
 

T.I.T.A. TRAVEL 

Γραφείο Γενικού Σουρισμού 

με ειδικότητα στις 

Προσκυνηματικές Εκδρομές 

Υωτεινή Σάζογλου  

ΜΗ.Τ.Ε. 0933Ε60000081100  

Σηλ. Γραφείου: 2310-656544 

Σηλ. & Υάξ: 2310-656513 

Κιν. Ελλάδος: 6948-089790 

Κιν. Ισραήλ: +972/549-164083 

e-mail: fotinitazo@gmail.com 

web-site: www.tita-travel.com 
 

T.I.T.A. TRAVEL, Ἐλευθερίου Βενιζέλου 20, Πολίχνη, 565 33 Θεσσαλονίκη 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ 

Θεοφάνεια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο   

Από 3 Έως 6 Ιανουαρίου 2016 

Κυρ. 

03-01 

2016 

 Αναχώρηση το βράδυ 

 Άφιξη στα σύνορα Κήπων, έλεγχος διαβατηρίων 

 Μικρή στάση στο κατάστημα αφορολογήτων ειδών (όπου μπορείτε να αγοράσετε τσιγάρα, ουίσκι, κολόνιες 

κ.α. είδη που υπάρχουν σε χαμηλές τιμές) 

 Διέλευση τουρκικών συνόρων και συνεχίζουμε για την Κωνσταντινούπολη 

Δευτ. 

04-01 

2016 

 Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη  

 Η πρώτη επίσκεψη στην μεγαλόπρεπη Αγία Σοφία, που στέκει επιβλητική δίνοντας μας μοναδικές 

συγκινήσεις. Εκεί βρίσκεται ο Ιππόδρομος με τα αρχαία μνημεία και τα γύρω κτίρια 

 Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ανάπαυση 

 Μεταφορά για ψώνια στην  Αιγυπτιακή αγορά  

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 1η διανυκτέρευση  

Σρ. 

05-01 

2016 

 Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο 

 Αναχώρηση για την Μονή της Χώριας Μπαλουκλί 

 Έπειτα θα επισκεφτούμε την Παναγία Βλαχερνών και τους Τάφους των Πατριαρχών  

 Το απόγευμα θα πάμε στο Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, προαιρετική έξοδος σε μαγαζί με ανατολίτικους χορούς  

 2η Διανυκτέρευση  

Σετ. 

06-01 

2016 

 Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο   

  Αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να παρακολουθήσουμε τον αγιασμό των υδάτων και την 

ρίψη του Τιμίου Σταυρού στο Κεράτειο κόλπο 

 Επιστροφή 

 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 125 Ευρώ το άτομο 

 

Διαφορά Μονόκλινου: 60 Ευρώ  

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ – ΕΓΓΡΑΥΕ 

Σ.Ι.Σ.Α. Travel (κ. Υωτεινή Σάζογλου) τηλ. 2310-656544, Σηλ & Υάξ: 2310-656513, κιν. 6948-089790  

e-mail: fotinitazo@gmail.com  ιστοσελίδα: www.tita-travel.com 

 

Ἡ τιμή περιλαμβάνει:  

 Τις απαραίτητες μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορείο  

 Δυο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο (4 αστέρων) 

 Αρχηγό – Συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 Τοπικό ξεναγό 

 Αστική ασφάλεια 

 

Ἡ τιμή δεν περιλαμβάνει: 

 Οτιδήποτε προαιρετικό  

 Εισόδους μουσείων  

 

 

 

Καλό Σαξίδι!!! 

mailto:fotinitazo@gmail.com
http://www.tita-travel.com/

