Απόκριες & Καθαρά Δευτέρα 6ήμερη εκδρομή
Κωνσταντινούπολη- Βόσπορος-Πριγκηπόνησα&Ξανθιώτικο
Καρναβάλι. Αναχώρηση 6/3/2019-11/3/2019 !
Μοναδική τιμή 295 €
1η μέρα Αθήνα-Κομοτηνή
Συγκέντρωση στα γραφεία ώρα 07.00 και αναχώρηση ώρα 07.30 για την Κομοτηνή με
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Κομοτηνή, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
2η μέρα Κομοτηνή-Κωνσταντινούπολη (Ξενάγηση)- Αγία Σοφία :
Ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο
μνημείο του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το σουλτανικό ανάκτορο Τοπ Καπί στη χερσόνησο που ιδρύθηκε η
αρχαία αποικία του Βυζαντίου ,τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, το θρυλικό Μπλε Τζαμί
(Σουλτάναχμετ) και τη Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. Μετά από ένα διάλειμμα για
γεύμα και λίγη ανάπαυση, η ημέρα μας θα κλείσει με την επίσκεψή μας στην εκπληκτική
Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα 5.000 μαγαζιά για να κάνετε τις αγορές σας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η μέρα Κωνσταντινούπολη -Βόσπορο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση .Ακολουθεί επίσκεψη και προσκύνημα στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο και έπειτα επίσκεψη στο παλάτι του Ντολμά Μπαχτσέ.
Διασχίζοντας την περίφημη Κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου άφιξη στην Ευρωπαϊκή
πλευρά. Προαιρετική κρουαζιέρα στον Βόσπορο για να απολαύσουμε τα
χιλιοτραγουδισμένα στενά του. Μια μοναδικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή
διακοσμημένη με τα υπέροχα “Γυαλί” –βίλλες στις όχθες του Βοσπόρου Ελεύθερες
ώρες για τα τελευταία σας ψώνια στην Κλειστή Αγορά (Καπαλί Τζαρσί).Διανυκτέρευση
στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα Κωνσταντινούπολη- Πριγκηπόνησα :
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε μια όμορφή μέρα για τα στα Πριγκηπόνησα, τα 4 νησιά
διαμάντια, Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη και Πρίγκηπο από την Χαλκηδόνα. Στη Χάλκη θα

επισκεφθούμε την περίφημη θεολογική Σχολή και στην Πρίγκηπο θα θαυμάσουμε τα
παλιά αρχοντικά. Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε μια βόλτα με τις άμαξες στο νησί. Το
βράδυ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ταβέρνα με μουσική με πρόγραμμα χορό της κοιλιάς με
χανουμάκια για ατέλειωτη διασκέδαση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ,Διανυκτέρευση.
5η μέρα Κωνσταντινούπολη – Κλειστή αγορά -Ξάνθη
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Ελεύθερη ώρα για τις τελευταίες αγορές
.Και συνεχίζουμε για την πόλη της ΞΑΝΘΗΣ! Θα παρακολουθήσουμε το καλύτερο
καρναβάλι, με τα εντυπωσιακά άρματα και τους μεταμφιεσμένους, παραμονή και
ελεύθερος χρόνος . Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για
φαγητό και καφέ.
Περιλαμβάνει :
-Όλη την διαδρομή με πολυτελή υπερυψωμένα κλιματιζόμενα πούλμαν
-Δύο διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα με μπουφέ πρωινό
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο με μπουφέ πρωινά
-Τρία γεύματα στην Κων/πολη
-Περιηγήσεις – ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
-Αρχηγός – Ελληνόφωνος ξεναγός
-Ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται
1.Εισόδους μουσείων
2.Ποτά, φιλοδωρήματα
3.ότι αναφέρεται ως προαιρετικό(Την κρουαζιέρα στα Πριγκηπόνησα εισιτήριο του
καραβιού 10 € & Κρουαζιέρα στο Βόσπορο περίπου 10 € με 20 € & Χανουμάκια γλέντι
περίπου 35 € )

