
Ξενάγηση Πόλης 

Ξενάγηση στη μαγική Κωνσταντινούπολη! 

Η ξενάγηση μας ξεκινάει από τον Ιππόδρομο, όπου θα κάνουμε μια αναδρομή στο 
παρελθόν και θα δούμε το τζαμί του σουλτάνου Αχμέτ ή αλλιώς Μπλε Τζαμί. Έπειτα θα 
κατευθυνθούμε προς την Αγια Σοφιά όπου θα θαυμάσουμε την εξαιρετική αρχιτεκτονική 
της και θα νιώσουμε αυτό το μοναδικό αίσθημα συγκίνησης και νοσταλγίας ταυτόχρονα. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ανάκτορα, το Ντολμά Μπαχτσέ, το 
οποίο σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε! 

Η ξενάγηση γίνεται τη δεύτερη μέρα του ταξιδιού και πραγματοποιείται από Ελληνόφωνο 
ξεναγό με ακουστικά. 

*Η χρήση των ακουστικών είναι υποχρεωτική μέσα στην Αγια Σοφιά. 

**Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι στα μουσεία. 

Τιμή κατά την κράτηση 8.00€ 

Τιμή μετά την κράτηση 8.00€ 

Τιμή κατά την διάρκεια της εκδρομής 10.00€ 

 

Κρουαζιέρα στο Βόσπορο 

Κρουαζιέρα στο Βόσπορο! 

Θα κατευθυνθούμε στην παραλία του Κεράτιου κόλπου, από όπου θα πάρουμε το 
καραβάκι για να κάνουμε μια μικρή περιήγηση στο Βόσπορο όπου θα θαυμάσουμε τις 
ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα από διαφορετική οπτική γωνία. 

Η κρουαζιέρα πραγματοποιείται την πρώτη μέρα και διαρκεί περίπου 1 ώρα και 20 
λεπτά. μαζί μας θα βρίσκεται και ο Ελληνόφωνος ξεναγός μας, ο οποίος θα μας κάνει μία 
μικρή περιγραφή για όλα αυτά που θα δούμε. 

Kάντε την κράτησή σας τώρα και εξοικονομήστε χρήματα! 

Τιμή κατά την κράτηση 15.00€ 

Τιμή μετά την κράτηση 15.00€ 

Τιμή κατά την διάρκεια της εκδρομής 20.00€ 

 

Oriental Show 

Κλείστε το Oriental Show κατά την κράτηση και πληρώστε λιγότερα! 

Η βραδινή μας έξοδος θα είναι oriental!! Oriental show με καλό φαγητό, μπόλικο ποτό, 
χορευτικά και show. 

Το μενού περιλαμβάνει: 



• Ορεκτικό (με γευστικότατα τοπικά εδέσματα) 
• Κυρίως πιάτο (κοτόπουλο με ρύζι και πατάτες) 
• Επιδόρπιο (φρούτα) 
• 1 μεγάλο μπουκάλι κρασί στα 2 άτομα λευκό ή κόκκινο ανάλογα με την 

προτίμηση σας  

Είναι κάτι που δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί δεν σταματάμε το γλέντι ούτε όταν τελειώσει 
το πρόγραμμα... Συνεχίζουμε και χορεύουμε, μέχρι τελικής πτώσης!  

Τιμή κατά την κράτηση 30.00€ 

Τιμή μετά την κράτηση 30.00€ 

Τιμή κατά την διάρκεια της εκδρομής 35.00€ 

 


