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6  ΗΜΕΡΗ     ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟΤΠΟΙΖ 

ΠΡΗΓΘΗΠΟΛΛΖΗΑ 

 

ΑΠO  23  ΔΩ  28  ΚΑΡΣΗΟΤ   
    

 

Αγαπεηνί θίινη,   
Παο πξνζθαινύκε ζηελ  εθδξνκή   καο ζηελ όκνξθε 

Θσλζηαληηλνύπνιε.  Διάηε λα γλσξίζνπκε καδί ηε 

θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή νκνξθηά ηεο Ξόιεο, ηελ Αγία 

Πνθία, ην Νηθνπκεληθό Ξαηξηαξρείν,ην Βόζπνξν, ηα 

Ξξηγθεπνλήζηα……  

Έλα ηαμίδη απνθάιπςε , κηα εκπεηξία κνλαδηθή !!!!! 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                                                  
 

1ε ΖΚΔΟΑ : ΘΔΟΘΟΑ – ΘΝΚΝΡΖΛΖ 
 
Αλαρώξεζε ην πξσί ώξα ……από ην ιηκάλη ηεο Θέξθπξαο θαη  επηβίβαζε ζην θέξξπ - 

κπση γηα Ζγνπκελίηζα. Κεηά ηελ άθημε επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρώξεζε γηα 
Θνκνηελή κέζσ Δγλαηίαο Οδνύ .Κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηό 

θηάλνπκε ην βξάδπ ζηελ Θνκνηελή. Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα 
δσκάηηα, ρξόλνο ειεύζεξνο θαη δηαλ/ζε.   (1ε δηαλ. Θνκνηελή) 
 

2ε ΖΚΔΟΑ : ΘΝΚΝΡΖΛΖ –  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ 
 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, κέζσ ηεο 
Δγλαηίαο νδνύ, πνπ ζα καο νδεγήζεη κέρξη ηα ζύλνξα. Κεηά ηηο ζπλνξηαθέο 
δηαηππώζεηο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ειιεληθώλ θαη ηνύξθηθσλ ζπλόξσλ θαη πεξλώληαο  
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από Θεζάλ, Οεδαηζηό θαη Πειπβξία ζα θηάζνπκε  ην κεζεκεξάθη ζηελ 
Θσλ/πνιε . ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ν γύξνο ηνπ Βνζπόξνπ  πξναηξεηηθά 
κε θαξαβάθη  θαη ζα καο αθήζεη άλαπδνπο ε νκνξθηά ησλ αξρνληηθώλ θηεξίσλ.  Σν 

ππέξνρν ηαμίδη ζα δηαξθέζεη κηάκηζε ώξα. Θαηόπηλ αλαρώξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν, δείπλν πξώηε γλσξηκία κε ηελ Πόιε. Γηαλ/ζε.   (2ε δηαλ. Θσλ/πνιε) 

 
3Ζ ΖΚΔΟΑ : OIKOYMENIKO ΞΑΡΟΗΑΟΣΔΗΝ (ΦΑΛΑΟΗ)  - ΚΝΛΖ ΣΩΟΑΠ- 
ΚΞΑΙΝΘΙΗ - ΚΝΛΖ ΒΙΑΣΔΟΛΩΛ ΘΙΞ 

 
ήκεξα ζα επηζθεθζνύκε ην Νηθνπκεληθό Ξαηξηαξρείν. Σν Οηθνπκεληθό 

Παηξηαξρείν κε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ είλαη ην κεηξνπνιηηηθό θέληξν 
ηεο νξζνδνμίαο, είλαη ε  έδξα ηνπ νξζόδνμνπ παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ ζην 
θεκηζκέλν Φαλάξη. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε  ηε Κνλή ησλ Βιαρεξλώλ, 

όπνπ ςάιζεθε γηα πξώηε θνξά ν Αθάζηζηνο Ύκλνο, ηε Κνλή ηεο Σώξαο , κε ηα 
παλέκνξθα ςεθηδσηά θαη ην Αγίαζκα ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν θαη ην βξάδπ πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε ζε ηνπηθό θέληξν κε θαγεηό θαη 
ρνξό ηεο θνηιηάο.  δηαλ/ζε.  (3ε δηαλ/ζε Θσλ/πνιε) 

