5ήμερη εκπαιδευτική - πολιτιστική επίσκεψη
στην Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 (αναχώρηση) – Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 (επιστροφή)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5
Αναχώρηση οδικώς από Μεσολόγγι, περίπου στις 14:00, προς Θεσσαλονίκη. Λίγες ώρες στη
Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια συνάντηση με το ΙΕΚ Λαμίας. Συνεχίζουμε για τα σύνορα (τελωνιακός
σταθμός Κήπων), όπου θα γίνει ο απαραίτητος τελωνιακός έλεγχος και προαιρετικά ψώνια στα Duty
Free. Προγραμματισμένη άφιξη στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5
Άφιξη στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Πλησιάζοντας τα τείχη της Πόλης, θα σταματήσουμε για προσκύνημα
στην εκκλησία της Παναγίας της Μπαλουκλιώτισσας (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ), όπου υπάρχει το Ελληνικό
Νεκροταφείο και οι Τάφοι των Πατριαρχών και εν συνεχεία θα επισκεφτούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας περίπου στις 14:00 (HOTEL FERONNYA, στην
πλατεία ΤΑΧΙΜ). Το βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο και χρόνος ελεύθερος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ και τον
Ιερό Ναό του ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ και στη συνέχεια το ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ. Προαιρετική κρουαζιέρα (κόστος 15
ΕΥΡΩ ανά άτομο) στο Βόσπορο διάρκειας 1.5 ώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος,
δείπνο.
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και η ημέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο Ιερό μας σύμβολο την ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ, το ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ, το ΤΟΠ ΚΑΠΙ και το ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ. Εν συνεχεία μεσημεριανό φαγητό

και ακολούθως επίσκεψη στην κλειστή αγορά του ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
χρόνος ελεύθερος.
ΤΡΙΤΗ 24/5
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια με το καραβάκι θα επισκεφτούμε τα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ με
πρώτη την ΧΑΛΚΗ. Θα ανεβούμε στην κορυφή του λόφου όπου βρίσκεται η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ όπου θα
δούμε τις αίθουσες διδασκαλίας έτοιμες για μάθημα, με την κιμωλία και τα παλιά ξύλινα θρανία, που
φοίτησαν σημαντικές προσωπικότητες. Το μεσημέρι θα επισκεφτούμε την Πρίγκηπο όπου και θα έχουμε
μεσημεριανό φαγητό. Επιστροφή στην Πόλη και χρόνος ελεύθερος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επιστροφή.
Άφιξη αργά το βράδυ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται
Μετακινήσεις με σύγχρονο λεωφορείο
Τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινα δωμάτια
Ξενοδοχείο με πρωινό, δίπλα από την πλατεία Taksim, www.feronya.com
Ξεναγός και οι εσωτερικές μετακινήσεις σε όλα τα αξιοθέατα της Πόλης
Το εισιτήριο του καραβιού για τα Πριγκηπόννησα και τη Χάλκη
Δύο δείπνα και ένα γεύμα στην Πόλη και ένα γεύμα στην Πρίγκηπο

Στην τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνονται
Οι είσοδοι σε μουσεία (Τοπ Καπί και Ντολμά μπαχτσέ)
Η προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο
Ποτά και φιλοδωρήματα
Ενδέχεται να αλλάξει η σειρά των επισκέψεων για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης.
Οι συμμετέχοντες πρέπει απαραιτήτως να έχουν αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου, που να έχει
εκδοθεί από το 2012 και μετά (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο σε ισχύ.

∆ηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του ∆ΙΕΚ

