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3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΝΑΧ: 11/6                                                   ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
 

1η μέρα 

Συγκέντρωση και αναχώρηση από το Ακροβούνι στις 04.00 η ώρα. Με τις απαραίτητες στάσεις , φτάνουμε 

στα σύνορα των Κήπων. Έλεγχος και ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική 

Θράκη περνάμε έξω από την Κεσσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της 

θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κων/πολη. Θα επισκεφτούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής 

(Μπαλουκλί) με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης και τους τάφους των Πατριαρχών. Κατόπιν 

αναχωρούμε για την φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 καταστήματα, το Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα 

προιόντα όπως δερμάτινα είδη, είδη δώρων κ.α. είναι στη διάθεση σας εξασκώντας πάντα τις 

διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Επόμενη στάση στην Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ Τσαρσί) όπου 

μπορούμε να αγοράσουμε τα μπαχαρικά μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα 

στο όμορφο πεζόδρομο του Ταξίμ (Μπεήογλου) για καφέ και φαγητό. Διαν/ση    

 

 2η μέρα 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε την ημέρα μας  με  επίσκεψη  στο  ανάκτορο  του  

Ντολμάμπαχτσε,  κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο 

αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική 

πύλη, τον περίτεχνο πύργο  του  ρολογιού  και  μια  υπαίθρια  καφετέρια  με  εξαιρετική θέα στο Βόσπορο 

περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό  του  θα  θαυμάσετε  τους  τεράστιους  

πολυελαίους  και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και 

προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές με 

τα αξιόλογα οικοδομήματα  (“γιαλί“)  από  μια  διαφορετική  οπτική  γωνία. Τελειώνοντας  την  κρουαζιέρα  

μας,  θα  κατευθυνθούμε  μέσα  από μια όμορφη – περιπατητική διαδρομή στο ιστορικό κέντρο και στην 

περιοχή της Αγίας Σοφίας. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα 

υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Με το νέο καθεστώς της Αγίας 

Σοφίας να ανοίξει το κτίριο για μουσουλμανικές προσευχές και  να  μετατραπεί  σε  τέμενος,  υπάρχουν  

διαφοροποιήσεις στην ως τώρα είσοδό μας. Ισχύει πλέον ότι και σε κάθε τέμενος, δηλαδή είσοδος για τις 

γυναίκες με καλυμμένο το πρόσωπο, χωρίς παπούτσια, δεν επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στον 

γυναικωνίτη και η ξενάγηση πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο. Ο ναός αποτελεί μια ελληνική 

πολιτιστική κληρονομιά για ολόκληρο τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να μην προκαλέσει η 

όψη του δέος σε κάθε επισκέπτη. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας με το περίφημο Μπλε τζαμί το 

ωραιότερο και το μόνο μαζί με το Camlica (που βρίσκεται στην Ασιατική πλευρά) που έχει έξι μιναρέδες 

στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά  τον  χώρο  που  βρισκόταν  ο  
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Βυζαντινός  Ιππόδρομος.  Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την 

μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή 

περίοδο, και σήμερα πέρα  από  τουριστικό  αξιοθέατο  χρησιμοποιείται  για  κονσέρτα λόγω της 

εξαιρετικής ακουστικής της. Στην συνέχεια επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο CEVAHIR στο SISLY.  

Επιστρέφουμε αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προτείνουμε ομαδική έξοδο στο Κουμ 

Καπί, στις ψαροταβέρνες με τους πλανόδιους μουσικούς. Διαν/ση  

 

3η μέρα: 

Πρωινό και αναχωρούμε για να επισκεφτούμε τα πάτρια εδάφη των παππούδων μας, το ΠΑΣΑΚΙΟΙ 

(PASAKOY), Πασιθέα στα ελληνικά. Ανήκε στο Καρτάλι ή Καρτακλί της Κωνσταντινούπολης, στην 

επαρχία της Βιθυνίας. Με την παράδοση της Αν. Θράκης οι κάτοικοι της Πασιθέας έφυγαν πρόσφυγες στην 

Ελλάδα. Θα έχουμε λίγο χρόνο για να περιηγηθούμε. Η εκδρομή μας συνεχίζετε προς τα ΔΗΜΟΚΡΑΝΙΑ. 

Χωριό που το 1922 οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν   αναχωρώντας, με πλοίο από εκεί, αφού 

μάζεψαν ότι μπορούσαν με κλάματα, φωνές και κατάρες  γι αυτούς που γίναν οι αίτιοι της ξαφνικής φυγής 

τους.  Επόμενή  μας  στάση  θα  είναι  στην  περιοχή  της Ραιδεστού για φαγητό εξ’ ιδίων, πριν φτάσουμε 

στα σύνορα, όπου μετά τον έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. Άφιξη 

το βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο  

2 διαν/σεις στο ξενοδοχείο TAXIM EXPRESS 4*  με πρωινό 

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Τοπικό Ελληνόφωνα ξεναγό 

Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας 

Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Εισόδους σε μουσεία, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρετε στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 150€ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ + 80€ 
Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος αν οι συνθήκες το επιβάλλουν ή θεωρήσει κατά την γνώμη του ότι αυτό θα είναι προς 

όφελος των επιβατών  
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