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6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ
ΑΠΟ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 13ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

1Η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αναχώρηση από Κόρινθο στις 06:00, μέσω Αττικής Οδού, με πρώτη στάση στο ύψος
της Θήβας για 40 λεπτά για καφέ και ξεκούραση. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη
δεύτερη στάση μας στο ύψος της Λαμίας. Εν συνεχεία παίρνουμε το δρόμο για
Πλαταμώνα όπου θα φτάσουμε περίπου στις 14:00 για να γευματίσουμε. Μετά το
φαγητό, περιφερειακά της Θεσσαλονίκης παίρνουμε την Εγνατία Οδό κάνοντας την
τελευταία στάση για ξεκούραση και φτάνουμε στην Ξάνθη ή Κομοτηνή.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθεροι επιλογής. Διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Κήπους (σύνορα).
Άφιξη, έλεγχος και διέλευση των συνόρων.. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη, νωρίς
το απόγευμα. Τακτοποίηση. Το βράδυ ελεύθεροι να δείτε την πιο σικ περιοχή
της Κωνσταντινούπολης σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο.
3Η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μετά το πρωινό, ολοήμερη ξενάγηση της Πόλης. Επίσκεψη στους τάφους των
Πατριαρχών, στην Αγία Σοφία, στον Αρχαίο Ιππόδρομο, κλειστή αγορά. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, ελεύθεροι. Μετά το δείπνο σας προτείνουμε και μια επίσκεψη
σε κέντρο διασκέδασης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση

4η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση με το καράβι για όσους θέλουν να επισκεφτούν
τη Θεολογική σχολή της Χάλκης, καταλήγοντας το μεσημέρι στη μεγάλη
Πρίγκηπο. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και κάποια βόλτα με την
άμαξα να μας θυμίσει της παλαιές εποχές του Ελληνισμού και όλοι μαζί να
πάρουμε το μεσημεριανό μας γεύμα στη Πρίγκηπο. Επιστροφή το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ ελεύθεροι στην κεντρική αγορά
του Ταξίμ. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο για σύνορα και στο τελωνείο.
Εδώ μπορούμε να ψωνίσουμε από τα Duty Free τα τελευταία μας σουβενίρ
αφορολόγητα. Εν συνεχεία αφού διεκπεραιώσουμε στο τελωνείο τις
υποχρεώσεις μας φτάνουμε στην Κομοτηνή ή Ξάνθη και στο ξενοδοχείο μας
Διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την Κόρινθο με τις
ανάλογες και αντίστροφες στάσεις ανά δυο ώρες για καφέ και ξεκούραση και
φυσικά το μεσημεριανό μας γεύμα καταλήγοντας στην Κόρινθο με τις
καλύτερες εντυπώσεις .

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 325 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 100€
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:









ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝNΗΣΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝ ΞΕΝΑΓΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Φ.Π.Α

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Είναι δυνατόν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα να γίνουν ορισμένες φορές σε
Ξάνθη ,Αλεξανδρούπολη ή Θεσσαλονίκη)
Η σειρά των ξεναγήσεων είναι δυνατόν να διαμορφωθεί για καλύτερη
εκτέλεση του προγράμματος

