Istambuł 5 dni
Dzień 1
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i
przelot do Istambułu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 2-4
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Istambułu - w programie m.in.
jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych na świecie meczetów –
Błękitny
Meczet, ozdobiony sześcioma minaretami, cudownymi
witrażami oraz ponad 20 tysiącami błękitnych, ceramicznych płytek z
Izniku, którym zawdzięcza swoją nazwę. Wpisany na listę UNESCO Pałac
Topkapi, który był siedzibą sułtanów przez 400 lat. Zwiedzanie Pałacu –
m.in. Brama Pozdrowień, Wieża Sprawiedliwości, meczet z relikwiami
Mahometa, dawna rezydencja sułtanów, wypełniony klejnotami Skarbiec
oraz słynny Harem, w którym mieszkała rodzina królewska. Yerebatan
Saray zwany też Zatopionym Pałacem lub Cysterną. Jeden z
architektonicznych cudów świata i najsławniejsza bizantyjska budowla w
Stambule Hagia Sophia (Świątynia Mądrości Bożej), na której widok
cesarz Justynian miał powiedzieć Salomonie, przewyższyłem cię!
Zbudowany na wzór zachodnioeuropejski Pałac Dolmabahce, otoczony
pięknym ogrodem. Jeden z najstarszych bazarów w mieście, Bazar Egipski,
którego nazwa wywodzi się jeszcze z czasów otomańskich, kiedy
handlowano tutaj przyprawami przywożonymi z Egiptu oraz Wielki Bazar –
największe kryte targowisko świata, gdzie w tysiącach sklepów i sklepików
można kupić niemal wszystko. Dla chętnych pokaz słynnych wirujących
derwiszów (ok. 20 €) oraz rejs stateczkiem po cieśninie Bosfor,
rozdzielającej Azję od Europy (ok. 35 €). W czasie zwiedzania – przerwa
na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Istambule to ok. 1520 €).Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
Dzień 5
Po śniadaniu wykwaterowanie i złożenie bagażu. Wyjście na zwiedzanie
Istambułu. Meydani czyli Hipodrom na 100 tysięcy widzów, w którym
odbywały się wyścigi rydwanów i występy cyrkowców, kolumna
Konstantyna, kolumna Serpentyna i egipski obelisk Meczet Rustema
Paszy, znany ze swych kolorowych wnętrz pokrytych fajansowymi
płytkami Ok. 14:00 odebranie bagażu, transfer na lotnisko, odprawa i
przelot do kraju
Świadczenia:
- Przelot do Istambułu
- Bagaż podręczny
- Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
- 4 noclegi w hotelach 3*
- 4 śniadania
- Opieka pilota
- Ubezpieczenie
- Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Koszty dodatkowe:
Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to 100-120 € - kwota obejmuje przejazdy komunikacją miejską
podczas realizacji programu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Pałac Topkapi, Hagia Sophia, Yerebatan Saray,
Pałac Dolmabahce) oraz lokalnych przewodników. Cena nie zawiera obowiązkowych napiwków w wysokości ok. 4
€/os/dzień. Opcje dla chętnych (wirujący derwisze, rejs po Bosforze) są dodatkowo płatne.
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