
«Amazing Istanbul! Дивовижний Стамбул!»
Виїзд зі Львова
Програма

 День 1-й

07:30 - збір групи на з/д вокзалі м. Львова.
08:00 - виїзд із Львова. 
Можлива підсадка на автобус: Стрий, Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці.
Перетин кордону.
Транзит по території Румунії та Болгарії.
Нічний переїзд.

  День 2-й

Переїзд до Стамбула.
Поселення в готель.
Вільний час.

У вільний час пропонуємо:
«Вечірня прогулянка по Босфору» (дорослий, з алкоголем - 55€  і дитячий до 13.99, без
алкоголю -  45€).  На кораблику  у  світлі  вечірніх  вогнів  перед  нами  відкриється  величний
Стамбул.
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 дервіші, що досягають почуття неймовірного духовного піднесення
через ритмічне Кружляння. Вам надовго запам'ятаються їх яскраве біле вбрання, високі шапки і
неймовірна енергія в залі та 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 знаменитий «раки», що має в країні практично священний
статус.

Ніч в готелі.

  День 3-й



Сніданок.
Вільний день в Стамбулі.

Оглядова екскурсія по Стамбулу (у вартості туру).
Загадковий  і  величний,  галасливий  і  казково  красивий,  Стамбул  -  це  міст  між Європою та
Азією, між традиційним Сходом і сучасним Заходом. За всю свою багату історію він встиг змінити
кілька  імен і  побувати столицею чотирьох  імперій:  Римської  та  Візантійської,  Османської  та
Латинської.  Під  час  нашої  екскурсії  ми  познайомимося  з  цим  чудовим  містом  і  побачимо:
Блакитну мечеть, римський іподром, турецькі лазні Роксолани, Айя Софію, палац Топкапи, площу
Султанахмед.
У вільний час пропонуємо відкрити для себе тисячолітнє місто Стамбул відвідавши
екскурсії:
Для  повнішого  знайомства  з  містом  двох  континентів,  запрошуємо  на  автобусну
оглядову екскурсію (21€). На цій екскурсії ми проїдемось по набережній Босфору, побачимо
найвищу точку Стамбулу – Галатську вежу, бухту Золотий Ріг та  зрештою, через Босфорський
міст,  опинимось  в  Азії,  звідки  відкривається  прекрасний  вид  на  Європейську  частину
міста. Мечеть Чамлиджа (тур. Çamlıca Camii) – культурно-релігійний комплекс у Стамбулі, що
відкрився у 2019 році. Сама мечеть з шістьма мінаретами є однією з найбільших у Туреччині та
світі. Її площа – 57 500 квадратних метрів, місткість – 63 000 осіб.
Палац Топкапи (20€ + вх. квиток) - є найбільшим і найстарішим палацом у світі, що зберігся
до наших днів. Палац розташований на місці першого поселення в Стамбулі, займає один з семи
пагорбів міста, звідки відкривається чудовий краєвид на Золотий Ріг, Босфор і Мармурове море.
Протягом 400 років  цей палац був центром управління Османської  Держави,  однією з трьох
найбільших імперій світу.
У другій половині дня пропонуємо трансфер у торговий центр (11€). Стамбул, як і загалом
Туреччина, славиться шопінгом… І ми теж його не пропустимо! Запрошуємо в ТЦ Мармара Форум
- великий центр зі різноманітними магазинами і розвагами.
Екскурсія районом Balat (20€). Наступним нашим відкриттям в Стамбулі стане район Balat -
найстаріший з теперішніх районів міста. Найменування «балата» сягає корінням латинської мови
- "palatium" і в перекладі означає «палац», на честь Влахернського палацу візантійської епохи,
який колись знаходився неподалік. Район має багату історію, де періоди розквіту та занепаду,
змінюючи  один  одного,  сформували  його  унікальний  сьогоднішній  вигляд.  Балат  –  це
нестандартна архітектура, різноколірні будинки, атмосферні кафе та цікаві фотолокації, це місце
контрастів та натхнення, яке неодмінно варто побачити.
Пропонуємо екскурсію «Український слід у турецькій історії» (20€). На цій екскурсії ми
поговоримо про українку, яка свого часу стала найвпливовішою жінкою Османської Імперії  -
Роксолану. Ми відвідаємо мечеть  Сулейманіє – шедевр архітектури та мабуть,  найкрасивішу
мечеть в Стамбулі. Талановитий автор при будівництві особливу увагу приділяв витонченості її
силуету, мабуть, у камені розповідаючи історію кохання Сулеймана Великого та Роксолани, що
пов’язана  з  цією мечеттю.  Біля  мечеті  розташоване  кладовище,  де  у  мавзолеях  спочивають
Сулейман і його кохана дружина.
Пропонуємо пішохідну екскурсію «Шарм нічного Стамбулу» (24€). Мабуть, кожне місто у
вечірній час не тільки міняє свій наряд у світлі кольорових вогнів, а й проявляє характер. Шарм
нічного Стамбулу не можливо сплутати з жодним іншим містом. Величний та контрастний вдень,
вночі Стамбул відкривається з нової сторони… На екскурсії ми побуваємо на площі Таксім, що
вважається  серцем  сучасного  Стамбула.  Від  неї  відходить  вулиця  Істікляль  –  головна  та
найпопулярніша пішохідна вулиця міста, що не буває пустою в будь-яку пору року та доби. Тут
знаходяться модні ресторани та бари, бутики відомих марок та популярні нічні клуби, саме по ній
курсує яскравий червоний трамвайчик, або, як його ще називають, Nostalgic Tram. По Істікляль
ми направимось в сторону бухти Золотий Ріг та кварталу Галата, де над вечірнім містом височіє
найвища точка Стамбула і одна з найстаріших його пам’яток – Галатська вежа. І на завершення
завітаємо район Каракей,  з  його  численними вуличками,  креативними кафе і  барами,  що є



