Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Обзорна екскурзия Истанбул и Кападокия с
екскурзовод - пролетна ваканция, Великден и
майски празници
цени от

826.00 лв.
Дестинация
Кападокия
Продължителност
7 дни
Тип настаняване
BB, FB

Кападокия
Организираме екскурзии до Кападокия индивидуални и в група

Екскурзия в Кападокия и Истанбул
Дати: тръгване всеки ден
препоръчано за Пролетната ваканция 30.03-05.04, Великден 27.04- 03.05 и Майски празници
30.04-06.05.2019

ПРОГРАМА:
ДЕН 1

Пристигане в Истанбул и настаняване в избрания хотел за нощувка.
Свободно време за самостоятелно разглеждане и опознаване на града.
ДЕН 2
След закуска ще предприемем целодневен тур на стария град на
Истанбул, включващ посещение на: църквата Св. София, Синята
джамия, площад „Хиподрума“, двореца Топкапъ и Капалъ чарши. След
което ще се върнем обратно в хотела за нощувка.
ДЕН 3
Днес след закуска в хотела ни предстои целодневна обиколка на района
на Босфора. Ще посетим: пазара на подправките, ще се возим на
корабче по Босфора, ще видим двореца Долмабахче, ще се насладим на
невероятната гледка на моста на Босфора и хълма Камлика. След
наситения с емоции ден ще се върнем в хотела за нощувка и почивка.
ДЕН 4
След закуска ще имате свободно време за индивидуални занимания,
след това предстои трансфер до летището за полет до Кападокия, през
Кайсери. Ще бъдете превозени от летището до избрания от вас хотел,
където ще вечеряте и пренощувате.
ДЕН 5
След закуска ще се отдадем на целодневен тур, с посещение на
открития музей Гореме, Аванос, долината Девренти Пасабаг. Ще се
върнем обратно в хотела за вечеря и нощувка.
ДЕН 6
След закуска ще прекараме остатъка от днешния ден в посещение на
подземния град Каймакли, Червената долина, Кавусин, Ортахисар и
Гълъбовата долина.
ДЕН 7

След закуска ще имаме свободно време за разходки и почивка. Малко
по-късно през деня ще бъдем транспортирани до летището за полет до
България или до международна автогара за автобус до България.
Настаняване по програмата:
- 3* Selenay Hotel - http://hotelselenay.com/tr/
- 3* Buyuk Avanos Hotel - http://www.avanoshotel.com/
- 4* Buyuk Sahinler Hotel - https://www.hotelbuyuksahinler.com.tr/
- 4* Peri Tower Hotel - http://peritower.com/
- 5* Elite World Hotel - http://www.eliteworldistanbul.com.tr/
- 5* Dinler Urgup Hotel - http://urgup.dinler.com/
Цена на човек в двойна стая:
- за хотел 3* - 826лв.
- за хотел 4* - 924лв.
- за хотел 5* - 1277лв.
Цената включва:
- 6 нощувки в избрания хотел;
- 6 закуски, 4 обеди и 3 вечери;
- трансфери – летище – хотел - летище;
- групови екскурзии с екскурзоводи;
- входни такси и билети;
- местни такси.
Цената не включва:
- Самолетен билет София – Истанбул – София свържете се с наш
консултант за свободни места и цени;
- Трансфер Истанбул – Кападокия – Истанбул: 235 лв. за двупосочен
самолетен билет с включени летищни такси или 102 лв. за билет с
междуградски автобус с включени градски такси;
- Традиционна турска вечер – 35 евро на човек;
- Обиколка на Кападокия с балон – 150 евро на човек.

