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12 – 18 Νοεμβρίου 2014 
7 ημέρες Κωνσταντινούπολη Αεροπορικό 

 
12 Νοεμβρίου 2014 – ΤΕΤΑΡΤΗ  
Αναχώρηση από Ηράκλειο, άφιξη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.  Διανυκτέρευση.  

13 Νοεμβρίου 2014 – ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΝΑ 
ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ–ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ-ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ  
 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή στην Παλιά Πόλη. Πρώτη μας επίσκεψη τα 
απομεινάρια του Ιπποδρόμου με τον Χάλκινο Τρίποδα των Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου και τον Οβελίσκο του Θεοδοσίου στην πλατεία του Σουλτάν Αχμέτ, στο κέντρο ακριβώς της 
Παλιάς πόλης. Συνεχίζουμε για το Μπλε τζαμί που έλκει την ονομασία του από το χρώμα του μουσουλμανικού 
του διάκοσμου κι έπειτα συνεχίζουμε στο μνημείο σταθμό για την Κωνσταντινούπολη και όλο τον ελληνισμό, 
την Αγία Σοφία. Επόμενος μας σταθμός το παλάτι, σημερινό μουσείο Τοπ Καπί. Θα το επισκεφθούμε για να 
θαυμάσουμε τους πολύτιμους θησαυρούς του αλλά και να απολαύσουμε τη μοναδική θέα που διαθέτει προς το 
Βόσπορο. Ελεύθερος χρόνος για (προαιρετικό) γεύμα και επισκεπτόμαστε τη Βασιλική Στέρνα του 
Ιουστινιανού με τους 336 κίονες και τη μυστηριακή ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα κεφάλια της Μέδουσας 
που σύμφωνα με την μυθολογία προστάτευαν το μέρος. Από το πρόγραμμα μας δεν μπορεί να λείψει και η 
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο της Κωνσταντινούπολης για να ξεναγηθούμε στα πολύτιμα  εκθέματα που 
αυτό φιλοξενεί. Οι τελευταίες στάσεις μας για σήμερα θα είναι για ψώνια:  το Σκεπαστό Παζάρι με τα 4.000 
μαγαζάκια -μια χαρακτηριστική εικόνα της Πόλης μέσα στους αιώνες που επιβιώνει και ανθεί μέχρι και 
σήμερα- και τέλος η Αιγυπτιακή Αγορά, ή αλλιώς γνωστή ως αγορά των μπαχαρικών. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

14 Νοεμβρίου 2014 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ- ΜΟΝΗ ΧΩΡΑΣ-PIER LOTTI-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 

 
 
Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφθούμε το Πατριαρχείο όπου και θα συναντήσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
(αναλόγως του προγράμματός του η συνάντηση μας μπορεί να μετατεθεί σε ημέρα). Συνεχίζουμε την ξενάγησή 
μας στη Μονή Χώρας, με τα περίφημα ψηφιδωτά. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα (προαιρετική επιλογή) κι έπειτα 
θα επισκεφθούμε το καφέ Pier Lotti (ονομαζόμενο έτσι από ένα διάσημο λάτρη της Πόλης). Από εκεί θα 
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θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα σε όλο τον Κεράτιο Κόλπο. Επόμενός μας σταθμός, το Μοναστήρι του 
Μπαλουκλί με τα θρυλικά ψάρια της Ζωοδόχου Πηγής και η Παναγία των Βλαχερνών, η εκκλησία που για 
πρώτη φορά εψάλει ο Ακάθιστος Ύμνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

15 Νοεμβρίου 2014 – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΣΑ, ΧΑΛΚΗ, ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ  

 
Θα πάρουμε το πρωινό μας κι έπειτα θα ξεκινήσουμε για την πριβέ μας κρουαζιέρα, τη σημερινή εκδρομή μας 
στο νησί της Χάλκης. Θα επισκεφθούμε -με τον παραδοσιακό τρόπο, τις άμαξες- την ξακουστή θεολογική της 
Σχολή που βρίσκεται σ’ ένα λόφο στο κέντρο του νησιού. Επόμενος σταθμός, η Πρίγκηπος. Ο γύρος του 
αρχοντικού αυτού νησιού με άμαξα με άλογα είναι προαιρετικός αλλά ανεπιφύλακτα συνιστώμενος. 
Εναλλακτικά ελεύθερος χρόνος για γεύμα (προαιρετικά) και επιστροφή με το καραβάκι στην 
Κωνσταντινούπολη όπου θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο  περνώντας μέσω της 14 χιλιομέτρων «υψηλού 
προφίλ» λεωφόρου  Bagdat για να δούμε και αυτήν την όψη της Πόλης. Το βράδυ έχουμε να διασκεδάσουμε με 
τουρκική βραδιά και δείπνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

