INEX 3216-389
24-ти МАЈ ВО ИСТАНБУЛ
1 ден (23.05.2018 - среда) – СКОПЈЕ – СТРУМИЦА – ГРЦИЈА
Состанок со групата во Скопје. Поаѓање за Истанбул. Ноќно патување преку Грција со
попатни паузи за одмор и царински формалности.
2 ден (24.05.2018 - четврток)– ИСТАНБУЛ (ПАНОРАМСКИ РАЗГЛЕД, КРСТАРЕЊЕ
ПО БОСФОР)
Пристигнување во Истанбул во утринските часови. Факултативен панорамски разглед на
европскиот и азискиот дел на Истанбул: Римскиот Аквадукт, Златниот Рог, Таксим,
Галата Кула, Бешикташ, Ортакој. Сместување во хотел. Крстарење по Босфор со
панорамски разглед на мостовите, кои го поврзуваат Европскиот и азискиот дел на
Истанбул, во времетраење од 1,5 до 2 часа. Посета на Египетскиот пазар и можност за
шопинг. Слободно време на египетскиот пазар околу 1 час.Ноќевање.
3 ден (25.05.2018 - петок) – Истанбул (СИНА ЏАМИЈА, АЈА СОФИЈА, ТОП
КАПИ, РЕСТОРАН)
Појадок во хотел. После појадокот факултативна посета на Сината џамија, посета на Аја
Софија (факултативно), Посета на Топ Капи палатата (факултативно) – музеј со
непроценлива колекција на споменици и уметнички дела – сегашниот изглед на палатата
датира од времето на Сулејман Величествениот. Слободно време во Капали чаршија. Во
вечерните часови посета на национален ресторан со богата шоу програма и
вечера.Ноќевање.
4 ден (26.05.2018 - сабота) – ИСТАНБУЛ (ДОЛМАБАХЧЕ, САФИР СЕЈИР
ТЕРАСИ)
Појадок во хотел. Напуштање на хотелот. Факултативна посета на Долма Бахче Сарај последната палата на Отоманските Султани, која содржи музејска збирка со непроценливо
богатство. Можност за посета на највисоката зграда во Европа(236м)Враќање во хотел.
Sapphire Seyir Terasi (панорамска тераса), можност преку четиридимензионалното небесно
возење до хелихоптер над Истанбул да ги посетите најзначајните знаменитости: Галата
Кула, Златниот Рог, Сината Џамија, Аја Софија, Топ Капи, Девојачката Кула. Посета на
шопинг центарот Форум. Заминување за Македонија во доцните попладневни часови.
Ноќно возење преку Грција.
5 ден (27.05.2018 - недела) – СТРУМИЦА - СКОПЈЕ
Пристигнување во Македонија во раните утрински часови (Струмица / Скопје).

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ до 20.04.2018 – 85 €
(5.270 ден.)
ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ - 99 € (6.138 ден.)

Во цената на аранжманот вклучено е:


Превоз со туристички автобус на наведената релација,



Сместување во двокреветни соби во хотел 3* во Истанбул на база на 2 ноќевање со
појадок,



Професионален туристички придружник од агенцијата,



Организација и реализација на програмата

Во цената на аранжманот не е вклучено:


Панорамски разглед на Истанбул – Европски и Азиски дел со локален водич и
автобус -18 €



Крстарење по Босфор – 20€



Посета на Национален ресторан- 30 €



Посета на Аја Софија (влезница + слушалки + локален водич) – 18 €



Посета на Топ Капи (влезница + локален водич) - 15€



Посета Долма Бахче Сарај – (превоз со автобус + влезница + локален водич) - 25€,



Посета на Saphire Seyir Terasi – (влезница за 4D + локален водич + превоз со
автобус) – 20 €



Патничко осигурување

ПАКЕТ ФАКУЛТАТИВИ ЗА УПЛАТА ВО АГЕНЦИЈА - 102 €
( во цената не е вклучена вечера во ресторан )
ОПШТИ НАПОМЕНИ:


Резервација се прави со уплата на 30% од вкупнот износ на аранжманот



Целосна уплата на аранжманот е 15 дена пред почетокот на истиот



Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност по
курс 1 евро = 62 мкд



За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 45 патника



Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманотво случај
на промена на цената на превозот или хотелот



Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува
правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување
на истиот



Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните
излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите



За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени
посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици,
освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.



Организаторт го задржува правото за промена на редоследот на реализација на
програмата.

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk

