
Нові грані Стамбула. Фестиваль тюльпанів 

7 днів – від 499 євро 
Київ – Стамбул - Бурса – Київ 
 
У вартість входить 
Трансфер аеропорт - готель - аеропорт;  
Порживання 4 ночі/5 днів;  

Харчування; сніданки 
Усі екскурсії за програмою;  
Радіогіди; 

Супровід місцевого ліцензованого гіда; 
Супровід гіда Феєрії зі знанням турецької мови. 
 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; Турецькими авіалініями: за цінами, наявними в системі 
бронювання на момент придбання квитків /від 130 € з Києва, від 85€ з Харкова 

Обіди під час екскурсій; 10 євро 
Факультативні екскурсії, вхідні квитки; 
Доплата за SNGL;  

Чайові водію і гіду; $20 
Страховка, включаючи covid19 (7 євро на 5 днів, 9 євро на 7 днів); 
Особисті витрати, Проїзд в громадському транспорті. 

Польотні дані з Києва: 

ТК458 KBP-IST 10:00 - 12:05   

ТК459 IST-KBP 18:15 - 20:15 

Можливі вильоти з Харкова в дати з 12 по 16.04.2021 та з Одеси з 10.04-16.04.2021 

Польотні дані з Харкова: 

12.04.2021, рейс TK 1474 HRK  IST 09:50 -12: 10 

16.04.2021, рейс  TK 1475 IST HRK  18: 45 -20: 50 

Польотні дані з Одеси: 

10.04.2021, рейс  TK 466 ODS  IST 10:20 -11: 50 

16.04.2021, рейс  TK 467 IST  ODS 19:10 -20: 40 

 

Факультативні екскурсії, вхідні квитки: 

Екскурсія в Бурсу з обідом - 85 євро; 

Принцеві острови - 25 євро, включно з квитками на пором; 

Долмабахче палац + гарем 20 євро; 

Топкапи палац + гарем 20 євро; 

Вхід на оглядовий майданчик "Сапфір" - 5 євро. 

День 1 Київ – Стамбул 

Зустріч з гідом Феєрії в аеропорту Борісполь. Виліт в Стамбул, а / к Турецькі авіалінії, рейс ТК458 KBP -IST 

10:00 - 12:05. Прибуття в аеропорт Стамбула. Трансфер в історичний район Фатіх. Обід в кафе з шикарним 

виглядом на затоку Золотий ріг і Босфор (обід за дод. плату). Після обіду екскурсія з сертифікованим 

місцевим гідом, який покаже прекрасну мечеть Сулейманіє Ми побачимо також місця спочинку Сулеймана і 

Роксолани і помилуємося чудовими видами на бухту Золотий ріг і протоку Босфор з оглядового майданчика 

поряд з мечеттю. По дорозі в готель ми зайдемо на історичний ринок Капали-Чарши, так само пройдемо 

повз монументальних білих воріт найстарішого Бейязіт університету. Поселення в готель Radisson President 

Beyazit Istanbul 4 *, вільний час.Наш готель розташований в історичній частині району Султанахмет, поруч з 

Гранд-базаром і трамвайною зупинкою Беязіт. З тераси на даху готелю, а також з критого басейну 

відкривається панорамний вид на Мармурове море. 

 
День 2 Стамбул 

Після сніданку в готелі ми в супроводі місцевого ліцензованого гіда вирушимо на екскурсію в султанський 

палац Топкапи і заглянемо в нещодавно відреставрований Гарем. Після обіду в одному з ресторанчиків 

турецької кухні (за додаткову плату) прогуляємося через Гюльхане парк до вокзалу Сіркеджі, а далі на 

пристань Еміноню, звідки морський пором доставить нас в азіатську частину міста - район Кадикей, де ми 

проведемо час до самого вечора. Повернення в готель на поромі або метро. 

 
 
День 3 Стамбул 
Після сніданку- до 16:30 годин - вільний час для відвідування спа або басейну (якщо будуть працювати), 

шопінгу на ринку, відвідування музеїв за бажанням, прогулянок стамбульськими вуличками.  

16:30 Оглядова екскурсія з гідом по площею Іподром та Султанахмет, вечірнє відвідування древньої 

християнської святині Айя Софії, що стала нещодавно мечеттю. Повернення в готель. Вільний час. 

 
День 4 Стамбул 
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію Стамбулом з відвідуванням Палацу Долмабахче. Морська прогулянка 
на кораблі по Босфору. Емірган парк - один з найкрасивіших в пору цвітіння тюльпанів парків Стамбула. 
Після відвідин Емірган парку бажаючі можуть відправитися на шопінг в торговий центр Істинья парк 
 



 
 
День 5 Стамбул 
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію "Стамбул від класики до модерну" на цілий день. Район Балат - 
антикварні лавки, різнокольорові будиночки і затишні арт-кафе, в одному з яких пообідаємо. Також ми 
побачимо Болгарську православну церкву. Після обіду ми перенесемося в сучасний Стамбул, в діловий 
район Левент, щоб поглянути на місто з висоти 261 метр, з оглядового майданчика найвищого 
стамбульського хмарочоса Сапфір (5 євро). Потім вирушимо в район Ускюдар, Мечеть Шакірін, інтер'єр якої 
був розроблений дизайнером-жінкою. Мечеть Мармара Ілахіят. Потім піднімемося на найвищу точку міста - 
пагорб Чамлиджа, 263 м над рівнем моря і мечеть Чамлиджа - одна з найбільших в Туреччині і світі.  
 Повернення в готель, відпочинок.  
 
День 6 Бурса, Принцеві о-ви 
Сніданок у готелі. Вільний час для прогулянок по Стамбулу, відвідування музеїв і шопінгу. 
Рекомендуємо вирушити на одну з факультативних екскурсій: 
1) Бурса - перша столиця Османської імперії (екскурсія на цілий день, 85 євро). 
2) Екскурсія на Принцеві острови на поромі в супроводі гіда, прогулянка на електроавтобусі по острову (25 
євро). 
 
День 7 Стамбул - Київ 
Сніданок у готелі, вільний час. Можна самостійно відвідати музеї в районі Султанахмет, наприклад, 
султанський палац Топкапи, мечеть Сулейманіє, цистерну Йерібатан, сходити на ринок за подарунками та 
сувенірами, супроводжуючий гід від Феєрії допоможе радою. 
12:00 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. 
 


