
6 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

1η  ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4 ΑΘΗΝΑ –ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 

6.00 π.μ. Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου και αναχώρηση. Στάση στη περιοχή της Λαμίας και στη συνέχεια 
στάση στην Λάρισα για γεύμα. Άφιξη το απόγευμα στην πόλη της  Κομοτηνής και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 16/4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ –ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: 

Πρωινό και αναχώρηση για την ΠΟΛΗ. 

1η στάση τα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων 
(ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) και τις σύντομες αγορές στα ελληνικά «DUTY FREE 
SHOPS» περνάμε τη γέφυρα του ΕΒΡΟΥ και τον έλεγχο των τούρκικων συνόρων για να συνεχίσουμε τη διαδρομή 
μας μέχρι τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ. 2η στάση για φαγητό Ραιδεστός.  

 Άφιξη στην «Πόλη»  και επίσκεψη στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ. Αργά το απόγευμα  φθάνουμε στο 
ξενοδοχείο μας  στη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Δείπνο.  Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-(ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ): 

Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι από όπου το πλοίο θα μας μεταφέρει στα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ. Πρώτα θα 
επισκεφθούμε τη νήσο ΧΑΛΚΗ με τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, για να ακολουθήσει η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ. Επιστροφή στο λιμάνι 
και επίσκεψη στο Ζωγράφειο Λύκειο. Στη συνέχεια φαγητό στο Ορτάκιουε και το  απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.  Δείπνο  και Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 18/4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ:  

Πρωινό και άλλη μία μέρα με πολλά αξιοθέατα ξεκινάει.  

Πρώτη μας στάση η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε το «ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ»  του ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ.  

Η ξενάγησή μας τελειώνει με το παλαιό ανάκτορο των Σουλτάνων με τους αμύθητους θησαυρούς ,το ξακουστό 
ΤΟΠ-ΚΑΠΙ ,  παλάτι των Σουλτάνων από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα με ωραιότατους εσωτερικούς κήπους και 
αυλές. 

Επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Φαγητό και βόλτα στο Βόσπορο.  

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στην Αιγυπτιακή αγορά με τα μπαχαρικά και το μεγάλο παζάρι της 

Πόλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε οδικώς για την Ελλάδα . Άφιξη στη Κομοτηνή τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΘΗΝΑ : 

Πρωινό και αναχώρηση  για Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση. Άφιξη το βράδυ 22.00 μ.μ. 


