Biuro Podróży Exodus

BAŚNIOWY STAMBUŁ NA DWÓCH KONTYNENTACH: MIASTO Z TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY
Grobowce największego z sułtanów - Sulejmana Wspaniałego i jego najsłynniejszej żony - Roksolany
(Hürrem Sultan), pałace sułtanów: Topkapi i Dolmabahce, harem sułtański, sześć minaretów Błękitnego
Meczetu, podziemna cysterna z 336 marmurowymi kolumnami, Agia Sofia - dawniej największy kościół
świata, zatoka Złoty Róg, największy kryty bazar świata, rejs statkiem po cieśninie Bosfor pomiędzy Europą i
Azją, miejsce śmierci Adama Mickiewicza, meczet Selima II w Edirne - szczytowe osiągnięcie legendarnego
architekta Mimara Sinana.
2 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 6 dni
Terminy:
20.10.2022 - 25.10.2022

1850 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!

1999 PLN cena normalna

Program:
01.dzień: 03.00 wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej). Przejazd przez
Nową Sól, Polkowice, Jawor, Nową Wieś Legnicką, Wrocław, Kłodzko (można wsiadać na trasie po
uzgodnieniu miejsca).
Wyjazd z kraju: Boboszów. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Serbię.
Około 23.00 - zakwaterowanie w hotelu w rejonie Nisz. Nocleg.
02.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Przejazd przez Serbię i Bułgarię. Wjazd do Turcji.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w Stambule. Obiadokolacja. Nocleg.
03.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Zwiedzanie STAMBUŁU (dawny Konstantynopol i Bizancjum, dawna stolica Imperium Osmańskiego,
największe miasto Turcji i Europy, lista UNESCO) - pałac sułtanow Dolmabahce, największy w mieście
plac Taksim, reprezentacyjny bulwar Istiklal z licznymi sklepami, teatrami i galeriami sztuki, most Galata,
nabrzeże Eminonu, stadion FC Besiktas, meczet Sulejmana - mauzoleum sułtana Sulejmana Wspaniałego i
jego żony Roksolany (sułtanka Hurrem, znana z serialu "Wspaniałe stulecie"), uniwersytet, plac Bajazyda (z
przewodnikiem lokalnym).
Możliwość udziału w rejsie statkiem turystycznym po CIEŚNINIE BOSFOR.
Czas wolny na słynnym WIELKIM BAZARZE (największy kryty bazar świata).
Około 20.00 powrót do hotelu w Stambule. Obiadokolacja. Nocleg.
04.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Zwiedzanie STAMBUŁU (dawny Konstantynopol i Bizancjum, dawna stolica Imperium Osmańskiego,
największe miasto Turcji i Europy, lista UNESCO) meczet Agia Sofia, hipodrom z egipskim obeliskiem i
Wężową Kolumną, pałac sułtanów Topkapy z haremem, Cysterna Bazylikowa, Błękitny Meczet, Stambulskie
Muzeum Archeologiczne (jedno z najwspanialszych na świecie), muzeum Adama Mickiewicza w kamienicy,
w której mieszkał i zmarł w 1855 r. (z przewodnikiem lokalnym).
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Około 19.00 - powrót do hotelu w Stambule. Obiadokolacja.
Możliwość udziału w TURECKIM WIECZORZE FOLKLORYSTYCZNYM z przekąskami, alkoholem,
regionalną muzyką i pokazami tańców.
Nocleg.
05.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Przystanek w EDIRNE (dawny Adrianopol, dawna stolica Imperium Osmańskiego, lista UNESCO) imponujący meczet Selima II Pijaka.
Przejazd przez Turcję, Bułgarię i Serbię.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w rejonie Nisz. Nocleg.
06.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację, Czechy. Wjazd do kraju: Boboszów.
Około 03.00 rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze parking pod CRS.
podróbki zegarków
W cenie:
autokar wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 4300 km
noclegi: 5 x hotel***- pokoje 2/3osobowe z łaz/WC/TV
wyżywienie: 5 śniadań (bufet) + 3 obiadokolacje (serwowane, napoje dodatkowo płatne)
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
pakiet realizacji programu (wstępy do obiektów turystycznych, obowiązkowy przewodnik lokalny,
zestawy słuchawkowy) - równowartość ok. 90 EUR (obowiązkowo, płatne w autokarze, kwota nie
podlega rozliczeniu)
rejs statkiem po cieśninie Bosfor 20 EUR (dla chętnych, w przypadku min. 25 uczestników)
turecki wieczór folklorystyczny - ok. 55-60 EUR (dla chętnych, w przypadku min. 25 uczestników)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 26 PLN (obowiązkowo, płatne przed wyjazdem)
napoje do obiadokolacji
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych. Wymagany jest paszport ważny w terminie min. do pół roku od dnia zakończenia imprezy.
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