
Κωνσταντινούπολη, 15-17/05/2015 
 
Είναι αναμφισβήτητα η μόνη πόλη σε ολόκληρο τον κόσμο κτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους και αποτελεί το 
σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Αποτέλεσε πρωτεύουσα της βυζαντινής αλλά και της μετέπειτα 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η γεωγραφική θέση της είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξή της σαν 
μία μητρόπολη του κόσμου, εκτείνεται εκατέρωθεν των στενών του Βοσπόρου, στα νότια σύνορο της είναι η 
Θάλασσα του Μαρμαρά ενώ ο Βόσπορος και ο Κεράτιος Κόλπος χωρίζουν την πόλη σε δύο τμήματα. 
 

 
 
Τιμή κατ΄ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : € 195 
Τιμή κατ΄ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο : € 298 
Minimum συμμετοχή για την πραγματοποίηση της εκδρομής: 50 άτομα 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 
Οδική μετάβαση από/προς Αλεξανδρούπολη. Πολυτελές πούλμαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και για 
όλες τις μετακινήσεις που προβλέπονται.   
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 
2 διανυκτερεύσεις με πρόγευμα σε ξενοδοχείο 4* στην περιοχή του Taksim (GREEN PARK 4* 
http://www.thegreenparktaksim.com/ ή GOLDEN AGE I 4* http://www.goldenagehotel.com/ ή LION HOTEL 
4* http://www.lionhotel.net/tr-TR/anasayfa/15.html )  
 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – 16/5/2015:  

Αναχώρηση για την πρώτη γνωριμία μας με την Κωνσταντινούπολη. Πρώτος 

σταθμός της ξενάγησης η Αγ. Σοφία το σύμβολο του χριστιανισμού, που 

χτίστηκε από τον Ιουστινιανό το 535 μ.χ., ένα 

οικοδόμημα κολοσσιαίων διαστάσεων και ένα 

από τα πλέον αριστουργηματικά αρχιτεκτονικά 

επιτεύγματα όλων των εποχών. Το 

επιβλητικότερο  σημείο της είναι ο τρούλος της που νομίζει κανείς ότι στέκεται 

μετέωρος πάνω από το οικοδόμημα.  Στη συνέχεια επίσκεψη στο παλάτι Τοπ 

http://www.thegreenparktaksim.com/
http://www.goldenagehotel.com/
http://www.lionhotel.net/tr-TR/anasayfa/15.html


Καπί, παλάτι των Σουλτάνων από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα με πολύ όμορφους εσωτερικούς κήπους και 

αυλές και σήμερα μουσείο των ανεκτίμητων θησαυρών τους, με θέα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Θα 

ακολουθήσει επίσκεψη στο Μπλε Τζαμί, που αποτελεί ένα από τα διασημότερα θρησκευτικά κτίσματα του 

κόσμου. Χτίστηκε τον 17ο αιώνα και δεσπόζει στον ουρανό της Πόλης με τους 6 εντυπωσιακούς μιναρέδες 

του, ενώ έχει πάρει το όνομα του από τα μπλε πλακίδια Ιζνίκ που κοσμούν το εσωτερικό του. Τέλος, θα έχετε 

την ευκαιρία να επισκεφτείτε για αγορές την πιο γνωστή ίσως αγορά της Πόλης την Περίφημη Μεγάλη Αγορά, 

τη μεγαλύτερη του κόσμου, με τα 4.000 καταστήματα όπου μπορεί να βρει κανείς μια απίστευτη ποικιλία 

αγαθών όπως κοσμήματα, χαλιά, δερμάτινα είδη, αναμνηστικά έως και βασικά είδη διατροφής. 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται : 
 

 2 διανυκτερεύσεις με πρόγευμα σε ξενοδοχείο 4* στην περιοχή του Taksim (GREEN PARK 4* 
http://www.thegreenparktaksim.com/ ή GOLDEN AGE I 4* http://www.goldenagehotel.com/ ή 
LION HOTEL 4* http://www.lionhotel.net/tr-TR/anasayfa/15.html ) και τοπικοί φόροι.   

 Πολυτελές πούλμαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και για όλες τις μετακινήσεις που 
προβλέπονται  

 Ολοήμερη ξενάγηση 8 ωρών στα βασικά αξιοθέατα της πόλης (Αγ. Σοφιά, Τοπ Καπί, Υδραγωγείο, 
Μπλε Τζαμί, Κλειστή Αγορά) 

 Έμπειρος Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός κατά τη διάρκεια της ξενάγησης 
 Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α.  

           
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: 
 

 Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους (31€ κατ΄ άτομο) 
 Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.  

 

Οικονομική & Ακυρωτική Πολιτική 

 Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού. 
 Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης μέχρι τις 31/03/2015, παρακρατείται το 50% του καταβληθέντος 

ποσού.  
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. 

 Όλες οι κρατήσεις θα επιβεβαιώνονται με σειρά προτεραιότητας 
 Minimum συμμετοχή για την πραγματοποίηση της εκδρομής: 50 άτομα 
 Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, παρακαλούμε πολύ όπως κάνετε την κράτησή σας για την  

εκδρομή το αργότερο έως τις 28/2/2015. 
 

Για να κλείσετε θέση στην εκδρομή, παρακαλούμε πολύ όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία AFEA S.A. 

Travel & Congress Services: 

 

Λυκαβηττού 39-41 
10672 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 2103668842  
Fax: 2103643511 
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