
ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 

ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
18 – 24  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ  18-6-2019: ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ:  (700 χιλιόμ.)  Συγκέντρωση ώρα 8.00 π.μ. 
στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (Μπροστά στο κατάστημα ΧΟΝΤΟΣ), επιβίβαση και αναχώρηση για 
Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις κατά την διαδρομή για προαιρετικό γεύμα και καφέ. Άφιξη στην 
Κομοτηνή, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (CRIS ET EVI, A΄ κατηγ.), προαιρετικό δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ  19-6-2019: ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (300 χιλιόμ.) Στις 7,00 
έγερση, στις 7,30 πρωινό, στις 8,00 αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες στα σύνορα των Κήπων. διασχίζοντας την Ανατολική Θράκη, φτάνουμε 
στην αρχαία Ραιδεστό, (Ταρκιντάγ) όπου κάνουμε στάση για προαιρετικό γεύμα. Άφιξη στην Πόλη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  CLARION GOLDEN HORN, 4+ αστέρων, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 20-6-2019 : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Στις 7,00 έγερση, στις 7,30 πρωινό και 
στις 8,00 αναχώρηση για  ξενάγηση στην Πόλη. Θα αρχίσουμε από  τον Βυζαντινό ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ, όπου 
βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου και ο Χάλκινος Τρίποδας των Δελφών, το ΜΠΛΕ  ΤΖΑΜΙ (Σουλτάν 
Αχμέτ), την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, το Παλάτι των Σουλτάνων ΤΟΠ ΚΑΠΙ.   Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-6-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Στις 7,00 έγερση, στις 7,30 πρωινό 
και στις 8,00 αναχώρηση για ξενάγηση. θα επισκεφθούμε   ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, τη 
ΒΛΑΧΕΡΝΑ, όπου εψάλει ο Ακάθιστος Ύμνος, τη ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (Καχριέ Τζαμί)  και το 
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ, όπου βρίσκονται οι τάφοι των Πατριαρχών. Το μεσημέρι γεύμα στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα Κρουαζιέρα στο Βόσπορο  διάρκειας 1,30  ώρα. Στη συνέχεια επίσκεψη στην περίφημη 
σκεπαστή αγορά για να κάνουμε τα ψώνια μας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο με 
φολκλορικό πρόγραμμα.  Eπιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ  22-6-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Στις 7,00 έγερση, στις 7,30 πρωινό, στις 
8,00 αναχώρηση και επιβίβαση  στο καραβάκι της γραμμής για τα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ, την Πρώτη, την 
Αντιγόνη, τη Χάλκη, Πρίγκηπος. Θα αποβιβαστούμε στη Χάλκη όπου θα επισκεφθούμε τη 
Θεολογική Σχολή. Με το επόμενο καραβάκι θα πάμε στην Πρίγκηπο. Προαιρετική  περιήγηση του 
νησιού με άμαξα για να θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο, δείπνο Διανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 23-6-2019: Στις 8,00 έγερση, στις 8,30 πρωινό και στη συνέχεια στην κλειστή 
Αγορά για τα τελευταία ψώνια. Το μεσημέρι  αναχώρηση για την  επιστροφή μας στην Ελλάδα. 
Διέλευση συνόρων και άφιξη στην Κομοτηνή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, προαιρετικό δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ  24-6-2019: Στις 7,00 έγερση, στις 7,30 πρωινό και στις 8,00  αναχώρηση για 
την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και προαιρετικό γεύμα. 
 

 -ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 350 ΕΥΡΩ 

-Τιμή διαφοράς μονόκλινου +175 ΕΥΡΩ 
 

Στην τιμή Περιλαμβάνονται: 
-Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν 
-4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη  
  και 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στην Ελλάδα. 
-4 γεύματα ή δείπνα στην Κωνσταντινούπολη. 
-Κρουαζιέρα στα Πριγκηπόνησα. 
-Κρουαζιέρα στο Βόσπορο. 



-Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει προγράμματος. 
-Αρχηγός / Ξεναγός. 
-Ασφάλεια ταξιδίου. 
   
Δεν περιλαμβάνονται: 
-Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,  
-Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Η σειρά των ξεναγήσεων είναι δυνατόν να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση που θα επικρατεί στην Πόλη. 
 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ: 

-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ  Λίρες  Τουρκίας 60= (10  ΕΥΡΩ περίπου) 

-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ   Λίρες  Τουρκίας 45 =(7.5 ΕΥΡΩ περίπου) 

-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΠ ΚΑΠΙ Λίρες Τουρκίας 60= (10 ΕΥΡΩ περίπου) 

-ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ-ΛΙΡΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (σήμερα:  5-3-2019) 1 ΕΥΡΩ= 6,0916 TL Λίρες Τουρκίας 

 
-ΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΡΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.  
 
-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: α) Διαβατήριο ή β) ταυτότητα ΝΈΑ  με λατινικούς χαρακτήρες. 
 
Με τη δήλωση συμμετοχής καταβάλλονται 100 ΕΥΡΩ ανά άτομο και φωτοτυπία του εγγράφου που θα ταξιδέψετε 
(Διαβατήριο ή ταυτότητα νέα με λατινικούς χαρακτήρες). Η εξόφληση του ποσού θα γίνει το αργότερο δέκα (10)  ημέρες 
πριν την αναχώρηση (7-6-2019).    
 
Για περισσότερες πληροφορίες στο Γενικό Γραμματέα της Ένωσης κ. Φώτη Τζαβέλλα στο Τηλέφωνο 6945395598 
(9.00 π.μ. έως 14.00) Και στο Γιώργη Γιαννακόπουλο στο τηλέφωνο 6974880140 (10.00 π.μ έως 13.00) 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΙΟΥ 2019 
 

   
                                                          ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ                                     ΠΕΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ 


