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1Η ΗΜΕΡΑ - ΑΘΗΝΑ-ΚOMOTHNH 

 

Αναχώρηση το πρωί με κατεύθυνση 

την Κομοτηνή, με ενδιάμεσες στάσεις για 

ξεκούραση και φαγητό. Άφιξη το απόγευμα. 

Πρώτη γνωριμία με την πόλη, με τα στενά 

δαιδαλώδη δρομάκια και τα χαμηλά 

κεραμιδοσκέπαστα σπίτια.. Τακτοποίηση 

Διανυκτέρευση. 

 

 2Η  ΗΜΕΡΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ  

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την 

βασιλίδα των πόλεων. Αφού περάσουμε την 

γέφυρα των κήπων (συνοριακές 

διατυπώσεις), μέσα από μια όμορφη 

διαδρομή και στάση στην παραθαλάσσια 

Ραιδεστό φθάνουμε στην 

Κωνσταντινούπολη. Πρώτη μας επίσκεψη 

στην ιστορική Μονή Ζωοδόχου Πηγής – 

Μπαλουκλί και την ιερά Μονή Βλαχερνών, 

όπου για πρώτη φορά εψάλει ο Ακάθιστος 

Ύμνος το 626 μ.Χ. Άφιξη, τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο (πλατεία TAXIM). 

Διανυκτέρευση.  

 

3Η  ΗΜΕΡΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή 

μας από το Βυζαντινό Ιππόδρομο, όπου 

βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου και ο 

χάλκινος τρίποδας των Δελφών, την 

θρυλική Αγία Σοφία και το Μπλέ Τζαμί 

(Σουλτάν Αχμέτ), το Παλάτι Γερεμπατάν  - 

τη δεξαμενή με τις 1000 κολόνες. Γεύμα στην 

περιοχή. Στη συνέχεια σας προτείνουμε 

ανεπιφύλακτα να πάρετε μέρος στην 

προαιρετική κρουαζιέρα του Βοσπόρου. 

Γνωρίζοντας τις Ασιατικές και Ευρωπαϊκές 

ακτές φθάνουμε μέχρι και την δεύτερη 

κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.  



 

 

Πρωινό και αμέσως μετά  ξενάγηση στο 

τελευταίο Οθωμανικό ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ 

που χρησιμοποιείτε ακόμα και σήμερα για τους 

επίσημους προσκεκλημένους της Τουρκικής 

κυβέρνησης. Στη συνέχεια από το σταθμό 

Καμπατάς, με πλοίο θα αναχωρήσουμε για τα 

μαγευτικά Πριγκηπόνησα. Επίσκεψη στη Θεολογική 

Σχολή της Χάλκης καθώς και περιήγηση με τα 

μόνιππα (προαιρετικά) στις όμορφες θερινές κατοικίες 

των Κωνσταντινοπολιτών στην Πρίγκηπο. Το 

μεσημέρι θα δοθεί το γεύμα σε παραθαλάσσια 

ταβέρνα. Επιστροφή το απόγευμα στην πόλη. 

Προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο με οριεντάλ 

φολκλορικό πρόγραμμα. Διανυκτέρευση. 

5Η  ΗΜΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
 Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πατριαρχικό Ναό 

του Αγ. Γεωργίου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 

Μονή της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά, τα 

Θεοδοσιανά τείχη, τη Χρυσή Πύλη, το 

Επταπύργιο. Το απόγευμα επίσκεψη σε εργοστάσιο 

δερματίνων ειδών και στην κλειστή αγορά (Καπαλί 

Τσαρσί) με τα 4.000 μαγαζιά και τους 92 σκεπαστούς 

διαδρόμους, προσφέροντάς σας μεγάλη ποικιλία 

αγορών χωρίς φυσικά να ξεχάσετε να κάνετε πάντα το 

απαραίτητο παζάρι. Δείπνο στην περιοχή Κουμ Καπι 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.  

6Η ΗΜΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

KOMOTΗNH 
 Μετά το πρωινό θα έχουμε χρόνο για τις 

τελευταίες σας αγορές – περιηγήσεις στην αιώνια 

πόλη έως το μεσημέρι. Θα επισκεφθούμε την 

Αιγυπτιακή Αγορά πλημυρισμένη από χίλιες και μία 

μυρωδιές των μπαχαρικών, το Eμπορικό Kέντρο 

Forum και για όσους θέλουν, προαιρετικά το  

Ενυδρείο της Πόλης. Γεμάτη με ζωντανές 

αναμνήσεις από την επίσκεψή μας στην Πόλη των 

Πόλεων ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφής με 

ενδιάμεση ξεκούραση και πρόχειρο φαγητό στη 

Ραιδεστό. Αφού περάσουμε τον τελωνιακό έλεγχο 

κατευθυνόμαστε στην Κομοτηνή για την 

διανυκτέρευσή μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

7Η ΗΜΕΡΑ  KOMOTΗNH – ΑΘΗΝΑ  
 Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την 

επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για 

ξεκούραση και φαγητό. Άφιξη το βράδυ.  

4Η  ΗΜΕΡΑ–ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Κωνσταντινούπολη  

(περιοχή ΤAXIM) & αντίστοιχα στην Κομοτηνή (σε δίκλινα δωμάτια). 

Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά. (Κομοτηνή & Κων/πολη) 

(Τα γεύματα στην Κωνσταντινούπολη θα δοθούν: ένα στην περιοχή 

Ταξίμ, ένα στο Κούμ Καπί (Κοντοσκάλι), ένα στα Πριγκηπόνησα και 

ένα στην περιοχή Σουλτάμ Αχμέτ (Αγία Σοφία). 

Μεταφορές όπως στο πρόγραμμα. 

Τοπικός ξεναγός. 

Μεταφορές με πολυτελές τουριστικό λεωφορείο. 

Το καραβάκι για τα Πριγκηπόνησα. 

Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

 ΔΩΡΟ η κρουαζιέρα στον Βόσπορο. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Εισόδους σε μουσεία και θεάματα. 

Τα μόνιππα στα Πριγκηπόνησα. 

Αχθοφορικά – Φιλοδωρήματα. 

Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό. 

www.acropolistravel.gr  
 facebook: acropolis travel 

e-mail: info@acropolistravel.gr  
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http://www.acropolistravel.gr/

