
 
7ήμερη οδική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη 

18-24 Νοεμβρίου 2022 

1η ημέρα (Παρασκευή 18/11) Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κομοτηνή 

Συνάντηση το πρωί στο λιμάνι της Κέρκυρας (06:15). Επιβίβαση στο πλοίο για 

Ηγουμενίτσα (7:00) και αναχώρηση με προορισμό την Κομοτηνή μέσω της 

Εγνατίας οδού. Άφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση.  

2η ημέρα: (Σάββατο 19/11) Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη 

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Γέφυρα Έβρου, στα Ελληνοτουρκικά 

σύνορα, όπου θα γίνει έλεγχος διαβατηρίων και εν συνεχεία για Ραιδεστό 

όπου θα κάνουμε μια στάση για μεσημεριανό φαγητό. Περνώντας από την 

Σηλυβρία συνεχίζουμε για την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στην 

Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη στην Μονή Βλαχερνών. Προαιρετική 

κρουαζιέρα στο Βόσπορο (περίπου 20ευρώ το άτομο). Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. 

3η ημέρα: (Κυριακή 20/11) Κωνσταντινούπολη (Αγία Σοφία, Μπλε Τζαμί – 

Κλειστή Αγορά) 

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στα σπουδαιότερα 

αξιοθέατα της Πόλης. Θα επισκεφθούμε την Βασιλική Δεξαμενή, τον 

Ιππόδρομο, την Αγία Σοφία η οποία μετά την άλωση την Πόλης μετατράπηκε 

σε τζαμί, και από το 1935 και μετά λειτουργεί ως μουσείο. Συνεχίζουμε την 

ξενάγησή μας με το θαυμαστό Μπλε Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ και ακολουθεί 

μεσημεριανό φαγητό. Κατόπιν επίσκεψη στην Κλειστή Αγορά Καπαλί-Τσαρσί 

με τα 4.216 καταστήματα όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Θα έχουμε 

επίσης την ευκαιρία ξεκινώντας από την ακτή της Ευρωπαϊκής Πόλης  και 

επιστρέφοντας από την Ασιατική Ακτή να θαυμάσουμε τα πιο ωραία ξύλινα 

YALI (παραθαλάσσιες επαύλεις) της πολιτικής ελίτ, όπως τον Πύργο του 



Γαλατά, την πρώτη και δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, αλλά και το 

πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: (Δευτέρα 21/11) Κωνσταντινούπολη – Χάλκη-Πριγκηπόνησα  

Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση για το λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και 

μετάβαση στα Πριγκηπόνησα. Η πρώτη μας στάση θα είναι στη Χάλκη όπου 

βρίσκεται η Θεολογική Σχολή με την περίφημη βιβλιοθήκη. Επόμενη μας 

στάση, η Πρίγκηπος που είναι και το μεγαλύτερο νησί, όπου και θα 

παραμείνουμε για γεύμα σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Στη συνέχεια, επιβίβαση 

στο πλοίο και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κωνσταντινούπολη. Το 

βράδυ προαιρετική διασκέδαση με φολκλορικό πρόγραμμα. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: (Τρίτη 22/11) Κωνσταντινούπολη – (Πατριαρχείο – Ζωοδόχος Πηγή 

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από το Πατριαρχείο 

στο Φανάρι, την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλί, όπου υπάρχει το 

θαυμαστό αγίασμα και οι τάφοι των Πατριαρχών. Το απόγευμα σας θα είναι 

ελεύθερο να το αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. 

6η ημέρα: (Τετάρτη 23/11) Κωνσταντινούπολη (Αιγυπτιακή Αγορά) – 

Κομοτηνή  

Μετά το πρωινό μας, παίρνουμε τις αποσκευές μας από το ξενοδοχείο και πριν 

αποχαιρετίσουμε την Κωνσταντινούπολη θα κάνουμε ενδιάμεση στάση στην 

Αιγυπτιακή Αγορά των Μπαχαρικών με τις μεθυστικές μυρωδιές. Συνεχίζουμε 

για την πόλη της Κομοτηνής. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

7η ημέρα: (Πέμπτη 24/11) Κομοτηνή – Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Βέροια όπου και θα γευματίσουμε. 

Συνεχίζουμε για Ηγουμενίτσα μέσω την Εγνατίας οδού απ’ όπου και θα 

πάρουμε το απογευματινό πλοίο για την επιστροφή μας στην Κέρκυρα. 

 

 

 



Τιμή κατά άτομο: 

380€ σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  

510€ για μονόκλινο 

 

Περιλαμβάνονται: 

✓ Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 

✓ Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του 

γραφείου μας 

✓ 2 διανυκτερεύσεις στην Κομοτηνή στο ξενοδοχείο Αχίλλειο (4*) με 

πρωινό 

✓ 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη στο ξενοδοχείο  Dora (4*), 

πλατεία Ταξίμ, με ημιδιατροφή (4 πρωινά και 4 γεύματα) 

✓ Ελληνόφωνος διπλωματούχος ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη   

✓ Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης 

✓ Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια  

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  

 Ποτά, έξοδα διασκέδασης και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο 

πρόγραμμα 

 

 

Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει 

χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα 

 

Απαραίτητη η ταυτότητα με τους λατινικούς χαρακτήρες ή 

το διαβατήριο νέου τύπου  

 


