ИСТАНБУЛ
5 дена/ 2 ноќи/автобус
1 ден 07.03.2019/ 14.03.2019 (четврток) Скопје/Штип - Истанбул
Поаѓање за Истанбул во 17.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел ВИП, во 18.30
часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта. Ноќно патување преку Грција со попатни
паузи за одмор и царински формалности .

2 ден 08.03.2019/ 15.03.2019 ( петок ) Истанбул
Пристигнување во Истанбул во предпладневните часови. Посета на Вселенската
Патријаршија – црквата Св.Ѓорги, подигната во 1720г. и во која се чува и дел од столбот
на кој е камшикуван Исус Христос. По посетата сместување во хотел. Потоа, посета на
џамијата на Сулејман Величествениот кадешто се наоѓаат гробовите на Сулејман
Величенствениот, неговата сопруга Рокселана (Хурем Султан), ќерката Михримах.
Слободно попладне со можност за индивидуална посета на најголемата покриена
чаршија Капали чаршија (отворена 1461 година со над 4000 продавници или можност
за уживање во спа услугите кои хотелот ги нуди ( затворен базен, сауна, турска бања ).
Ноќевање.

3 ден 09.03.2019/ 16.03.2019 ( сабота) Истанбул
Појадок. Разглед на градот со локален водич: Посета на азискиот дел – Бејлејбеј Враќање во Европскиот дел преку Босфорскиот Мост симболот на Истанбул.
Продолжуваме со разглед на стариот Истанбул - Плоштадот Султанахмед, во чија
близина се наоѓаат Топ Капи, Аја Софија и Султан Ахметовата Џамија ( Сината Џамија ),
Хиподромот.... Факултативна посета на најпознатата црква-џамија Аја Софија и
познатата Топкапи палата каде што живеел Величествениот султан Сулејман. Аја
Софија е градена за време на Византискиот цар Јустинјан и нејзината купола е висока 56
метри и изгледа како да лебди, со што го претставува небото. Била најголема катедрала
во светот скоро 1000 години. По посетата на Аја Софија, продолжуваме кон Палатата
Топ Капи –При главниот влез на Топ Капи Палатата, од десната страна се наоѓа црквата
Света Ирина, единствена христијанска црква во Истанбул која никогаш не е претворена
во Џамија. Овде се наоѓаат светите мошти на Исламот (Мухамедовиот заб) и
Христијанството (раката на Св.Јован Крстител), тука се изложени колекцијата на
часовници на султанот, приборите за јадење и многу подароци меѓу кои се наоѓа и
најголемиот дијамант на светот. Слободно време. Враќање во хотел. Факултативна
вечера во национален ресторан со ориентална програма и турска кујна. Ноќевање.

4 ден 10.03.2019 / 17.03.2019 ( недела) Истанбул - Штип/Скопје
Појадок. Факултативно крстарење со брод по Босфор со локален водич и единствена
можност за панорамски разглед на палатите од двете страни на каналот (Прочуената
Кула на Девицата, изградена во 408г. пред новата ера - еден от симболите на Истанбул,
Црквата „ Hagia Irene” - најстарата византиска црква во градот, минување под мостот на
Босфорот). Факултативна посета со локален водич на палатата Долма Бахче Сарај последна резиденција на Отоманската империја, која содржи непроценливо богатство.
Поаѓање за Македонија со попатна посета на Шопинг Центар Форум – каде што се наоѓа
и аквариум( влезница за посета се плаќа на лице место). Патување преку Грција со
попатни одмори.

5 ден 11.03.2019/ 18.03.2019 ( понеделник ) Штип/Скопје
Пристигнување во Штип/Скопје во утринските часови.

цена:

6.600,00 денaри

Во цената на аранжманот е вклучено:
 превоз со туристички автобус
 појадок во режија на агенцијата - првиот ден
o 2 ноќевање со појадок во хотел со 4* во Истанбул http://www.ilkbaldeluxehotel.com/
o ( користење на спа улугите во хотел, базен, сауна, турска бања)
 разглед на Истанбул со локален водич + посета на азискиот дел
 организација и водство на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

факултативна посета на Долма Бахче Сарај (влезница + водич + превоз) - 25 евра (минимум 35 лица за
реализација на аранжманот)
 влезница за Аја Софија – 15 евра (минимум 25 лица за реализација на аранжманот)
 влезница за Топкапи – 15 евра (минимум 25 лица за реализација на аранжманот)
 крстарење по Босфор - 15 евра (минимум 35 лица за реализација на аранжманот)
 посета на национален ресторан со музика и шоу програма – 30 евра (минимум 20 лица за реализација на
аранжманот)
 патничко осигурување – 200 денари (задолжително)
Општи напомени :
- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени
патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- 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.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вондредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на
границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати
задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 20.02.2019
За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ

