ПРАЕ ТУРИЗАМ ДОО
Ул.Филип Втори Македонски бр.3-106
1000, Скопје
Телефон: (+389) 2 3299 940
Жиро сметка: 270071818330116
Банка: Халк Банка АД Скопје

ИСТАНБУЛ
Термин:
23.05.2018 – 27.05.2018
5 дена / 2 ноќевања Автобус

1 ДЕН 23/05( Среда ) МАКЕДОНИЈА - ИСТАНБУЛ
Поаѓање од Скопје пред Дрводекор во 16:30.Ноќно патување со попатни паузи за одмор и
царински формалности.
2 ДЕН 24/05 (Четврток ) ИСТАНБУЛ
Пристигнување во Истанбул во утринските часови. Панорамски разглед на градот:
Аксарај, Лалели Џамија, Бејазитовата Џамија, Универзитетот, Римскиот аквадукт,
Златниот Рог, Хотелот Пера Палас (каде Агата Кристи го напишала светски познатиот
роман Ориент Експрес), плоштадот Таксим, стадионот на Бешикташ, Галата кула,
Египетскиот пазар, Јени џамија, Рустем Пашината Џамија, Патријаршијата, Сулејманија,
Фатих Џамија... Факултативна посета на Долма Бахче Сарај - последната резиденција на
Отоманскиот султан, која содржи музејска збирка со непроценливо богатство, до 1922г.
служел како резиденција на Отоманскиот Султан, а по 1922г. резиденција на Кемал

Ататурк. Сместување во хотел. Попладне, предлагаме посета на Азискиот дел на
Истанбул – Ускудар - Бејлербеј, поминувајќи преку подводниот тунел Мармарас (13.5 км
за 4 минути, 60 метри под нивото на водите на Босфор...Европа - Азија) прекрасно место
за кафе, да се вкуси прекрасна риба во некои од познатите ресторани. Враќање во хотел.
Ноќевање.

3 ДЕН 25/05 ( Петок ) ИСТАНБУЛ ( Аја Софија, Топ Капи )
Појадок. После појадокот, факултативен повеќечасовен пешачки разглед на значајните
места низ Истанбул: плоштадот Султанахмет, Аја Софија (Света Софија), Топ Капи –
Палатата на султаните, Сината Џамија. Разгледот продожува со посета на Чаршијата на
зачини и пауза за ручек покрај море на Галата Мост. После паузата, продолжување кон
Галата Кула и влез во истата, која нуди неповторлива панорама на Истанбул. После
пладне враќање во хотел, слободно време за одмор и индивидуални
прошетки.Ноќевање.

4 ДЕН 26/05 ( Сабота ) ИСТАНБУЛ - МАКЕДОНИЈА
Појадок. Напуштање на хотелот. Посета на нај големиот трговски центар во Европа FORUM, во кој се наоѓа Аквариумот Turkuazoo (најголемиот подземен аквариум).
Поаѓање за Македонија во попладневните часови. Ноќно возење преку Грција со попатни
паузи.

5 ДЕН 27/05 ( Недела ) МАКЕДОНИЈА
Пристигнување во раните утрински часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:) 6138 ДЕНАРИ ( 99 ЕВРА )
ЗА УПЛАТА ДО 20.04.2018: 5456 ДЕНАРИ (88 ЕВРА)

Дете до 6 години плаќа 2790 денари ( 45 евра )
Дете од 6 до 12 години 4030 денари ( 65 евра )

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:
- Превоз со модерен туристички автобус
- Сместување во хотел со 4* на база 2 ноќевања со појадок

- Организиран разглед на Истанбул
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:
- Посета на Азискиот дел Ускудар-Белербеј, под подводниот тунел 10 евра
- Влезници во локалитетите Аја Софија 15 евра, Топ Капи 15 евра
- Yerebatan Sarayı (Потонетата Палата) 10 евра
- Посета на Аквариумот Turkuazoo (превоз | влезница) - 15€;
- Посета на Долма Бахче Сарај (водич, влезница) 25 евра
- Патничко – здравствено осигурување 200 денари
- Доплата за 1/1 соба + 35 евра
НАПОМЕНА:
Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс
1 евро = 62 денари
За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници.
Факултативните излети се уплатуваат првиот ден од патувањето како би можеле истите
технички да се реализираат !
Цената на аражманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд
За овој програм важат Опшите Услови на патување на Т.А. Прае Туризам ДОО
Општи напомени за патување:
Т.А. Прае Туризам го задржува правото на, 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.
Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето.
Уплата исклучиво во денари.

