To nejlepší z Istanbulu + NÁKUPY A LÁZNĚ (letecky z Prahy)
10.11. - 13.11. 2022

15 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28604/

Průvodce:

Vladimír Damian Soukup

Specialista:

Barbora Koníčková, +420 596 111 030, konickova@radynacestu.cz

Nezapomenutelný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z Istanbulu. Projedete se lodí po
Bosporu, objevíte osmý div světa, byzantský kostel Hagia Sophia, a budete obdivovat úchvatnou architekturu Modré
mešity. Navíc zrelaxujete v tureckých lázních a užijete si nákupy za skvělé ceny. Překročte s námi bránu orientu a
poznejte Istanbul, město na dvou kontinentech!

Na co se můžete těšit
jedinečnou plavbu po Bosporském průlivu
návštěvu pohádkové Modré mešity
relaxaci v pravém tureckém hamámu
nákupy na proslulém Velkém bazaru

Co už máte v ceně?
letenka Praha - Istanbul - Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo a odbavované dle pravidel pro přepravu zavazadel viz níže
transfer letiště Istanbul - hotel Istanbul - letiště Istanbul
3 x ubytování v Istanbulu v hotelu 3* ve 2lůžkových pokojích, popř. 3lůžkových
3 x snídaně
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
přesuny v Istanbulu místní dopravou, fakultativní výlet, projížďku lodí, večeři
vstupné na místě
bakšišné (cca 10 €/pobyt)
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 400,00 Kč

Kde budete ubytováni?
3* hotel v centru Istanbulu.
V pěší dostupnosti k několika významným památkám, k restauracím i obchodům.

Jak je to s jídlem?
Snídaně v hotelu je formou bufetu.
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Během dne při prohlídce Istanbulu bude možné zakoupit jídlo na některé z přestávek v místech s možností občerstvení.

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
Fakultativní výlet asijská část Istanbulu
Dítě: 1 070,00 Kč, Dospělý: 1 370,00 Kč
Plavba lodí po Bosporu
Dítě: 720,00 Kč, Dospělý: 840,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 10. listopadu: Odlet z Prahy a přílet do Istanbulu v odpoledních hodinách. Objednaným transferem odjezd na
hotel na ubytování.
V podvečerních hodinách nasajeme atmosféru "orientu" na Velkém Bazaru, kde budeme moci nakoupit vánoční dárky za velmi
výhodné ceny.

Pátek 11. listopadu: Dopoledne vás čeká prohlídka centra města s historickými památkami, odpoledne uvidíte známou
čtvrť Galata a pro zájemce je připravena oblíbená vyhlídková plavba lodí po Bosporu.
Po snídani se vydáme na Sultanahmet, centrum starověkého města Konstantinopole. Uvidíme Modrou mešitu, jednu z
největších mešit v Istanbulu, která od 17. století patří k hlavním ozdobám panorama Istanbulu. Známá je také pro své modré
dlaždice z Izniku a šest minaretů.
Na Hipodromu, bývalém centru správní a politické činnosti Konstantinopole, budeme moci zhlédnout obelisk z Egypta, Serpentine
sloupce z Delphi a Fontánu Willhelma II, Milník Milion, Cisternu Yerebatan, Hagia Sophia, nádherný byzantský kostel - jedno z
nejkrásnějších a největších architektonických děl na světě, proto ho mnozí historikové nominovali na osmý div světa, Konstantinův
spálený sloup, hřbitov s hrobkami sultánů.
Odpoledne společně navštívíme čtvrť Galata, ležící na tzv. "druhé straně Istanbulu", která byla založena jako západní
latinsko-katolická kolonie obývaná židy, Janovskými a Benátskými obchodníky. Ze staré Galatské věže se nám naskytne
nádherný pohled na celý Zlatý roh, následně si prohlédneme i tunel podzemní lanové dráhy, která je po londýnském metru
druhým nejstarším systémem podzemní dráhy na světě.
Také strávíme spoustu času na hlavní nákupní ulici této úžasné čtvrti, kde najdeme butiky všech světových značek, avšak
s výhodnými tureckými cenami. A až nás z nabídky budou oči přecházet a ruce budeme mít plné balíčků již připravených jen vložit
pod vánoční stromeček, odměníme se za námahu nakupování ochutnávkou pravé turecké kuchyně v některé z místních
vyhlášených restaurací (například rybí restaurace pod Galatským mostem).
A ještě než zapadne slunce vás pozveme na "top výlet lodí po Bosporu" s nezapomenutelnou podívanou na evropskou a asijskou
část města Istanbulu.

Sobota 12. listopadu: Po snídani bude možnost odjezdu na fakultativní výlet nebo volného dne ve městě.
Fakultativní výlet na asijskou část města: Společně se nalodíme na trajekt a po příjezdu na asijskou část města budeme
mít příležitost odpočívat a relaxovat v tureckých lázních ze 17. století. Zde nás vykoupou tak, jako to naposledy udělala naše
maminka, my budeme jen ležet a necháme se opečovávat mýdlovou lázní, pílingem a masáží. Na závěr si užijeme obřad pití
pravého tureckého čaje. Patřičně osvěženi a odpočati se vrhneme na nákupy v Kadikoy, kdy se nejprve projedeme do kopce, na
kterém se čtvrť nachází, starou historickou tramvají a zpět již budeme mít možnost dokoupit poslední vánoční dárečky.
V podvečerních hodinách se zájemci výlet na Sapphire - nejvyšší mrakodrap v celém Turecku a 4. nejvyšší v Evropě. Svou
výškou 236 m láká turisty z celého světa na krásnou vyhlídku a díky 4D simulaci letu helikoptérou nad městem si odnesete i dříve
nepoznané zážitky a úchvatné vyhlídky. Následně samozřejmě budeme moci navštívit i obrovské nákupní molo plné obchodů
všech světových značek s možností nákupu zboží za mimosezónní ceny.

Neděle 13. listopadu: Po snídani možnost krátké procházky městem s prohlídkou Valentova aquaduktu a hradeb ze 4.6. století n. l.
Následně přesun z hotelu na letiště a odlet zpět do Prahy.
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