Α.Ο.Ταταύλα

Κωνσταντινούπολη 5 μέρες
με επισκέψεις σε ιερούς τόπους, τουρισμό, ψώνια
και . . . μπριτζ
Ο Α.Ο. Ταταύλα διοργανώνει 5ήμερο εκδρομικό τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη
με ξεναγήσεις σε ιερά σύμβολα της Ορθοδοξίας, στις ομορφιές της πόλης, κρουαζιέρα
στον Βόσπορο, βραδιά οριεντάλ και, βέβαια, τουρνουά μπριτζ.
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Πρόγραμμα
Παρασκευή 4/11
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το πρωί 10.05 με Turkish
Airlines. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το μεσημέρι 12.40.
Διαμονή στο ξενοδοχείο The Marmara Taksim 5*, ένα κόσμημα στην "Πλατεία
Ταξίμ", στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης.
Το βράδυ 19.00 η 1η ημερίδα μπριτζ σε μια από τις πολυτελέστατες αίθουσες του
ξενοδοχείου με θέα.

Σάββατο 5/11
Το πρωί ξενάγηση στην θρυλική Αγία Σοφία, στο παλάτι των σουλτάνων Τοπ
Καπί, Υδραγωγείο. Επίσκεψη στην μεγάλη αγορά (Καπαλί Τσαρσί) για αγορές και
φαγητό.
Βραδιά οριεντάλ.

Κυριακή 6/11
Το πρωί 11.00 η 2η ημερίδα μπριτζ.
Το βράδυ κρουαζιέρα στον Βόσπορο.

Δευτέρα 7/11
Πρωί επίσκεψη στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ.
Το βράδυ 19.00 η 3η ημερίδα μπριτζ και η τελική βαθμολογία.

Τρίτη 8/11
Το μεσημέρι επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου.
Αργά το απόγευμα απογειωνόμαστε από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
Βράδυ νωρίς άφιξη στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
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Τουρνουά
o Ζεύγη Open και 1-9 με την προϋπόθεση 5 τραπέζια σε κάθε κατηγορία.
Διαφορετικά θα γίνει stratified κατά την κρίση του διοργανωτή.
o 4ης βαθμίδας
o Διαιτητής Θύμιος Δημητρόπουλος
o Δικαίωμα συμμετοχής για τις 3 ημερίδες 30€

Κόστος και τρόπος πληρωμής
Το κόστος της εκδρομής κατ' άτομο σε δίκλινο δωμάτιο είναι 780€
Η διαφορά για μονόκλινο είναι 235€ επιπλέον.
Προκαταβολή απαραίτητη 50% (390€) μέχρι 25 Μαΐου.
Υπόλοιπο ποσό (390€) μέχρι 15 Σεπτέμβριου
Λόγω αυξημένης ζήτησης και περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
•

Αεροπορικά εισιτήρια και φόροι αεροδρομίων

•

Ξενοδοχείο 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό και φόροι διαμονής

•

Μετακινήσεις με πούλμαν

•

Ελληνόφωνος ξεναγός

•

Κρουαζιέρα στον Βόσπορο

•

Βραδιά οριεντάλ με φαγητό

Δεν περιλαμβάνονται:
•

Γεύματα / δείπνα

•

Εισιτήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων (Η Αγία Σοφία δεν είναι
μουσείο και δεν έχει είσοδο)

•

Η συμμετοχή στο τουρνουά

Δηλώσεις συμμετοχής
Νικολέττα Αλγκίν 694 715 44 76
Χρήστος Μπατσούκας 694 577 06 20

