
 
 

FINAL FOUR  ΣΤΗN ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
3ΗΜΕΡΕΣ 

11 – 13/05/2012 
 

11/05/2012 1η ηµέρα: ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ(ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος απ’ όπου  ακολουθεί πτήση για την Κωνσταντινούπολη.  Άφιξη στην πόλη. 
Mοναδική πόλη στον κόσµο που µοιράζεται σε 2 ηπείρους και είναι σύνδεσµος της Ανατολής και της ∆ύσης µεταξύ του παρόντος και 
του παρελθόντος. Είτε πρώτη φορά τη βλέπουµε, να αγκαλιάζει τις όχθες του Βοσπόρου και να γεφυρώνει Ασία και Ευρώπη, είτε την 
έχουµε επισκεφτεί πολλές φορές, η συγκίνησή µας είναι ίδια, συγκίνηση που δεν µας προκαλεί καµιά άλλη πόλη στον κόσµο. Η πρώτη 
µέρα θα ξεκινήσει µε την ξενάγηση στα µεγαλοπρεπή µνηµεία της Βυζαντινής περιόδου. Φυσικά θα αρχίσουµε από το σύµβολο του 
ελληνισµού και του χριστιανισµού , την εκκλησία της Αγ. Σοφίας -σήµερα µουσείο- ένα από τα αριστουργηµατικά αρχιτεκτονικά 
επιτεύγµατα όλων των εποχών. Σίγουρα θα σας προξενήσει πολλά συναισθήµατα και θα σας πληµµυρίσει γαλήνη. Στην συνέχεια θα 
επισκεφθούµε τον Βυζαντινό Ιππόδροµο που θα µας µεταφέρει στις κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες του Βυζαντίου και το 
περίφηµο Τζαµί του Σουλτάνου Αχµέτ , γνωστό ως Γαλάζιο Τζαµί από το µπλε χρώµα που έχει χρησιµοποιηθεί στην εσωτερική του 
διακόσµηση . Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Στη συνέχεια µεταφορά στο γήπεδο και παρακολούθηση 
του αγώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
12/05/2012 2η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ) 
Πρωινό και η ηµέρα σας ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως εσείς νοµίζετε καλύτερα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την κλειστή αγορά 
του Καπαλί Τσαρσί µε τα 5.000 καταστήµατα για να κάνετε τα ψώνια σας  η µπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας µε θέα το 
Βόσπορο η µπορείτε να επισκεφτείτε την περιοχή Ταξίµ για να απολαύσετε τα παραδοσιακά εδέσµατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
13/05/2012 3η ηµέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος µέχρι την ώρα που θα µεταφερθούµε στο γήπεδο για την παρακολούθηση του αγώνα. Στην 
συνέχεια µεταφορά στο αεροδρόµιο απ’ όπου ακολουθεί η πτήση επιστροφής.  
  
Περιλαµβάνονται :  
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Κωνσταντινούπολη - Αθήνα µε ναυλωµένη πτήση της AEGEAN  
• Μετακινήσεις µε πολυτελή πούλµαν του γραφείου µας 
• ∆ιαµονή σε  ξενοδοχείο ανάλογα της επιλογής σας  
• Πρωινό µπουφέ  
• Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  όπως αναφέρονται  στο αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής  
• Μεταφορές από και προς το γήπεδο  
• Έµπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου µας 
• Φ.Π.Α.  
• Ασφαλιστική κάλυψη  αστικής/ επαγγελµατικής ευθύνης 

 
∆εν περιλαµβάνονται : 
• Φόροι αεροδροµίων  
• Εισιτήριο 330€ 
• Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους , θεάµατα και γενικά όπου απαιτείται 
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο     
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΗΜ. ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ € 
∆ΙΚΛΙΝΟ 

€ 
ΜΟΝ/ΝΟ ΑΕΡ/ΙΚΗ ΦΟΡΟΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΣΗΜ. 

435 505 3* 

475 565 MIM 4* 

495 585 HILTON GARDEN INN 
4* 

ΚΩΝ/ΛΗ 3 11/5 

535 685 

A3 135 

RAMADA PLAZA 5* 

Πρωινό 


