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Παρακολούθηση Επιταφίου στο χωριό Μακροχώρι (Bakirkoy)
Ανάσταση στην Αγία Τριάδα (πλατεία Ταξίμ)
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ΗΜΕΡΕΣ
16,22
& 29/4

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί..
- Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα
- Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία
- Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της τεράστιας & ιστορικής Πόλης
- Διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ
- Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
- Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η μοναδική διηπειρωτική πόλη στον κόσμο, το σύνορο Δύσης και Ανατολής, η Ευρώπη και η Ασία. Ένας τόπος ιστορικός αλλά και σύγχρονος, που
κρατά τις παραδόσεις αλλά εξελίσσεται και σύμφωνα με το ρεύμα της εποχής. Τόπος που θα σε συναρπάσει με την πολύβουη καθημερινότητα
του αλλά θα σε κερδίσει με την αύρα του. Τόπος συνδυαστικός με χρώματα και αρώματα, πολυπολιτισμικός που θα σε κάνει εγγυημένα να
τον αγαπήσεις. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο, με τους
δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους να «στολίζουν» τον ουρανό σαν λευκά, ιπτάμενα
λουλούδια. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet, τα γεμάτα αρώματα, ή να
απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ.
1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό
την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από
την Καβάλα, συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των
Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας
στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό
Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία στάση πριν τον τελικό
προορισμό μας για να γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά
σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη
και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας. Θα μεταβούμε στην
πλατεία Ταξίμ και στην Αγία Τριάδα και εφόσον προλάβουμε
χρονικά, θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.
Για όσους έχουν αντοχές, μπορούν να συνεχίσουν το βράδυ
τους στην πλατεία και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του 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.

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ –
ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (BAKIRKOY)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το 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. Από εκεί θα
αναχωρήσουμε για έναν ναό υψίστης σημασίας ανά τους
αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν
για πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας
την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες
στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό κέντρο της
Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε
τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο
ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Επιστρέφουμε το απόγευμα
στα δωμάτια μας για ξεκούραση. θα πάρουμε στην συνέχεια
τον παραλιακό δρόμο και θα καταλήξουμε στο Μακροχώρι
για να παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου με
τους υπόλοιπους Έλληνες της περιοχής. Θα έχουμε χρόνο
στη διάθεσή μας να γνωρίσουμε το χωριό με μια βόλτα στον
πεζόδρομο, ο οποίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα την Ίστικλαλ
σε καταστήματα ή ομορφιά.

3η ημέρα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (SPICE BAZZAR) - ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Πρωινό και αναχωρούμε για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, τη μεγαλόπρεπη
Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στο προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο
του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και
Αρτέμιου. Θα θαυμάσουμε επίσης 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 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. Επόμενη στάση μας θα είναι μια από τις
σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η Σκεπαστή αγορά (Capali Carci), όπου
θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την
επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας
θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία απέχει περίπου
800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη
βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από
την Ανατολή. Επιστρέφουμε στα ξενοδοχεία μας για λίγη ξεκούραση και το βράδυ
θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Όποιος
επιθυμεί μπορεί να παραμείνει στην εκκλησία για την λειτουργία. Άλλωστε τα
ξενοδοχεία μας είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία.
4η ημέρα: KADIKOY - MODA – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική πλευρά της Πόλης.
Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα και την Λεωφόρο Βαγδάτης φτάνουμε
αρχικά στο περίφημο Kadikoy. Μια γειτονιά που μέχρι πρόσφατα ήταν κυρίως μια
κατοικημένη περιοχή που μόλις καταγράφηκε στον πολιτιστικό χάρτη της Πόλης.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει hot-spot για μπαρ, κέντρα τέχνης και πολιτισμού,
καφέ και χώρους μουσικής. Διαθέτει την πλούσια και μοναδική ατμόσφαιρα των
αγορών, τις γαστρονομικές επιλογές και τα τουρκικά λουτρά σε κοντινή απόσταση.
Είναι σίγουρα ένας τόπος να εισαχθείς στην πραγματική ζωή της σημερινής
Κωνσταντινούπολης και σίγουρα ανταγωνίζεται επάξια τον πεζόδρομο του Πέραν.
Μετά τον ελεύθερο χρόνο μας για περιήγηση, αναχωρούμε για την περιοχή Bostanci από όπου και θα πάρουμε το πλοίο για την προαιρετική μας κρουαζιέρα στα
ξακουστά Πριγκηπόννησα. Στα νησιά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και οι συγκοινωνίες
εκτελούνται αποκλειστικά με άμαξες και ποδήλατα. Σημαντικού ελληνικού
ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στο υψηλότερο
σημείο της Πρίγκηπου και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Θα επιστρέψουμε στη
συνέχεια στα ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για
την τελευταία βραδιά στην υπέροχη αυτή Πόλη.
5η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας
αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο
Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της
πατρο-παράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’
οδόν θα δούμε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο
της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, 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.
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Αιγυπτιακή αγορά
Ντολμά Μπαχτσέ

