Нові грані Стамбула: від класики до модерну. Стамбул weekend
3 дні – 395 євро
Київ – Стамбул (Принцеві о-ви) – Київ
У вартість входить
Розміщення в готелі 4*; доплата за SNGL від 50 євро
Усі екскурсії за програмою; супровід гіда Феєрії зі знанням
турецької мови
Вхідні квитки в музеї за програмою;
Пором на Принцеві острови; в обидва боки, вхідний квиток
на пляж і обід із доставкою
Трансфери на комфортабельному автобусі; за маршрутом
Харчування – сніданки.

У вартість не входить
Міжнародний авіапереліт; від 180 євро, Турецькі авіалінії
Страховка;
Додаткове харчування;
Вхідний квиток на оглядовий майданчик "Сапфіра"; 8 євро
(+5 євро вертолітний тур-симулятор)
Вечері для групи на вибір;
Особисті витрати.

Польотні дані:
ТК458 KBP–IST 10:00 – 12:05
ТК459 IST–KBP 18:15 – 20:15
Вечері для групи на вибір:
– у ресторані – близько 40 євро,
– на кораблі з прогулянкою по Босфору – під запит,
– у Дівочій вежі – від 50 євро без спиртного, від 60 євро алкоголь 2 одиниці, трансфер у готель входить у
вартість.
Вартість на 1 особу при розміщенні в готелі 4* (історичний центр Стамбула, готель із високим
рейтингом), 1/2 DBL, ВВ:
2 ночі та 3 дні – 395 євро, доплата за SNGL 60 євро
3 ночі та 4 дні – 475 євро, доплата за SNGL 80 євро
День 1, сб Київ - Стамбул
Виліт з а/п "Бориспіль" до Стамбула, а/к Турецькі авіалінії, рейс ТК458 KBP –IST 10:00 – 12:05.
Прибуття в аеропорт Стамбула, зустріч із гідом. Трансфер в історичний район Фатіх.
Обід на даху кафе з шикарним видом на затоку Золотий ріг і Босфор.
Після обіду – огляд Комплексу мечеті Сулейманіє. Потім переїзд в історичний район Султанахмет, оглядова
екскурсія площею Іподром, Араста Базар, Мала Айя Софія, цистерна Шерефіє.
Трансфер у готель 4* в історичному центрі Стамбула. Поселення, вільний час.
День 2, нд Стамбул
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію "Стамбул від Візантії до модерну" на цілий день.
Повернення в готель, відпочинок.
День 3-4, пн-вт Стамбул - Принцеві острови - Київ
Сніданок у готелі, вільний час. Виселення з готелю. 13:30 Трансфер в аеропорт.
18:15 Виліт до Києва а/к Турецькі авіалінії, рейс ТК 459 IST–KBP 18:15 – 20:15.
*Для тих, хто залишається на додатковий день.
Сніданок у готелі. Морська прогулянка на один із Принцевих островів на цілий день, з відпочинком на морі й
обідом. Повернення в готель, відпочинок.
День 4, вівторок
Сніданок у готелі, вільний час. Виселення з готелю. 13:30 Трансфер в аеропорт.
18:15 Виліт до Києва а/к Турецькі авіалінії, рейс ТК 459 IST–KBP 18:15 – 20:15.

