ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ημέρα 1η

Αθήνα - Κωνσταντινούπολη

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών, από όπου θα
πετάξουμε για το Αεροδρόμιο Κεμάλ Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης. Διάρκεια
πτήσεως 1.15΄ περίπου.
Αμέσως μετά την έξοδό μας από το Αεροδρόμιο, ξεκινάμε την περιήγησή μας στην
Βασιλεύουσα, με την πολυκύμαντη ιστορία της, που είναι χτισμένη σε προνομιούχα
θέση, ανάμεσα σε δύο θάλασσες και δύο ηπείρους. Θα μεταβούμε στο Φανάρι, έδρα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου θα επισκεφθούμε τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου, και θα δούμε την σφραγισμένη Πύλη στην οποία απαγχονίσθηκε ο
μαρτυρικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Παναγία
των Βλαχερνών, όπου για πρώτη φορά εψάλη η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 2η
Στην Κωνσταντινούπολη
Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στην Αγία Σοφία, ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του
κόσμου, όχι μόνο λόγω της παλαιότητας και της ιστορίας της, αλλά και λόγω του ότι
αποτελεί αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Η περιήγησή μας θα συνεχισθεί στον Ιππόδρομο και
στο Μπλε Τζαμί. Επόμενος σταθμός μας τα Οθωμανικά Ανάκτορα Τοπ Καπί και η
Βασιλική Κινστέρνα (Στέρνα) του Ιουστινιανού από τον 6 ο μ.Χ. αιώνα, με τους 336
μαρμάρινους κίονες.
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τη σπουδαία Μονή της Χώρας, σήμερα μουσείο με
θαυμάσιες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά απαράμιλλης ωραιότητας, και την Ι. Μονή
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με το θαυματουργό Αγίασμα και τους Τάφους των
Πατριαρχών. Επιστροή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η

Επίσκεψη στα Πριγκηπόνησα

Μετά το πρωινό αναχωρούμε με πλοιάριο για τα Πριγκηπόνησα που βρίσκονται στην
θάλασσα του Μαρμαρά. Πρώτη στάση στη νήσο Χάλκη, όπου θα επισκεφθούμε την
περίφημη Θεολογική Σχολή της και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος. Συνεχίζουμε για
την Πρίγκηπο, το μεγαλύτερο νησί των Πριγκηπονήσων, όπου προαιρετικά θα
επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κουδουνά, που αποτελεί προσκύνημα και
για τους Μουσουλμάνους.
Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη όπου θα μεταβούμε στη σκεπαστή αγορά “Καπαλί
Τσαρσί”, με τα 4.000 καταστήματα, όπου θα δοθεί ελεύθερος χρόνος για αγορές.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 4η

Αναχώρηση για την Ελλάδα

Το πρωί θα επιβιβαστούμε στο πλοίο μας για να πραγματοποιήσουμε την κρουαζιέρα
μας στον Βόσπορο. Θα δούμε την Κρεμαστή Γέφυρα που συνδέει την Ευρώπη με την
Ασία, το Κάστρο της Ρούμελης και θα θαυμάσουμε τα αρχοντικά και τις επαύλεις κατά
μήκος των ακτών του Βοσπόρου.
Στη συνέχεια μεταφορά στο Αεροδρόμιο, από όπου θα πετάξουμε για την Αθήνα.
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