ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4 Ημέρες / 3 Νύχτες
ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2014-2015
Ελάχιστη Συμμετοχή 2 άτομα!
1η ΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
΄Αφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά γιά ξενάγηση της Πόλης. Πρώτη επίσκεψη στο Αγίασμα της
Ζωοδόχου Πηγής (το Βαλουκλή) και στους Τάφους των Πατριαρχών, στα Θεοδοσιανά Τείχη,στη Χρυσή
Πύλη του Βυζαντίου, συνεχίζουμε στην Παναγία των Βλαχερνών όπου γιά πρώτη φορά εψάλει ο
Ακάθιστος Υμνος και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
Μετά το πρωινό επίσκεψη στa Πριγκηπόνησα. Πρώτη στάση στη Χάλκη και επίσκεψη της Θεολογικής
Σχολής. Συνεχίζουμε για την Πρίγκηπο και σας προτείνουμε τον γύρo του νησιού με άμαξες.
Επιστροφή στην Πόλη. Ελεύθεροι για μια βόλτα στη λεωφόρο του Πέραν. Προαιρετικό βραδυνό γλέντι
με χορό της κοιλιάς και φολκλορικά μπαλέτα. Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ & ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση γιά την Κλειστή Αγορά ,το ξακουστό Καπαλί Τσαρσί της Πόλης με τα
4.000 παραδοσιακά μαγαζάκια, και τα γραφικά δρομάκια του. Τελειώνοντας από εδώ θα κατεβούμε
στην Αιγυπτιακή αγορά φημισμένη με τα μπαχαρικά , τα χρυσαφικά της και τα είδη προικός. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρωινό επίσκεψη στην Αγία Σοφία, στον αρχαίο Ιππόδρομο , στο Μπλέ Τζαμί, (Sultan Ahmet
cami),στη Βασιλική Κινστέρνα του Ιουστινιανού και στα ανάκτορα Τοπκαπί με τους θησαυρούς της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας..
Μεταφορά στο αεροδρόμιο γιά την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Τιμή κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: €400
Επιβάρυνση μονόκλινου: €80
Συμπεριλαμβάνονται:






Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Φόροι Αεροδρομίων
3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, με πρωινό μπουφέ,
Όλες οι μεταφορές και οι ξεναγήσεις με Ελληνόφωνο Ξεναγό, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Τα εισητηρια για τα Νησιά

ΔΕΝ Συμπεριλαμβάνονται:







Τυχόν έξοδα προσωπικού χαρακτήρα.
Φιλοδωρήματα.
Αχθοφορικά.
Οι είσοδοι στα Μουσεία
Η Κρουαζιέρα στο Βόσπορο
Ό,τι δεν αναφέρεται στα «συμπεριλαμβάνονται».

Σημειώσεις:
1. Η τιμολόγηση έχει γίνει βάσει οικονομικών ναύλων των Αεροπορικών εταιριών, και ισχύει
βάση διαθεσιμότητας των ανωτέρω ναύλων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν μόνο 1
χειραποσκευή 10kg ανά επιβάτη.
2. Η Οριστικοποίηση συμμετοχής πραγματοποιείται με προκαταβολή €200, και υπογραφή της
Σύμβασης Ατομικού Ταξιδιου, μεταξύ του Γραφείου μας και των Συμμετεχόντων.

3. Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος και των διανυκτερεύσεων δεν είναι δεσμευτική και
μπορούν να τροποποιηθούν με κύριο γνώμονα πάντα την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
4. Τα ξενοδοχεία οριστικοποιούνται μετά την δήλωση συμμετοχής και ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα.
5. Η τιμολόγηση του Πακέτου είναι ενδεικτική, και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών
ξενοδοχείων.