16 Νοεμβρίου 2014 – ΚΥΡΙΑΚΗ – ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ – 
ΟΡΤΑΚΙΟΪ (ΜΕΣΟΧΩΡΙ) 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το Ντολμά Μπαχτσέ το πολυτελέστατο 
παλάτι των σουλτάνων στις ακτές του Βοσπόρου, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Κεμάλ Ατατούρκ. 
Η συνέχεια μας επιφυλάσσει μια κρουαζιέρα (πριβέ κι αυτή) στο μαγευτικό Βόσπορο όπου θα θαυμάσουμε τα 
στενά του. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα ενώ θα επισκεφθούμε το γραφικό προάστιο Ορτάκιοϊ, το παλιό 
ελληνικό χωρίο Μεσοχώρι της Λωξάντρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

17 Νοεμβρίου 2014 – ΔΕΥΤΕΡΑ 
Πρωινό και στη συνέχεια επίσκεψη και ξενάγηση με τα πόδια στο Σχολείο Αρρένων Ζωγράφου, που βρίσκεται 
σε απόσταση μόλις 15 λεπτών από το ξενοδοχείο μας, περνώντας από την καρδιά της παλιάς ελληνικής 
συνοικίας Πέραν, της σημερινής οδού Ιστικλάλ. Θα συναντηθούμε με το διευθυντή και τους δασκάλους και 
έπειτα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο  για τα ψώνια μας σ’ αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα και γοητευτική περιοχή. 
Η υπόλοιπη ημέρα θα είναι στη διάθεσή μας, για να συλλέξουμε τις τελευταίες εικόνες από ένα τόσο μαγευτικό 
μέρος όπως η Κωνσταντινούπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
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18 Νοεμβρίου 2014 – ΤΡΙΤΗ 
Τελευταίο πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, γεμάτοι εικόνες και 
εντυπώσεις, θα πάρουμε και την πτήση της επιστροφής μας για το Ηράκλειο. 
 

 Κόστος σε 2κλινο δωμάτιο είναι ΜΟΝΟ 670 ευρώ/άτομο!! 
Η επιβάρυνση για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο, είναι συν 105 ευρώ.  
Το κόστος διαμονής σε τρίκλινο δωμάτιο είναι 655 ευρώ/άτομο. 
 
Στο κόστος της εκδρομής περιλαμβάνονται: 

     Εισιτήρια αεροπλάνου με επιστροφή Ηράκλειο-Κων/πολη-Ηράκλειο (μέσω Αθηνών) 
     Όλες μας οι μετακινήσεις με πολυτελές τουριστικό λεωφορείο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
     Υπηρεσίες ξενάγησης από ελληνόφωνο επαγγελματία διπλωματούχο Ξεναγό για όλες τις ημέρες 
     6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* της Κων/πολης με πρωινό, στην περιοχή με την εντονότερη ζωή στην 

πόλη το Ταξίμ 
     Οι δύο πριβέ κρουαζιέρες (Πριγκηπόνησσα, Βόσπορος) με ιδιωτικό καραβάκι αποκλειστικά για μας 
     Όλοι οι φόροι και ο ΦΠΑ 
     Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Τουρκική βραδιά και δείπνο  
 Προσωπικά έξοδα και φιλοδωρήματα (προαιρετικά) 
   Όλοι οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  
 

Κρατήσεις και πληροφορίες Tourist Guides of Crete, Travel Agency, τηλ.2810 342 222 και ώρες 17.30–20.30 
Δευτέρα έως Παρασκευή και Πέμπτη 11.00-13.00 ή στείλτε mail στο touristguidesofcrete@gmail.com  ή στο 
Σωματείο Ξεναγών cretanguides@gmail.com. 
Επίσης,   μπορείτε  να   πάρετε   πληροφορίες    από   τον  υπεύθυνο  επικοινωνίας  κ. Σπυριδάκη  Γιώργο,   τηλ.  
6932-488 488. 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το συγκεκριμένο ταξίδι θα χρειαστεί να καταβληθεί προκαταβολή 300 
ευρώ μέχρι τις 24/09/14. 
 
 
 


