«Стамбул + Каппадокія. Авіа із Львова»
Програма

День 1-й

●
●
●
●
●

Приліт в аеропорт міста Стамбул.
Зустріч з гідами.
Груповий трансфер аеропорт-готель.
Розміщення в готелі.
Вільний час.

19:00 – "Вечірня прогулянка по Босфору" (60€ з алкоголем і 45€ без алкоголю). Кораблик
по Босфору - морська прогулянка по Босфору відкриє вам всю велич і пишність Стамбула. Ви
побачите з палуби корабля найвідоміші історичні пам'ятки колишньої столиці Римської,
Візантійської та Османської імперій: палаци Долмабахче і бейлербея, фортеці Румелі Хісар і
Анадолу Хісар, острова Галатасарай, Кашик і Седеф.
У Туреччині проживає дуже багато народностей, і кожна з них славиться своїми традиціями. Ви
побачите національні танці жителів Чорноморського, середземноморського і Егейського
узбережжя, а також кавказькі танці, танець живота і барвисті обряди турецького весілля. Крім
того, перед вами виступлять дервішів, що досягають почуття неймовірного духовного піднесення
через ритмічне Кружляння. Вам надовго запам'ятаються їх яскраве біле вбрання, високі шапки і
неймовірна енергія в залі і на сцені, яка народжується під час танцю. Крім чудової розважальної
програми, на кораблі вам буде запропоновано вечерю по системі a la carte і напої місцевого
виробництва. Обов'язково спробуйте знаменитих «раки», що має в країні практично священний
статус.

●

Нічліг.

День 2-й

Після сніданку в готелі, відправляємось на автобусну оглядову екскурсию по Стамбулу –
музей панорама, фабрика хутра і солодощів.

●
●
●

Трансфер до готелів.
Час для шопінгу (самостійно).
Нічліг.

День 3-й

●

Сніданок.

Пішохідна екскурсія "Стамбул - столиця імператорів" ~6 год. (70€, вхідні білети і обід
включені). Ви підете на площу Іподрому. Найдавніші пам'ятки в самому центрі і навколо цієї
площі є найважливішими пам'ятками Стамбула.
Після цього Ви відвідаєте Собор Святої Софії в Константинополі, соборна церква Святої Софії,
Айя-Софія, Велика церква - у цієї цікавої споруди існує безліч назв. З зведеним храмом свого
часу ходило безліч легенд про витрачені ресурси, але всі вони згасали в порівнянні з дійсністю.
Блакитна Мечеть султана Ахмета. Це єдина мечеть в світі, що має шість мінаретів. Потім Вашій
увазі буде представлено Палац Топкапи, який є найбільшим і найстарішим палацом в світі, що
зберігся до наших днів. Палац розташований на місці першого поселення в Стамбулі, займає один
з семи пагорбів міста і підноситься на історичному півострові, звідки відкривається чудовий вид
на Золотий Ріг, Босфор і Мармурове море. Протягом 400 років цей палац був центром управління
Османської Держави, однією з трьох найбільших імперій світу.

●

Нічліг.

День 4-й

●
●
●
●
●

Сніданок.
Переліт в Кайсері.
Груповий трансфер.
Розміщення в готелі в Каппадокії.
Вільний час.

Додаткові екскурсії по Каппадокії можна замовити на рецепції готелю, або у Стамбулі.

●

Нічліг.

День 5-й

●
●
●

Сніданок.
Вільний час.
Нічліг.

День 6-й

●
●
●

Сніданок.
Раннє звільнення номерів.
Груповий трансфер в аеропорт (за 4-5 год. до вильоту).
При бажанні виселення о 12:00 - трансфер індивідуальний (50€).