Ταξιδέψτε μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη γιατί..
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- Το πρόγραμμά είναι ανανεωμένο, με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς περιττά χιλιόμετρα
- Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα προσεγμένα πολυτελή λεωφορεία
- Ο συνοδός της εκδρομής είναι έμπειρος & γνώστης της τεράστιας & ιστορικής Πόλης
- Διαμονή μόνο στην κεντρική πλατεία Ταξίμ
- Προσφέρουμε επιλογές ξενοδοχείων 4* & 5*
- Διοργανώνουμε εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη από το 1988

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχωρούμε στις 22:00 από τα γραφεία μας με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο
έλεγχο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για επίσκεψη στα αφορολόγητα είδη.
(Θα ενημερωθείτε από τον αρχηγό μας για το καθεστώς που ισχύει).
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη. Άφιξη νωρίς το πρωί
στην Κωνσταντινούπολη .
2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (BAKIRKOY)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το 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. Από
εκεί θα αναχωρήσουμε για έναν ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες,
την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον
Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους
Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό
κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους
τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται
το αγίασμα. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση.
θα πάρουμε στην συνέχεια τον παραλιακό δρόμο και θα καταλήξουμε στο
Μακροχώρι για να παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου με τους
υπόλοιπους Έλληνες της περιοχής. Θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να
γνωρίσουμε το χωριό με μια βόλτα στον πεζόδρομο, ο οποίος δεν έχει να
ζηλέψει τίποτα την Ίστικλαλ σε καταστήματα ή ομορφιά.
3η ημέρα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (SPICE BAZZAR) - ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Πρωινό και αναχωρούμε για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, τη
μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στο προαύλιο αλλά και στον
εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα
του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα θαυμάσουμε επίσης 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
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. Επόμενη στάση μας θα είναι μια από
τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, η Σκεπαστή αγορά (Capali Carci),
όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους
για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε
στη διάθεση σας θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά,
η οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα
του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας
κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή. Επιστρέφουμε στα
ξενοδοχεία μας για λίγη ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε
την Ανάσταση στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να
παραμείνει στην εκκλησία για την λειτουργία. Άλλωστε τα ξενοδοχεία μας
είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία.

Χρώματα & Αρώματα
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& 29/4

4η ημέρα: KADIKOY - MODA - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική πλευρά
της Πόλης. Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα και την Λεωφόρο
Βαγδάτης φθάνουμε αρχικά στο περίφημο Kadikoy. Μια γειτονιά που
μέχρι πρόσφατα ήταν κυρίως μια κατοικημένη περιοχή που μόλις
καταγράφηκε στον πολιτιστικό χάρτη της Πόλης. Τα τελευταία χρόνια
έχει γίνει hot-spot για μπαρ, κέντρα τέχνης και πολιτισμού, καφέ και
χώρους μουσικής. Διαθέτει την πλούσια και μοναδική ατμόσφαιρα
των αγορών, τις γαστρονομικές επιλογές και τα τουρκικά λουτρά
σε κοντινή απόσταση. Είναι σίγουρα ένας τόπος να εισαχθείς στην
πραγματική ζωή της σημερινής Κωνσταντινούπολης και σίγουρα
ανταγωνίζεται επάξια τον πεζόδρομο του Πέραν. Μετά τον ελεύθερο
χρόνο μας για περιήγηση, αναχωρούμε για την περιοχή Bostanci από
όπου και θα πάρουμε το πλοίο για την προαιρετική μας κρουαζιέρα
στα ξακουστά Πριγκηπόννησα. Στα νησιά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα
και οι συγκοινωνίες εκτελούνται αποκλειστικά με άμαξες και
ποδήλατα. Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή του
Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στο υψηλότερο σημείο της Πρίγκηπου
και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια
στα ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας
για την τελευταία βραδιά στην υπέροχη αυτή Πόλη.
5η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το
πρωινό μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο
Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου
ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας
μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’ οδόν θα δούμε
τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο
της επιστροφής. Επόμενή μας στάση θα είναι στην περιοχή της
Ραιδεστού, 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.
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Αγία Σοφία

