
 

Κωνσταντινούπολη 1000 & 1 Νύχτες 

5 ημέρες – 4 διανυκτερεύσεις 

(πρωινή αναχώρηση) 
  

1η ημέρα : Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη (630 χλμ.) 
Αναχώρηση στις 06.00πμ από τα γραφεία μας και με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατη-

ρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, 

Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινού-

πολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη 

περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει. 

2η μέρα: Κρουαζιέρα Βοσπόρου - Ντολμά Μπαξέ - Αγ. Σοφία - Βασιλική Δεξαμενή - Ιππόδρομος -  

Σκεπαστή Αγορά  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί η προαιρετική μας βαρκάδα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου  Βοσπόρου, όπου, 

από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την 

δεύτερη κρεμαστή γέφυρα, για να επιστρέψουμε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ακτής στο σημείο από όπου ξεκι-

νήσαμε. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη-ξενάγηση στο ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωμανών 

σουλτάνων, με την πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου. Ακολούθως πηγαίνουμε στο ιστορικό 

κέντρο όπου θα ξεναγηθούμε στην του Θεού Αγ. Σοφία και στην υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού. Θα 

δούμε επίσης το Μίλιον, τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ), το Μπλε τζαμί, τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυ-

πτιακό Οβελίσκο, την στήλη του Τρικάρηνου όφεως, την στήλη του Κωνσταντίνου και την Γερμανική Κρήνη του 1898. 

Ακολουθεί η επίσκεψή μας στην Σκεπαστή Αγορά της Πόλης, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να κάνουμε τις αγορές 

μας με το απαραίτητο φυσικά "παζάρι". Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και για το βράδυ προτείνουμε προαι-

ρετικό δείπνο στις ψαροταβέρνες του Κουμ Καπί με βιολιά και λαούτα. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα: Κρεμαστή Γέφυρα Του Βοσπόρου - Χαλκηδόνα – Χάλκη - Θεολογική Σχολή - Πρίγκηπος  
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Χαλκηδόνα (σημερινό Kadiköy) διασχίζοντας την πρώτη κρεμαστή γέφυρα 

του Βοσπόρου. Φτάνουμε στην Χαλκηδόνα και έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα σοκάκια και επίσκεψη στον Ι.Ν. 

της  Αγίας Ευφημίας. Συνεχίζουμε την προαιρετική μας εκδρομή στα μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκηπόνησα. Πρώ-

τος σταθμός μας η Χάλκη σημερινό ( Heybeli ada) για να επισκεφθούμε την περίφημη Θεολογική σχολή της Χάλκης και 

τον ναό της Αγίας Τριάδας με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παυσολύπης. Στην συνέχεια αναχωρούμε για 

την Πρίγκηπο (σημερινό Büyük ada) και εκεί θα έχουμε χρόνο ελεύθερο να κάνουμε τον γύρο του νησιού με τις παρα-

δοσιακές άμαξες με τα άλογα, όπου θα θαυμάσουμε τις υπέροχες ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για 

όσους επιθυμούν προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στον θαυματουργό Αι Γιώργη τον Κουδουνά, που βρίσκεται 

στο ψηλότερο σημείο του νησιού με υπέροχη θέα. Γεύμα ατομικά στις παραθαλάσσιες ταβέρνες του νησιού και επι-

στροφή το απόγευμα στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. 

4η μέρα: Οικουμενικό Πατριαρχείο - Αγίασμα Της Παναγίας Των Βλαχερνών - Μονή Της Χώρας - 

Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Θεοδοσιανά Τείχη - Λέβεντ - Ουρανοξύστης Sapphire   
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο στεγάζεται από το 1601 στην εκκλησία του Αγ. 

Γεωργίου στο Φανάρι, όπου θα έχουμε την δυνατότητα, εκτός από την ξενάγησή μας στον ιερό χώρο, να δούμε το κατα-

πληκτικό έργο του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δημάδη που στεγάζει την Μεγάλη Πατριαρχική του Γένους Σχολή και να 

περπατήσουμε στα στενά πανέμορφα δρομάκια της περιοχής, όπου κάποτε μεγαλουργούσε ο Ελληνισμός. Ακολούθως 

επισκεπτόμαστε το Αγίασμα και τον ιερό Ναό  της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 

Ύμνος το 626 μ. Χ.  Συνεχίζοντας παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη θα επισκεφθούμε την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή 

της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), με τους τάφους των Πατριαρχών, και το ιερό Αγίασμα, όπου σύμφωνα με τον θρύλο 

έγινε το θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της άλωσης, Μετά πηγαίνουμε στην ιστορική Μονή της Χώρας, με τα υπέροχα 

ψηφιδωτά, το καλύτερο δείγμα της βυζαντινής αγιογραφίας του 14ου αιώνα. Και η διαδρομή μας θα συνδέσει το ιστορικό 

παρελθόν της πόλης με την σύγχρονη εικόνα της. καθώς θα καταλήξουμε στο Λεβέντ (το Μανχάταν της Κωνσταντινού-

πολης) με τους ουρανοξύστες και τα υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα. Επίσκεψη στον δεύτερο ψηλότερο ουρανοξύστη 

της Τουρκίας τον Sapphire, όπου πληρώνουμε εισιτήριο για να μεταφερθούμε σε ένα λεπτό κυριολεκτικά στην ταράτσα 

του με την εκπληκτική θέα σε όλη την Πόλη μέχρι τον Εύξεινο Πόντο και να ανεβάσουμε την αδρεναλίνη στα ύψη με 

την είσοδο μας δια μέσου προσομοιωτή ελικοπτέρου, στα κυριότερα μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετικό γλέντι σε νυχτερινό κέντρο με οριεντάλ μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Δια-

νυκτέρευση.  

  



 

5η μέρα: Istanbul Forum - Ενυδρείο - Θεσσαλονίκη  
Μετά το πρωινό, θα κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντι-

νούπολης, για να επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσι-

νών και ψαριών. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με  ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλο-

νίκη.  

 

 

 

Εκδρομή Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο τοποθεσία 
Τιμή ατόμου σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Παιδί 

2-12 ετών 
Διατροφή 
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22/12 

23/12 

02/01 

Eterno 3* / Ταξίμ 189 € + 90 € 109 €  

 
 

 

 

 

 
 

 
Πρωινό 

Lion 4*/ Ταξίμ 199 € + 100 € 119 € 

Nova Plaza Square 4* or 

Seminal 4* / Ταξίμ 
209 € + 110 € 129 € 

Nupelda 4* / Ταξίμ 215 € + 115 € 135 € 

Riva 4*/ Ταξίμ 219€ + 125 € 139 € 

Avantgarde 4* Sup / Ταξίμ 225 € + 130 € 139 € 

 

 
 

 
29/12 

Eterno 3* / Ταξίμ 235 € + 135 € 129 € 

Lion 4*/ Ταξίμ 245 € + 145 € 139 € 

Nova Plaza Square 4* or 

Seminal 4* / Ταξίμ 
255 € + 149 € 129 € 

Nupelda 4* / Ταξίμ 259 € + 150 € 139 € 

Riva 4*/ Ταξίμ 269 € + 159 € 149 € 

Avantgarde 4* Sup / Ταξίμ 279 € + 169 € 159 € 

 