 
4ε ΖΚΔΟΑ : ΑΓΗΑ ΠΝΦΗΑ – ΚΞΙΔ ΡΕΑΚΗ- ΡΑΜΗΚ 
 

Κεηά ην πξσηλό αξρίδνπκε ηελ μελάγεζε καο από ηελ Αγία Πνθία. Έλα κνλαδηθό 
αξηζηνύξγεκα ζηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο. Κε ηελ ηδηνξξπζκία θαη ηα κσζατθά 

πνπ ζηνιίδνπλ ηνλ εζσηεξηθό ηεο ρώξν έρεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζηελ ηζηνξία. 
Αθνινύζσο, ζα επηζθεθζνύκε ην κπιε ηδακί , ηνλ Ηππόδξνκν θ.ι.π...  ηε 
ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην Θαπaιί Ρζαξζί κε ηα 4216 θαηαζηήκαηά ηνπ γηα 

ζπκθέξνπζεο αγνξέο. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα ηηο αγνξέο ζαο. Θαηόπηλ ζα 
πεξηεγεζνύκε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ραμίκ όπνπ ππάξρνπλ πιήζνο λπρηεξηλώλ 

θέληξσλ, θαθεηέξηεο θαη κπαξ. Δθεί βξίζθεηαη θαη ην θεκηζκέλν δαραξνπιαζηείν 
«Παξάη»γηα λα δνθηκάζεηε έλα ιαρηαξηζηό ζηξνπηαζηό!!.  Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλ/ζε.  (4ε δηαλ/ζε Θσλ/πνιε)    

 
5Ζ ΖΚΔΟΑ: ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ – ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΗΑ-ΘΝΚΝΡΖΛΖ 

 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν ακέζσο κεηά αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο ζηα 
Ξξηγθηπνλλήζηα. Θα πάξνπκε ην πινίν από ηελ Δπξσπαηθή πιεπξά θαη ζα 

αθνινπζήζεη κηα πνιύ όκνξθε θαη ελδηαθέξνπζα δηαδξνκή. Πεξλώληαο θάησ από ηε 
γέθπξα ηνπ Βνζπόξνπ, ζα αληηθξίζνπκε ηηο δύν πιεπξέο ηεο πόιεο, ηελ Δπξσπατθή 

θαη ηελ Αζηαηηθή πιεπξά. Έηζη ζα ζρεκαηίζνπκε κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα γηα ηελ 
«Πόιε». ην ηαμίδη ζπλαληάκε θαηά ζεηξά ηα λεζηά Ξξώηε, Αληηγόλε, Σάιθε θαη 
ηέινο θηάλνπκε ζηε Ξξίγθηπν, πνπ είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πην ελδηαθέξνλ λεζί 

από ηα Πξηγθηπνλλήζηα. Δπηζηξνθή, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη μεθηλάκε ην ηαμίδη 
ηεο επηζηξνθήο κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο. Πεξλώληαο από ηα ζύλνξα θαη κεηά ηηο 

απαξαίηεηεο ηεισλεηαθέο δηαηππώζεηο ζα θαηαιήμνπκε ην βξάδπ ζηελ Θνκνηελή. 
Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα, ρξόλνο ειεύζεξνο θαη δηαλ/ζε.   
(5ε δηαλ. Θνκνηελή) 

 
6Ζ ΖΚΔΟΑ: ΘΝΚΝΡΖΛΖ – ΘΔΟΘΟΑ 

 
Κεηά ην πξσηλό καο αλαρώξεζε γηα ηελ όκνξθε Θαβάια . Υξόλνο ειεύζεξνο γηα 
θαθέ ε νπδάθη ,επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Ζγνπκελίηζα. 

Κε ελδηάκεζε απαξαίηεηε ζηάζε ζα θηάζνπκε ζην ιηκάλη, όπνπ ην πινίν ηεο 
επηζηξνθήο καο πεξηκέλεη. Άθημε ζηελ Θέξθπξα, κε ηηο θαιύηεξεο αλακλήζεηο θαη 

εληππώζεηο  από ελ ππέξνρε εθδξνκή καο. 
 

ΡΔΙΝΠ  ΡΑΜΗΓΗΝ. 
 

 



 

 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο   ΚΔΣΟΗ   16   ΚΑΟΡΗΝ   ΘΑΗ ΔΦΟΟΛ ΤΠΑΡΥΟΤΛ 

ΔΙΔΤΘΔΡΔ ΘΔΔΗ… κε πξνθαηαβνιή     100  επξώ θαη΄ άηνκν θαη 
εμόθιεζε  πξηλ ηελ αλαρώξεζε !!!! 

ΤΗΚΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ : 360 επξώ / θαη΄ άηνκν ζε δίθιηλα – ηξίθιηλα δσκάηηα.  

 

Κνλόθιηλν Γσκάηην 135 επξώ επηπιένλ  
 

 

ΔΜΞΛΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΑ  !!!! 

ΓΗΑ  ΓΖΙΩΠΔΗΠ  ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  ΚΔΣΟΗ 10  ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ   
ΘΔΟΓΗΕΔΡΔ 

  ΔΘΞΡΩΠΖ  30  ΔΟΩ ΑΛΑ  ΑΡΝΚΝ  !!!! 

 
 

( ΠΑΗΓΗΘΖ ΣΗΚΖ ΘΑΣΟΠΗΛ ΤΛΛΔΛΟΖΖ ΚΔ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ) 
 
 

ηελ ηηκή  πεξηιακβάλνληαη: 
 
-κεηαθνξέο κε  θιηκαηηδόκελν πνύικαλ  ηνπ γξαθείνπ καο. 

-πεξηεγήζεηο, δηαδξνκέο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα 
-2 δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 3*** ζηελ Θνκνηελή κε πξσηλό  

-3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4**** (Α΄ θαηεγνξίαο ζηελ Σνπξθία)  
κε πξσηλό 
-Γείπλν θαζεκεξηλά ζηε Πόιε (πλνιηθά 3 δείπλα) 

-Διιελόθσλνο ηνπηθόο μελαγόο γηα όιν ην δηάζηεκα ζηελ Θσλ/πνιε 
-αξρεγό, ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο  

-εηζηηήξηα γηα ηα Πξηγθεπνλήζηα 
-εηζηηήξηα γξακκήο Θέξθπξα – Ζγνπκελίηζα– Θέξθπξα 
-ελεκεξσηηθά έληππα, θπιιάδηα 

-ΦΠΑ, θόξνη, δηόδηα θαη ηέιε γθξνππ. 
  

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη : 
 

-είζνδνη  κνπζείσλ. 
-λπρηεξηλέο δηαζθεδάζεηο, θηινδσξήκαηα, πνηά 

-όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. 
 

ΠΡΟΟΥΖ 

 
ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΔΘΓΟΝΚΖ  ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ  ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΛΔΝ ΡΞΝ 

 
 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΗ, είναι πιθανόν η ςειρά διεξαγωγήσ του προγράμματοσ να 
τροποποιηθεί για διάφορουσ λόγουσ (αργίεσ, καιρικζσ ςυνθήκεσ) χωρίσ βζβαια να 

παραληφθεί τίποτα από το πρόγραμμα. 
 

 
 



 
 

ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ 
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 

Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από 
τουσ αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) 
οι οποίοι και ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε 
περιπτϊςεισ που κα είναι αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν 
καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  8 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ 
Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-
αναχωριςεων. Πποιοσ απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και 
επομζνωσ βαρφνεται με δικά του ζξοδα για τθ ςφνδεςθ του με το group. 
Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων 
κ.λ.π δεν είναι υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να 
ενθμερϊνεται      ο υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και 
επίναυλων, καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ 
αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ 
θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη 
επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά 
πλθρϊνουμε ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % 
και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα 
πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, 
είναι ςτθν ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν 
ςυνοριακϊν διαδικαςιϊν. 
Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 
κιλά το ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και 
προςωπικά αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 
Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται 
αλλαγζσ κζςεων, βάςθ ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ 
περιθγιςεισ –ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των 
κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν αρχθγοφσ και τοπικοφσ ξεναγοφσ. 
Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που 
κατά τθν κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι 
υποχρεϊςεισ του γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων 
που ζχει ειςπράξει. 
Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να 
γνωςτοποιθκεί προσ όλουσ ζγκαιρα και προ τθσ αναχϊρθςθσ τθσ εκδρομισ. 
Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να 
τροποποιιςει τθ ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 

 
  

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ !!!! 
 