Ιστικλάλ

Βόσπορος

4

ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

Παρακολούθηση της Ανάστασης
στην Αγία Τριάδα (πλατεία Ταξίμ)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

17,23 &
30/4

Η μοναδική διηπειρωτική πόλη στον κόσμο, το σύνορο Δύσης και Ανατολής, η Ευρώπη και η Ασία. Ένας τόπος ιστορικός αλλά και σύγχρονος, που
κρατά τις παραδόσεις αλλά εξελίσσεται και σύμφωνα με το ρεύμα της εποχής. Τόπος που θα σε συναρπάσει με την πολύβουη καθημερινότητα
του αλλά θα σε κερδίσει με την αύρα του. Τόπος συνδυαστικός με χρώματα και αρώματα, πολυπολιτισμικός που θα σε κάνει εγγυημένα να
τον αγαπήσεις. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο, με τους
δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους να «στολίζουν» τον ουρανό σαν λευκά, ιπτάμενα
λουλούδια. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet, τα γεμάτα αρώματα, ή να
απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ
ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα,
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον
απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη.
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος της
Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία στάση πριν
τον τελικό προορισμό μας για να γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά
σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και
τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας. Θα μεταβούμε στην πλατεία Ταξίμ και
στην Αγία Τριάδα και εφόσον προλάβουμε χρονικά, θα παρακολουθήσουμε
την περιφορά του Επιταφίου. Για όσους έχουν αντοχές, μπορούν να
συνεχίσουν το βράδυ τους στην πλατεία και την ξακουστή Μεγάλη Οδό
του 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.
2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το 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. Από εκεί θα αναχωρήσουμε για έναν ναό υψίστης σημασίας ανά
τους αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για
πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της
πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε
με το αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί
όπου θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον
υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Επιστροφή στα ξενοδοχεία μας
για λίγη ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση
στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραμείνει
στην εκκλησία για την λειτουργία. Άλλωστε τα ξενοδοχεία μας είναι σε
πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία.

3η ημέρα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (SPICE BAZZAR) - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΙ
Πρωινό και αναχωρούμε για τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, τη
μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στο προαύλιο αλλά και
στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό
δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα θαυμάσουμε επίσης 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 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.
Επόμενη στάση μας θα είναι μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της
Πόλης, η Σκεπαστή αγορά (Capali Carci), όπου θα επιδοθείτε και στο
απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της
καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας
θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η οποία
απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα του
Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας
κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή. Επιστρέφουμε το
απόγευμα στα ξενοδοχεία μας και έχετε χρόνο στη διάθεσή σας για μια
ακόμα βόλτα στον Πεζόδρομο του Πέρα (δεν τον χορταίνεις ποτέ!). Για
το βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα στο Ορτάκιοϊ που αποτελεί
κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η φανταστική θέα στο 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. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την
περιοχή Karakoy, σε μικρή απόσταση από τον Πύργο του Γαλατά για
καφέ ή φαγητό. Μια υπέροχη τοποθεσία με όμορφη θέα στον Βόσπορο.
4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό
μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι,
όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από
τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού
τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’ οδόν θα δούμε τη Μεγάλη
του Γένους Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.
Επόμενή μας στάση θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, 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.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Για την διαμονή στην Κωνσταντινούπολη σας προσφέρουμε 4 διαφορετικά ξενοδοχεία για να επιλέξετε την ποιότητα και κατηγορία που επιθυμείτε.
Οι επιλογές αυτών των ξενοδοχείων έχουν γίνει με γνώμονα την ποιότητα, την τοποθεσία και την τιμή. Η ποιότητα είναι ελεγμένη ανά ξενοδοχείο/
δωμάτιο, ενώ οι τιμές που έχουμε διαπραγματευτεί είναι εγγυημένα οι χαμηλότερες δυνατές. Η τοποθεσία των ξενοδοχείων είναι για όλα η κεντρική
πλατεία Ταξίμ και αδιαπραγμάτευτη για εμάς! Εύκολη πρόσβασή σε όλα τα γνωστά αξιοθέατα και κοντά στην Ίστικλαλ, το όνομα του δρόμου που
δεν πρέπει να ξεχάσετε! Ο πεζόδρομος που σας προσφέρει πληθώρα επιλογών για φαγητό, ψώνια και διασκέδαση. Εκατοντάδες καταστήματα που
θα κάνουν τις αγορές σας ενδιαφέρουσες. Το αφήνουμε σε εσάς να το ανακαλύψετε!

