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Program:

1. deň – prílet do Istanbulu. Istanbul je dnes najväčším 
mestom Turecka, v  minulosti bol známy pod menami 
Carihrad či Konštantinopol. Rozkladá sa na dvoch konti-
nentoch a je zapísaný na zozname UNESCO. Prehliadka 
mesta, Modrá mešita sultána Ahmeda I. so šiestimi mi-
naretmi, ktorej názov je odvodený od prevládajúcej farby 
samotnej výzdoby mešity, prechádzka priľahlým parkom. 
Jedným zo sultánových zámerov bolo prekonať krásu Hagie 
Sofie. Vo večerných hodinách ubytovanie.

2. deň – raňajky, celodenná prehliadka mesta. Hlavné 
námestie starého Istanbulu Hippodrom, ktoré stáročia 
slúžilo ako športová aréna pre desaťtisíce návštevníkov. 
Egyptský obelisk zo 16. storočia pred n. l., ktorý pôvodne 
zdobil Amonov chrám v egyptskom Karnaku a v 4 storočí n. 
l. bol pôvodne prevezený do Európy. Hagia Sofia – Chrám 
božej múdrosti, dokončený za vlády cisára Justiniána 
v roku 537, kedy sa stal najväčším a najvýznamnejším chrá-
mom kresťanského sveta. O 900 rokov neskôr po obsadení 

mesta Turkami bol prestavaný na mešitu s vysokými mina-
retmi. Slávny palácový komplex Topkapi, ktorý bol takmer 
400 rokov oficiálnou rezidenciou osmanských sultánov, 
bol vybudovaný v  druhej polovici 15. storočia sultánom 
Mehmetom II. Dnes prezentuje ukážky prepychového ži-
vota osmanských sultánov. Istanbulské archeologické mú-
zeum, ktoré je jedným z troch najvýznamnejších múzeí na 
území Turecka. Ide o komplex troch múzeí – archeologic-
kého, múzea starého orientu a pavilónu islamských vzorov. 
Yerebatanská cisterna, obrovská podzemná zásobáreň 
vody podopretá 336 korintskými mramorovými stĺpmi. 
Sulejmanova mešita, ktorej výstavba trvala len krátkych 
sedem rokov. Dnes je jednou z najkrajších dominánt mesta. 
Vo večerných hodinách návrat do hotela.

3. deň – raňajky, návšteva ďalších významných pamäti-
hodností Istanbulu – posvätné miesto moslimov Eyüp, 
Galatská veža, ktorá bola po stáročia najvyššou stavbou 
mesta a pri dobrej viditeľnosti je možné dovidieť až na 20 

km vzdialené Princeznine ostrovy. Popoludní plavba loďou 
po Bosporskom prieplave s výhľadmi na európsku aj ázijskú 
časť mesta. Vo večerných hodinách návrat do hotela.

4. deň – raňajky, deň určený na návštevu Veľ kého bazáru 
s nezameniteľnou atmosférou a úžasným výberom tovarov 
vo viac ako 4000 obchodoch a obchodíkoch. Individuálne 
voľno a možnosť nákupov. Transfer na letisko, odlet.

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

18.05. - 21.05. 575 555
28.09. - 01.10. 575 555

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Istanbul  Viedeň, transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT 
alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, miestny sprievodca, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné 
poplatky 195 EUR/os., palivový a emisný príplatok 25 EUR/os., doprava v meste, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná 
cena vstupov 50 EUR/os. (platba na mieste v TRY).  Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 135 EUR/3 noci. Upozornenie: na vstup do Turecka je potrebný 
cestovný pas platný 150 dní od vstupu do krajiny (občania SR).

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/turecko/poznavacie-zajazdy-istanbul/istanbul-letecky