популярним серед стамбульської молоді.

Ніч в готелі.

  День 4-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Вільний час.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір: 
Пропонуємо  подорож у  царство  квітів  -  трансфер  в  парк  Емірган  (16€,  фестиваль
тюльпанів відбувається з 29.03 - 30.04).
На період фестивалю Тюльпанів, парк Емірган сміливо можна назвати турецький Койкенхофом.
Це один з найкрасивіших парків міста,  що знаходиться на європейському березі  Босфору та
займає площу в 300 тисяч квадратних метрів. Навесні парк перетворюється у справжню квіткову
казку,  адже  щороку  тут  висаджують  тисячі  тюльпанів,  а  побудовані  красиві  павільйони
доповнюють  шикарні  сади.  Також,  в  період  фестивалю,  в  деяких  паркових  павільйонах
проводяться концерти, а в інших розмістилися затишні ресторани і кафе.
Пропонуємо авторську екскурсію по «інстаграмним місцям» Стамбула (26€).  Якщо Ви
любите вивчати місто з різних сторін, обожнюєте нестандартні цікаві місця і просто не уявляєте
життя без крутих фото в інстаграмі, то ця екскурсія створена саме для Вас! Розпочнемо нашу
прогулянку з локації на мільйон!  Має ж бути у Стамбулі місце де виходять найкращі кадри у всій
Туреччині.  І воно є  - це дах будівлі з видами на весь Стамбул. Де ви зможете переодягтись в
костюми турецьких правителів, зробити фото на троні, спеціально для Вас викличуть чайок та
пригостять  чаєм  чи  кавою.  Тут  можна  зробити  фото  мрії!  (вхід  оплачується  додатково).
Насолодившись  видами  та  знімками,  ми  відправимось  у  найстаріший  з  теперішніх  районів
Стамбула. Місцеві квартали,  з їхніми кольоровими будиночками,  нестандартною архітектурою та
колоритом  –  це  невичерпне  джерело  фотонатхнення.  Продовжимо  прогулянку  рядом
відомих інстаграм локацій… У пошуках нових місць та цікавих ракурсів, ви побачите  абсолютно
інший, проте не менш чарівний Стамбул. Ну і звісно без яскравих фотографій прогулянка не
обійдеться. 
Кораблик по Босфору (21€)  -  морська  прогулянка  по  Босфору  відкриє  вам всю велич та
пишність Стамбула. Ми побачимо 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 та Седеф.
Палац Долмабахче в Стамбулі (20€ + вх. квиток) - це символ розквіту і одночасного занепаду
Османської імперії. Нічого величнішого та грандіознішого немає в усьому світі. Величезні площі,
багаті матеріали, розкішне оздоблення - все свідчить про колишню міць і велич Туреччини XIX
століття.

Виїзд зі Стамбула.
Нічний переїзд.



  День 5-й

Перетин кордону.
Нічне прибуття до Львова (орієнтовний час прибуття залежить від проходження
кордону).