RIVA 4* - Κέντρο - Πλατεία Ταξίμ
Κωνσταντινούπολη ... Aγαπημένο μέρος της λίστας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ταξίμ…. Κυριολεκτικά το κέντρο
της Κωνσταντινούπολης! Το Riva Hotel, σας προσκαλεί να γνωρίσετε την καλύτερη τουρκική φιλοξενία. Διαθέτει δωμάτια με θέα ή standard.
Στο εστιατόριό του μπορείτε να δοκιμάσετε τα πιο εκλεπτυσμένα πιάτα τουρκικής κουζίνας. Κάθε δωμάτιο διαθέτει σύστημα θέρμανσης,
κλιματισμό, τηλεόραση LCD, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο και δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση. Όλα κομψά και όμορφα
διακοσμημένα και επιπλωμένα. Είναι η επιλογή του “value for money”. Από εδώ μπορείτε να εξερευνήσετε την κεντρική Κωνσταντινούπολη με
τα πόδια. Δίπλα του υπάρχουν 2 super market για τις ανάγκες σας, ενώ τα mini market στην πλατεία Talimhane είναι ανοιχτά όλες τις ώρες. Τα
υπέροχα καταστήματα στην οδό Istiklal και στο Nisantasi απέχουν λίγα λεπτά και η ζωντανή νυχτερινή ζωή μόλις λίγα βήματα μακριά.

MARBLE 4* - Κέντρο - Πλατεία Ταξίμ
Το 4* ξενοδοχείο με ιστορικό στυλ, βρίσκεται στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την πλατεία Ταξίμ και την
οδό Istiklal. Τα εμπορικά κέντρα, η νυχτερινή ζωή των εστιατορίων, τα μουσεία, οι γκαλερί τέχνης, τα τουριστικά και ιστορικά αξιοθέατα απέχουν
μόνο μερικά λεπτά με τα πόδια. Διαθέτει 89 δωμάτια εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και παροχές τσάι/καφέ καθώς
και όμορφη θέα στον Βόσπορο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κρεβάτια king size, διπλά κρεβάτια και δύο μονά κρεβάτια, καθώς και σεσουάρ,
προϊόντα περιποίησης και ρόμπες στα μπάνια. Το πρωινό σε μπουφέ είναι πλούσιο και διαθέτει εστιατόριο που λειτουργεί όλο το 24ωρο και καφέμπαρ που σερβίρει φαγητό και ποτό. Προσφέροντας ποικιλία φαγητών, τα Hatay Medeniyetler Sofrasi Taksim, Tadim Restaurant και Vardar Terrace
Restaurant & Bar απέχουν μόνο 5-λεπτά με τα πόδια. Είναι κεντρικά τοποθετημένο με άμεση πρόσβαση στον σταθμό του Μετρό Sishane- Έξοδος
Istiklal. Επίσης μπορείτε να αναζωογονηθείτε με τουρκικά λουτρά, χαμάμ και μασάζ στις εγκαταστάσεις.

GRAND OZTANIK 4* - Κέντρο - Πλατεία Ταξίμ
Ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία 4* στη συνοικία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από την πολυσύχναστη οδό
Ιστικλάλ. Διαθέτει δωμάτια με δωρεάν internet και τηλεόραση LCD. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει κέντρο ευεξίας. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του
είναι διακοσμημένα με ζεστά χρώματα και ξύλινα έπιπλα. Όλα διαθέτουν μπανιέρα, μίνι μπαρ, παροχές για τσάι και καφέ. Ορισμένα δωμάτια
προσφέρουν θέα στη θάλασσα και την πόλη. Μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας με τον μπουφέ πρωινού απεριόριστης κατανάλωσης που
σερβίρεται στο εστιατόριο Mango. Για μεσημεριανό γεύμα και δείπνο διατίθεται à la carte μενού. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε κέικ, μπισκότα
και διάφορα παγωτά στο Safari and Lounge. Η εσωτερική πισίνα και το παραδοσιακό χαμάμ του κέντρου ευεξίας είναι η ιδανική επιλογή για
στιγμές χαλάρωσης, ενώ παρέχονται επίσης και υπηρεσίες μασάζ. Η περιοχή Μπέγιογλου είναι υπέροχη επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται
για: ψώνια, περιπάτους στην πόλη και πολιτισμό.

