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CITY BREAK: ISTAMBUŁ 5 dni 
 

Istambuł to miasto położone na styku dwóch kontynentów, w którym Europa łączy się z Azją, a Zachód przenika się z Orientem. To 
ogromna, tętniąca życiem metropolia, która przez wieki znajdowała się pod panowaniem aż trzech wielkich imperiów, by w końcu 
stać się jednym z najważniejszych miast Europy. Oszałamiające świątynie, pełne przepychu pałace, muzea po brzegi wypełnione 
bezcennymi skarbami i aromat przypraw na ulicach tworzą jedyną w swoim rodzaju, fascynującą mieszankę! 

 

PROGRAM RAMOWY: 
DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku  na 2  godziny przed wylotem, odprawa i  przelot do  Istambułu. Transfer do hotelu, 

zakwaterowanie i nocleg. 
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania. 

 

 
 

DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Istambułu - w programie m.in. 

 Jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych na świecie meczetów – Błękitny Meczet, ozdobiony sześcioma minaretami, 
cudownymi witrażami oraz ponad 20 tysiącami błękitnych, ceramicznych płytek z Izniku, którym zawdzięcza swoją nazwę 

 Wpisany na listę UNESCO Pałac Topkapi, który był siedzibą sułtanów przez 400 lat. Zwiedzanie Pałacu – m.in. Brama 
Pozdrowień, Wieża Sprawiedliwości, meczet z relikwiami Mahometa, największe na świecie kuchnie, w których pracowało 
ok. 1000 osób, dawna rezydencja sułtanów, posiadająca 4 piękne dziedzińce, wypełniony klejnotami Skarbiec oraz słynny 
Harem, w którym mieszkała rodzina królewska 

 Yerebatan Saray zwany też Zatopionym Pałacem lub Cysterną – ogromny zbiornik zbudowany na fundamentach dawnej 
bazyliki, miał zapewnić wodę pałacowi i miastu w czasie oblężeń 

 Jeden z architektonicznych cudów świata i najsławniejsza bizantyjska budowla w Stambule – Hagia Sophia (Świątynia 
Mądrości Bożej), na której widok cesarz Justynian miał powiedzieć Salomonie, przewyższyłem cię! 

 Meydani czyli Hipodrom na 100 tysięcy widzów, w którym odbywały się wyścigi rydwanów i występy cyrkowców, kolumna 
Konstantyna, kolumna Serpentyna i egipski obelisk 

 Meczet Rustema Paszy, znany ze swych kolorowych wnętrz pokrytych fajansowymi płytkami 

 Zbudowany na wzór zachodnioeuropejski Pałac Dolmabahce, otoczony pięknym ogrodem 
 Jeden z najstarszych bazarów w mieście, Bazar Egipski, którego nazwa wywodzi się jeszcze z czasów otomańskich, kiedy 

handlowano tutaj przyprawami przywożonymi z Egiptu oraz Wielki Bazar – największe kryte targowisko świata, gdzie w 
tysiącach sklepów i sklepików można kupić niemal wszystko 

 Dla chętnych pokaz słynnych wirujących derwiszów (ok. 20 €) oraz rejs stateczkiem po cieśninie Bosfor, rozdzielającej Azję 
od Europy (ok. 35 $) 

 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni – m.in. wszelkiego rodzaju kebabów, czyli 
pieczonych mięs podawanych tu na kilkaset sposobów, faszerowanych małży, pieczonych kasztanów, miodowo-orzechowej 
baklavy oraz anyżowej raki 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Istambule to ok. 15-20 €) 
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg. 
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DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju. 
 

 

 

HOTELE 3* w hotelach 3*, położonych w niewielkim oddaleniu od ścisłego centrum Istambułu, w europejskiej części miasta, w 

pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, skąd szybko minut można dostać się do najważniejszych zabytków miasta. Wszystkie 
hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem. 
Wyżywienie: Śniadania w formie bufetu 

 

PRZYKŁADOWY HOTEL: 

 

 
 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi) 
 Bagaż podręczny (Uwaga! Dla wylotów z Berlina – cena zawiera również bagaż główny o wadze 30 kg / przy wylotach 

z pozostałych miast cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki) 
 Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
 4 noclegi w hotelu 3* 
 Pokoje 2-osobowe z łazienkami 
 4 śniadania 
 Opieka pilota 

 Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł) 
 Gwarancja niezmienności ceny 

 

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to 100-120 € (w zależności od wielkości grupy) - kwota 

ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską podczas realizacji programu zwiedzania, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz 
z kosztami ich rezerwacji (Pałac Topkapi, Hagia Sophia, Yerebatan Saray, Pałac Dolmabahce) oraz lokalnych przewodników. 
Cena nie zawiera obowiązkowych napiwków w wysokości ok. 4 €/os/dzień. 
Opcje dla chętnych (wirujący derwisze, rejs po Bosforze) są dodatkowo płatne. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 Dopłata za pokój 1-osobowy +450 zł (nie ma możliwości dokwaterowania!) 
 Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -120 zł 

 
 

 

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: 
 Dla wylotów z Warszawy - cena zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza operująca 

na danej trasie 

 Dla wylotów z Berlina – cena zawiera bagaż podręczny oraz bagaż główny o wadze 30 kg 
 Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 

100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.). 
 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 
 Do wjazdu do Turcji niezbędny jest paszport ważny przez 6 miesięcy od planowanej daty powrotu do kraju (nie ma 

możliwości wjazdu na dowód osobisty!) 
 Do wjazdu do Turcji niezbędna jest wiza. Można wykupić wizę w naszym biurze lub złożyć wniosek samodzielnie na stronie  

www.evisa.gov.tr. Dane potrzebne do wystawienia wizy to imię i nazwisko zgodne z paszportem, data urodzenia, imiona 
rodziców, adres zameldowania, telefon kontaktowy, seria i numer paszportu oraz pełna data wydania i ważności paszportu. 

http://www.evisa.gov.tr/
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wystawienia wizy! 

 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza 
grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym) 

 Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Istambule po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer 
lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy 

 Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską 
 W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety 

śniadaniowe 
 Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej 

drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem 
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów 

 
 

 

 

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy 

zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu 
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP).  Istnieje również możliwość skorzystania z opcji 
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  

 
 

 

 

TERMINY I CENY:  

 

ISTAMBUŁ      WARSZAWA 
 
                 TERMIN  ILOŚĆ DNI CENA 

2019-05-09 - 2019-05-13 5 2399 zł 

2019-06-13 - 2019-06-17 5 2399 zł 

2019-09-26 - 2019-09-30 5 2399 zł 

2019-10-24 - 2019-10-28 5 2399 zł 

 

 


