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Во цената на аранжманот е вклучено:

Во цената на аранжманот не е вклучено:

Состанок на групата во договреноте време и место и поаѓање за
Истанбул. Ноќно патување преку граничниот премин Богородица кон
Р.Грција со попатни паузи за одмор и царински формалности.

Пристигнување во Истанбул во предпладневните часови. Панорамски
разглед на Азискиот дел на Истанбул. Сместување во хотел .Слободно
време за индивидуални активности. Ноќевање.

Појадок. После појадокот посета на Принцевите Острови со локален
водич и крстарење по Босфор. Враќање во хотел. Ноќевање.

Појадок. После појадокот панорамски разглед на стариот дел од градот со
локален водич: Римскиот аквадукт, Хиподромот, Ибрахим Паша Палата
посета на Сината џамија, Аја Софија, Топкапи Палатата, и Хурем Султан
Амам. Враќање во хотел. Во вечерните часови посета на ТАШХАН
Национален Турски ресторан со богата шоу програма. Враќање во
хотел.Ноќевање.

Појадок. Напуштање на хотелот и посета на Долма Бахче Сарај –
последната резиденција на Отоманскиот Султан која содржи музејска
збирка со непроценливо богатство. Посета на Шопинг Центар. Во
попладневните часови поаѓање за Скопје преку Р.Грција. Ноќно возење со
попатни паузи за одмор и царински формалности.

Пристигнување во Македонија во утринските часови.

Превоз со високотуристички автобус
Сместување во Хотел 3* на база НП (ноќевање со појадок)
Панорамски разглед на Истанбул со локален водич
Професионален туристички придружник
Организација и реализација на програмата
Посета на
Крстарење по
Патничко осигурување
Посета на со презентација

Посета на Национален ресторан Ташхан (факултативно) 25 €
Посета на Топи Капи Палатата 13 €
Посета Долма Бахче Сарај 15 €
Посета на Ноќен клуб на Таксим 3 €
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Појадок. После појадокот посета на Универзитетот Мармара со локален
водич каде ќе има презентација и коктел. Враќање во хотел и слободно
време. Во вечерните часови посета на ноќен клуб во Таксим. Ноќевање.
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Аја Софија
Босфор

Мarmara niversity

249€ / 15.438мкд