ELITE WORLD 5* - Κέντρο - Πλατεία Ταξίμ
Το 5* ξενοδοχείο, άνοιξε το 2013, σχεδιασμένο σε νεοκλασικό στυλ. Σε κάθε ένα από τα δωμάτιά του θα νιώσετε την άνεση, την κομψότητα και την
σύγχρονη τεχνολογική υποδομή μαζί με μια μοναδική ποιότητα και ασφάλεια. Το Elite Restaurant σερβίρει πιάτα της τουρκικής και της διεθνούς
κουζίνας. Μπορείτε να διασκεδάσετε στο Lobby Lounge and Lobby Bar ή να χαλαρώσετε στο The Brasserie με ένα ελαφρύ γεύμα. Το Coffee Company θυμίζει κλασικό ιταλικό καφέ ενώ αν είστε λάτρης της υγιεινής διατροφής, επισκεφθείτε το Fit Bar, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ελαφριές
γεύσεις και φρέσκους χυμούς φρούτων. Στις εγκαταστάσεις του επίσης συγκαταλέγονται μια εσωτερική πισίνα με μωσαϊκό, μια παιδική πισίνα, ένα
γυμναστήριο και ένα τούρκικο λουτρό από μάρμαρο.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου
Σελ

Εκδρομή

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
CITY BREAK

Ημ

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ

9/4
&
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RIVA HOTEL 4* / Πλατεία Ταξίμ

Πρωινό

135

89

199

GRAND OZTANIK HOTEL 4*

Πρωινό

155

89

239

Αναχ.
22.00

ELITE WORLD HOTEL 5*/

Πρωινό

189

99

289

Πρωινό

119

89

165

Πρωινό

135

89

235

Πρωινό

185

99

285

Πλατεία Ταξίμ

Πλατεία Ταξίμ

4ημ
2διαν

MARBLE HOTEL 4*
Πλατεία Ταξίμ

30/4
Αναχ.
22.00

GRAND OZTANIK HOTEL 4*
Πλατεία Ταξίμ

ELITE WORLD HOTEL 5*
Πλατεία Ταξίμ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
67

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ
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&
22/4

RIVA HOTEL 4* / Πλατεία Ταξίμ

Πρωινό

285

135

389

GRAND OZTANIK HOTEL 4*

Πρωινό

339

135

425

Αναχ.
06.00

ELITE WORLD HOTEL 5*/

Πρωινό

379

149

575

Πρωινό

265

129

359

Πρωινό

285

129

389

Πρωινό

375

139

569

Πλατεία Ταξίμ

Πλατεία Ταξίμ

5ημ
4διαν

MARBLE HOTEL 4*
Πλατεία Ταξίμ

29/4
Αναχ.
06.00

GRAND OZTANIK HOTEL 4*
Πλατεία Ταξίμ

ELITE WORLD HOTEL 5*
Πλατεία Ταξίμ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
68

ΧΡΩΜΑΤΑ &
ΑΡΩΜΑΤΑ

16/4
&
22/4

RIVA HOTEL 4* / Πλατεία Ταξίμ

Πρωινό

245

119

329

GRAND OZTANIK HOTEL 4*

Πρωινό

285

119

409

Αναχ.
22.00

ELITE WORLD HOTEL 5*/

Πρωινό

309

125

459

Πρωινό

229

119

299

Πρωινό

245

119

329

Πρωινό

295

125

455

Πλατεία Ταξίμ

Πλατεία Ταξίμ

5ημ
3διαν

MARBLE HOTEL 4*
Πλατεία Ταξίμ

29/4
Αναχ.
22.00

GRAND OZTANIK HOTEL 4*
Πλατεία Ταξίμ

ELITE WORLD HOTEL 5*
Πλατεία Ταξίμ

69

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

17/4
&
23/4

RIVA HOTEL 4* / Πλατεία Ταξίμ

Πρωινό

235

109

319

GRAND OZTANIK HOTEL 4*

Πρωινό

275

109

399

Αναχ.
06.00

ELITE WORLD HOTEL 5*/

Πρωινό

299

115

449

Πρωινό

219

109

289

Πρωινό

235

109

319

Πρωινό

285

115

445

Πλατεία Ταξίμ

Πλατεία Ταξίμ

4ημ
3διαν

MARBLE HOTEL 4*
Πλατεία Ταξίμ

30/4
Αναχ.
06.00

GRAND OZTANIK HOTEL 4*
Πλατεία Ταξίμ

ELITE WORLD HOTEL 5*
Πλατεία Ταξίμ

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
Οδικά ταξίδια
της εκδρομής
Περιλαμβάνονται
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
με το πρόγραμμα
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
check point κλπ).
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Διατροφή :
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
της εκδρομής
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
Δεν περιλαμβάνονται
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
αεροπορικών εταιριών.
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
κλίνης.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
αποκλειστικό δωμάτιο
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
του ιδίου φύλλου.
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη για τις οδικές εκδρομές
με κόστος 10ε ανά άτομο ανά διαδρομή:
ΣΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

