
 

 

 

           

6  ΗΜΕΡΗ     ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΙΑ 

 

ΑΠO  6  ΕΩΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
    

 

Αγαπητοί φίλοι, 
Σας προσκαλούμε στην  εκδρομή   μας στην όμορφη 

Κωνσταντινούπολη.  Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί τη φυσική 

και πολιτιστική ομορφιά της Πόλης, την Αγία Σοφία, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Βόσπορο, τα 

Πριγκιποννήσια…… 

Ένα ταξίδι αποκάλυψη , μια εμπειρία μοναδική !!!!! 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                                                  
 
1η ΗΜΕΡΑ : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 

Αναχώρηση το πρωί ώρα ……από το λιμάνι της Κέρκυρας και  επιβίβαση στο φέρρυ - 
μπωτ για Ηγουμενίτσα. Μετά την άφιξη επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 

Κομοτηνή μέσω Εγνατίας Οδού .Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό 
φτάνουμε το βράδυ στην Κομοτηνή. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα 
δωμάτια, χρόνος ελεύθερος και διαν/ση.   (1η διαν. Κομοτηνή) 

 
2η ΗΜΕΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ –  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη, μέσω της 
Εγνατίας οδού, που θα μας οδηγήσει μέχρι τα σύνορα. Μετά τις συνοριακές 
διατυπώσεις και τον έλεγχο των ελληνικών και τούρκικων συνόρων και περνώντας  

από Κεσάν, Ρεδαιστό και Σηλυβρία θα φτάσουμε  το μεσημεράκι στην 
Κων/πολη . Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο γύρος του Βοσπόρου  προαιρετικά 

με καραβάκι  και θα μας αφήσει άναυδους η ομορφιά των αρχοντικών κτηρίων.  Το 
υπέροχο ταξίδι θα διαρκέσει μιάμιση ώρα. Κατόπιν αναχώρηση και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, δείπνο πρώτη γνωριμία με την Πόλη. Διαν/ση.   (2η διαν. Κων/πολη) 
 
3Η ΗΜΕΡΑ : OIKOYMENIKO ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (ΦΑΝΑΡΙ)  - ΜΟΝΗ ΧΩΡΑΣ- 

ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΚΛΠ 

 

Σήμερα θα επισκεφθούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο με την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι το μητροπολιτικό κέντρο 
της ορθοδοξίας, είναι η  έδρα του ορθόδοξου πατριάρχη Βαρθολομαίου στο  
 

 
 

 
 



 
 

 
 

φημισμένο Φανάρι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε  τη Μονή των Βλαχερνών, 
όπου ψάλθηκε για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος, τη Μονή της Χώρας , με τα 
πανέμορφα ψηφιδωτά και το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε τοπικό κέντρο με φαγητό και 
χορό της κοιλιάς.  διαν/ση.  (3η διαν/ση Κων/πολη) 

 
4η ΗΜΕΡΑ : ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ- ΤΑΞΙΜ 

 

Μετά το πρωινό αρχίζουμε την ξενάγηση μας από την Αγία Σοφία. Ένα μοναδικό 

αριστούργημα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Με την ιδιορρυθμία και τα μωσαϊκά 
που στολίζουν τον εσωτερικό της χώρο έχει μια εξέχουσα θέση στην ιστορία. 

Ακολούθως, θα επισκεφθούμε το μπλε τζαμί , τον Ιππόδρομο κ.λ.π...  Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Καπaλί Τσαρσί με τα 4216 καταστήματά του για 

συμφέρουσες αγορές. Χρόνος ελεύθερος για τις αγορές σας. Κατόπιν θα 
περιηγηθούμε στην περιοχή του Ταξίμ όπου υπάρχουν πλήθος νυχτερινών 
κέντρων, καφετέριες και μπαρ. Εκεί βρίσκεται και το φημισμένο ζαχαροπλαστείο 

«Σαράι»για να δοκιμάσετε ένα λαχταριστό σιροπιαστό!!.  Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διαν/ση.  (4η διαν/ση Κων/πολη)    

 
5Η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΙΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο αμέσως μετά αναχώρηση για την εκδρομή μας στα 

Πριγκιποννήσια. Θα πάρουμε το πλοίο από την Ευρωπαική πλευρά και θα 
ακολουθήσει μια πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα διαδρομή. Περνώντας κάτω από τη 

γέφυρα του Βοσπόρου, θα αντικρίσουμε τις δύο πλευρές της πόλης, την Ευρωπαϊκή 
και την Ασιατική πλευρά. Έτσι θα σχηματίσουμε μια διαφορετική εικόνα για την 
«Πόλη». Στο ταξίδι συναντάμε κατά σειρά τα νησιά Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη και 

τέλος φτάνουμε στη Πρίγκιπο, που είναι το μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον νησί 
από τα Πριγκιποννήσια. Επιστροφή, επιβίβαση στο λεωφορείο και ξεκινάμε το ταξίδι 

της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις. Περνώντας από τα σύνορα και μετά τις 
απαραίτητες τελωνειακές διατυπώσεις θα καταλήξουμε το βράδυ στην Κομοτηνή. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια, χρόνος ελεύθερος και διαν/ση.   

