
 

Τιμή Συμμετοχής:  390€ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

� Μεταφορά με υπερυψωμένα κλιματιζόμενα λεωφορεία 

� Ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στην Τουρκία 

� Πρωινό στα ξενοδοχεία της  Ελλάδας 

� Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά εκτός Ελλάδας 

� Συνοδός του γραφείου μας 

� Όλες οι εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

� Τοπικός ξεναγός  

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: 

� Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

� Είσοδοι στα μουσεία (Τοπ Καπί, Αγία Σοφια, Μονή Χώρας 

κ.α.) 

� Τα εισιτήρια του καραβιού για τα Πριγκιποννήσια 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Η εκδρομή διεξάγεται σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό 

γραφείο: INTER FLY, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 

Φιλαδελφείας 56, Αχαρναί, τηλ. 2102464521 

 

 

 

 

 

Ιερά Μητρόπολις Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως 

Ενοριακός Ιερός Ναός Άγιος Διονύσιος Ιλίου 

 

7ήμερη προσκυνηματική Εκδρομή  

στην Κωνσταντινούπολη & Πριγκηπόννησα 

(21 μέχρι 27 Οκτωβρίου τ.ε.) 
 

 

Πληροφορίες: π. Συμεών Αυγουστάκης 6975517775 & 

symeon1982@gmail.com 



� 1η ημέρα (21 Οκτωβρίου): Αθήνα-Καβάλα 

Συγκέντρωση των εκδρομέων στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Ιλίου 

και αναχώρηση για την Καβάλα, με ενδιάμεσους σταθμούς  για 

φαγητό και για ξεκούραση. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη γέφυρα 

του Στρυμόνα και αργά το απόγευμα άφιξη στην Καβάλα. 

 

� 2η ημέρα (22 Οκτωβρίου): Καβάλα-Κωνσταντινούπολη 

 Μετά το πρωινό, αναχώρηση από την πόλη της Καβάλας για την 

Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από το σχετικό τελωνιακό έλεγχο θα 

συνεχίσουμε μέσω ωραίας διαδρομής για Κεσάν και Ραιδεστό, όπου θα 

παραμείνουμε για γεύμα (προαιρετικό). Κατόπιν θα συνεχίσουμε το 

ταξίδι μας διασχίζοντας την Ανατολική Θράκη, με προορισμό μας την 

Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη, την Πόλη του 

Μεγάλου Κωνσταντίνου, χτισμένη σε επτά λόφους και δύο ηπείρους. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

 

� 3η ημέρα (23 Οκτωβρίου): Πριγκηπόννησα 

Ύστερα από το πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχώρηση για τα 

Πριγκηποννήσια, με πρώτο σταθμό τη Νήσο της Πριγκήπου, όπου θα 

παραστούμε στη Θεία Λειτουργία, και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 

την Πρίγκηπο. Επόμενος σταθμός θα είναι η Νήσος της Χάλκης, όπου 

θα επισκεφθούμε την εκεί Θεολογική Σχολή.   

  

� 4η ημέρα (24 Οκτωβρίου): Κωνσταντινούπολη 

   Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την παλαιά πόλη της 

Κωνσταντινούπολης, επίσκεψη στην Αγιά Σοφιά, στο Γαλάζιο Τζαμί 

του Σουλεϊμάν Αχμέτ, στο Βυζαντινό Ιππόδρομο Ατ- Μεϊντάν με τους 

εντυπωσιακούς κιονοβελίσκους, στο Ντικιλιτά που κατασκευάστηκε το 

1471 μ.Χ., στη φημισμένη κρήνη του Αχμέτ Γ΄(1725) μπροστά στο 

καταπληκτικό παλάτι του Τόπ Καπί, το οποίο είναι και η επόμενη 

στάση μας για να θαυμάσουμε τους μυθικούς θησαυρούς των 

Σουλτάνων. Διακοπή για γεύμα και συνεχίζουμε την περιήγησή μας, 

με πρώτο σταθμό τον Οβελίσκο Τσεμπερλίτα με τους 9 πορφυρούς 

κίονες, έπειτα τους σπουδαίους Πύργους του Γαλατά, τον Κεράτιο 

Κόλπο με τις θαυμάσιες γέφυρες του Γαλατά και Ατατούρκ, καθώς και 

το αξιόλογο Υδραγωγείο του Ουάλη. Θα διέλθουμε μπροστά από 

πολλά κυβερνητικά κτήρια, εντυπωσιακά τεμένη, πανεπιστήμια, 

πλατείες και λεωφόρους. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

� 5η ημέρα (25 Οκτωβρίου): Κωνσταντινούπολη 

                Μετά το πρωινό, επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και 

εκκλησιασμός, ξενάγηση στους χώρους του και συνάντηση με τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Στη συνέχεια προσκύνημα 

στην Ιερά Μονή Βλαχερνών και στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής 

Μπαλουκλή. Ελεύθερο απόγευμα στην Κλειστή Αγορά και στην 

Αιγυπτιακή Αγορά για ψώνια. 

  

� 6η ημέρα (26 Οκτωβρίου): Κωνσταντινούπολη-Κομοτηνή 

   Μετά το πρωινό, επίσκεψη σε Ναό της Πόλης και 

εκκλησιασμός , επί την εορτή του Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια 

αναχώρηση για την πόλη της Ραιδεστού και από εκεί για τη γέφυρα 

του Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά τον απαραίτητο 

τελωνιακό έλεγχο, αναχώρηση για την πόλη της Κομοτηνής. Άφιξη 

στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

 

� 7η ημέρα (27 Οκτωβρίου): Κομοτηνή-Αθήνα 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Αθήνα, με ενδιάμεσους 

σταθμούς στη διαδρομή μας για ξεκούραση και φαγητό. Άφιξη στον 

Ιερό Ναό. Τέλος εκδρομής. 

 


