ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημέρα 1η
Αθήνα - Κωνσταντινούπολη
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών, από όπου θα πετάξουμε για την
Κωνσταντινούπολη.
Αμέσως μετά την έξοδό μας από το Αεροδρόμιο, θα επισκεφθούμε την Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με το
Αγίασμα και τους Τάφους των Πατριαρχών και τη σπουδαία Μονή της Χώρας, σήμερα μουσείο με θαυμάσιες
τοιχογραφίες και ψηφιδωτά απαράμιλλης ωραιότητας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 2η
Στην Κωνσταντινούπολη
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη της Κωνσταντινουπόλεως, με την πολυκύμαντη ιστορία της,
που είναι χτισμένη σε προνομιούχα θέση, ανάμεσα σε δύο θάλασσες και δύο ηπείρους.
Πρώτος μας σταθμός το Φανάρι, έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου θα επισκεφθούμε τον Πατριαρχικό Ναό
του Αγίου Γεωργίου, θα γίνουμε δεκτοί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ή εκπρόσωπο αυτού και
θα δούμε την σφραγισμένη Πύλη στην οποία απαγχονίσθηκε ο μαρτυρικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄.
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την Παναγία των Βλαχερνών, όπου για πρώτη φορά εψάλη η ακολουθία του
Ακαθίστου Ύμνου. Συνεχίζουμε για την 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 τέλος
η Βασιλική Κινστέρνα του Ιουστινιανού, με τους 336 κίονες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η
Στην Κωνσταντινούπολη
Μετά το πρωινό αναχωρούμε με πλοιάριο για τη νήσο Χάλκη των Πριγκηποννήσων. Εδώ θα επισκεφθούμε την
περίφημη Θεολογική Σχολή της και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος.
Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη για να μεταβούμε στη σκεπαστή αγορά “Καπαλί Τσαρσί”, με τα 4.000
καταστήματα, όπου θα δοθεί ελεύθερος χρόνος για αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 4η
Κωνσταντινούπολη - Καππαδοκία
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την Καππαδοκία. Θα περάσουμε από την περιοχή της Νικομήδειας,
θα δούμε τη λίμνη του αλατιού και θα φθάσουμε στο Προκόπι αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 5η
Στην Καππαδοκία (Προκόπι-Κόραμα-Ούτσχισαρ)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην Καππαδοκία. Θα επισκεφθούμε το σπίτι όπου έζησε ο Άγιος
Ιωάννης ο Ρώσος στο Προκόπι. Συνεχίζουμε για την κοιλάδα του Κοράματος ή Γκιόρεμε. Εδώ θα δούμε
εντυπωσιακούς σχηματισμούς βράχων από ηφαιστειακή πέτρα, ένα σπάνιο φαινόμενο της φύσης. Εδώ βρίσκονται
ναοί και ασκητήρια, μεταξύ των οποίων η εκκλησία του Μεγάλου Βασιλείου, του Μήλου, της Αγίας Βαρβάρας, των
Σανδάλων, η Σκοτεινή εκκλησία, η Εκκλησία των Κρίνων. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο χωριό Ούτσχισαρ, χτισμένο
στο ψηλότερο σημείο της Καππαδοκίας. Θα επισκεφθούμε το ομώνυμο κάστρο, από την κορυφή του οποίου θα
θαυμάσουμε τη θέα όλης της Καππαδοκίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 6η
Στην Καππαδοκία(Σινασσός-Καισάρεια-Μαλακωπή-Καρβάλη)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σινασσό όπου θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και
θα δούμε το ελληνικό παρθεναγωγείο. Συνεχίζουμε για την Καισάρεια, τη γενέτειρα των Αγίων Βασιλείου και
Γρηγορίου Νύσσης, χτισμένη στους πρόποδες του Όρους Αργαίου. Εδώ θα έχουμε χρόνο στο κέντρο της πόλεως με το
ομώνυμο κάστρο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Μαλακωπή, όπου θα επισκεφθούμε την υπόγεια πόλη, στην
οποία υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες, πηγάδια και παρεκκλήσια σε οχτώ επίπεδα και τον Ιερό
Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Τέλος, θα επισκεφθούμε την Καρβάλη, όπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Γρηγορίου
του Θεολόγου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 7η
Επιστροφή στην Ελλάδα
Πρωινό και μεταφορά στο Αεροδρόμιο της Καισάρειας, από όπου θα πετάξουμε για την Αθήνα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τιμή συμμετοχής: Ευρώ

(Επιβάρυνση μονόκλινου 180 Ευρώ)

Συμπεριλαμβάνονται:
1) Το αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Κωνσταντινούπολη και
Καισάρεια-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα.
2) Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, σε
δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, με πρωινό σε μπουφέ.
3) Έξι (6) γεύματα εντός ή εκτός ξενοδοχείου.
4) Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
5) Φόροι αεροδρομίων.
6) Έμπειρος ξεναγός - συνοδός του γραφείου μας.
7) Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν συμπεριλαμβάνονται:
1) Προαιρετικές εκδρομές και εκδηλώσεις.
2) Η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία.
3) Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
4) Φιλοδωρήματα.