(5η διαν. Κομοτηνή) 
 

6Η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ 

 

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την όμορφη Καβάλα . Χρόνος ελεύθερος για 
καφέ η ουζάκι ,επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση για την Ηγουμενίτσα. 

Με ενδιάμεση απαραίτητη στάση θα φτάσουμε στο λιμάνι, όπου το πλοίο της 
επιστροφής μας περιμένει. Άφιξη στην Κέρκυρα, με τις καλύτερες αναμνήσεις και 

εντυπώσεις  από ην υπέροχη εκδρομή μας. 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  !!!!!! 
 

ΓΙΑ  ΕΓΚΑΙΡΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕΧΡΙ  7  OKTΩΒΡΙΟY 
 

 Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 400  ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

 
( ΕΧΕΤΕ  ΔΗΛΑΔΗ   ΕΚΠΤΩΣΗ   30  ΕΥΡΩ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ  !!!!) 

 
 

 

 



 

 

Δηλώσεις συμμετοχής   ΜΕΧΡΙ 20  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ… με προκαταβολή     150  ευρώ κατ΄ άτομο και 
εξόφληση  πριν την αναχώρηση !!!! 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 430 ευρώ / κατ΄άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια.  

 

Μονόκλινο Δωμάτιο 150 ευρώ επιπλέον  
 

( ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)  
 
Στην τιμή  περιλαμβάνονται: 

 
-μεταφορές με  κλιματιζόμενο πούλμαν  του γραφείου μας. 

-περιηγήσεις, διαδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα 
-2 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3*** στην Κομοτηνή με πρωινό  
-3 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4**** (Α΄ κατηγορίας στην Τουρκία)  

με πρωινό 
-Δείπνο καθημερινά στη Πόλη (Συνολικά 3 δείπνα) 

-Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός για όλο το διάστημα στην Κων/πολη 
-αρχηγό, συνοδό του γραφείου μας  
-εισιτήρια για τα Πριγκηπονήσια 

-εισιτήρια γραμμής Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα– Κέρκυρα 
-ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια 

-ΦΠΑ, φόροι, διόδια και τέλη γκρουπ. 
  
Δεν περιλαμβάνονται : 

 
-είσοδοι  μουσείων. 

-νυχτερινές διασκεδάσεις, φιλοδωρήματα, ποτά 
-ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 
 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΗ, είναι πιθανόν η σειρά διεξαγωγής του προγράμματος να 
τροποποιηθεί για διάφορους λόγους (αργίες, καιρικές συνθήκες) χωρίς βέβαια να 

παραληφθεί τίποτα από το πρόγραμμα. 
 

 
                           Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 693 2930643 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 

 

Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους 
αρχηγούς-συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι και 
έχουν δικαίωμα  οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα είναι 
αναγκαίες ή ακόμα όταν κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής. 
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. Όποιος 
απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως επιβαρύνεται με δικά του 
έξοδα για τη σύνδεση του με το group. 
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 
είναι υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται ο υπεύθυνος. 
Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις 
οποίες δεν ευθύνονται οι οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την οποιαδήποτε καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των εκδρομέων.. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  3 μέρες πριν την αναχώρηση. 
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά ο εκδρομέας 
επιβαρύνεται με ακυρωτικά: μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και 
μέχρι 3 μέρες  πριν το 75 % επί του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την 
αναχώρηση, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι στην 
ευθύνη του κάθε εκδρομέα, καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών διαδικασιών. 
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά το 
ανώτερο, καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη μεγάλης αξίας, καθώς και 
προσωπικά αντικείμενα, φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 
Κατά τη διάρκεια των διαδρομών και σε ενδιάμεσους σταθμούς θα γίνονται αλλαγές 
θέσεων, βάση ειδικής ατομικής καρτέλας. Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις –
ξεναγήσεις , δεν θα υπάρχουν καθορισμένες θέσεις πλην των θέσεων 3-4, που εξυπηρετούν 
αρχηγούς και τοπικούς ξεναγούς. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι, για λόγους που κατά 
την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις 
του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. 
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να γνωστοποιηθεί 
προς όλους έγκαιρα και πριν την αναχώρηση της εκδρομής. 
Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να τροποποιήσει 
τη σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 

 

 


