ISTANBUL
Spoznajte mesto iz 1001 noči kjer orient živi na slikovitih tržnicah, stari Konstantinopolis
navdušuje v Hagii Sofiji in se sultansko razkošje šopiri v osmanskih palačah… Današnji Turki
ostajajo prijazni gostitelji prav tako kot nekoč njihovi dedje. Ko enkrat pridete v to čarobno
mesto na dveh kontinentih si boste vedno želeli vrnitve. Bujrum!

ČAS POTOVANJA: 4 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO – LETALO

1. dan: LJUBLJANA–ISTANBUL, TRG TAXIM
Polet letala Turkish Airlines v Istanbul ob 11.30 s predvidenim pristankom ob 14.40 uri.
Obrok na letalu. Po opravljenih mejnih formalnostih sledi avtobusni prevoz mesto.
Nastanitev v hotelu in popoldanski odhod s podzemno železnico na Taxim - središče
novejšega predela mesta in sprehod po živahni ulici neodvisnosti, kjer se nizajo restavracije
in trgovine, do stolpa Galata in na most Galata, od kjer boste lahko občudovali stari
Konstantinopolis in osvetljene minarete. Večerja na taximu in povratek v hotel. Nočitev.
2. dan: OD BIZANCA DO ISTANBULA
Po zajtrku sprehod po glavni ulici starega Konstantinopolisa in ogled glavnih mestnih
znamenitosti, malica med ogledi: Modre mošeje, cerkve Sv. Modrosti (Hagia Sofia - dolgo
časa največja cerkev krščanskega sveta, kasneje spremenjena v mošejo, danes muzej),
palače Topkapi (palača osmanskih sultanov, danes muzej z zbirkami porcelana, draguljev,
orožja in drugih dragocenosti, nekdanjega Hipodroma in veličastne podzemne cisterne
Yerebatan Saray. Večerja in Nočitev.
3. dan: ISTANBUL (Z NOVO PODZEMNO POD BOSPORJEM V AZIJO, KRIŽARJENJE PO
BOSPORJU) IN GRAND BAZAR
Po zajtrku križarjenje po Bosporju, morski ožini med Evropo in Azijo, mimo trdnjave Rumeli
Hisar in mimo palač Dolmabahče in Beylebeyi, pod bosporskima mostovoma. Spet bodo
oživele bosporske legende in izvedeli boste zakaj se ožina imenuje »prehod krav«. Izkrcali
se bomo v Aziji – v Uskudarju, kjer bomo popili kavo in preko ožine občudovali Evropo nato
pa se bomo z novo podzemno železnico pod Bosporjem vrnili v Evropo. Malica na poti med
ogledi. Nadaljevali bomo z obiskom egipčanske tržnice začimb in z sprehodom po zanimivih
trgovskih ulicah na znamenito pokrito tržnico (Kapali čaršija) kjer se boste lahko poskusili
pri orientalskem barantanju. Zvečer po obisk lokala Kervansaray s folklornim programom,
trebušnimi plesalkami in odlično večerjo. Vrnitev v hotel z organiziranim prevozom in
nočitev.

4. dan: ISTANBUL–LJUBLJANA
Po zajtrku prosto do odhoda na letališče oz. sprehod do Sulejmanove mošeje, največjega dela
arhitekta Sinana, kjer v mavzolejih počivata Sulejman Veličastni in njegova Hurem. Tu so
vedno žive zgodbe o najmogočnejšem vladarju Otomanskega imperija in njegovi ženi, ki je
spremenila usodo imperija…. Prevoz na letališče in polet v Ljubljano ob 15,35 h. Obrok na
letalu. Pristanek v Ljubljani ob 16.50 po lokalnem času.
CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.
CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 letalski prevoz po programu,
 letališke in varnostne pristojbine,
 prevoz letališče - hotel - letališče,
 3x nočitev z samopostrežnim zajtrkom v hotelu lokalne turistične kategorije3*/4*,
 ogled Istanbula,
 vstopnine in vodenje po muzejih (Topkapi palača, cerkev Sv. Modrosti Hagia
Sofija, podzemna cisterna Yerebatan Sara),
 2 x večerja v hotelu ali lokalni restavraciji,
 obisk nočnega lokala z večerjo, omejeno količino pijače, folklornim programom,
trebušnimi plesalkami in prevozom,
 2 x malica 2. in 3. dan,
 4 vožnje s tramvajem/podzemno železnico,
 križarjenje po Bosporju s privatno ladjo,
 stroški slovenskega spremljevalca in organizacije potovanja,
 osnovno nezgodno zavarovanje.
DOPLAČILA:
 Enoposteljna soba,
 Zavarovanje rizika odpovedi
 CORIS zavarovanje
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