ με πρωινό 

Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Τοπικό Ελληνόφωνα ξεναγό  

Συνοδό – αρχηγό του γραφείου μας 

Ασφάλεια αστικής  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Κρουαζιέρα στον Βόσπορο και κρουαζιέρα στα Πριγκηπόνησα Επιπλέον γεύματα, ποτά 

εκδηλώσεις και γενικά ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Η ΘΕΩΡΗΣΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ 

ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 

 

 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ( ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 10ΕΤΙΑΣ 

 - ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ (PCR) ΕΩΣ 72 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Η ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ RAPID ANTIGEN ΕΩΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Η ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ.  

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΑΠΟ COVID-19 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ( 

REGISTER.HEALTH.GOV.TR) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( TRAVEL.GOV.GR) 
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