
 

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett 

programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják 

maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk 

közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni. Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben. 

Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Engedélyszám: U-001050 
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Isztambul 1 napos városnézés 

A programra este kb. 22:00 óra körül indulunk, majd a reggeli órákban megérkezünk Isztambulba. A 

városnézés során megtekintjük a Kék mecset, Hippodrom és a város ázsiai részét. Majd a délután 

folyamán fakultatív programként hajózhatunk a Boszporuszon. Kora este indulunk vissza a Napospartra. 

A program busszal, magyar nyelvű idegenvezetővel zajlik. Az ár tartalmazza az ebédet. 

Tervezett indulási napok: kedd, péntek 

Ár: tájékoztatás később 

 

Isztambul 2 napos városnézés 

A programra hajnalban indulunk, majd a kora délutáni órákban megérkezünk Isztambulba, ahol 

elfoglaljuk szállásunkat és ebédelünk. Délután buszos városnézésre indulunk magyar nyelvű 

idegenvezetőnkkel. Az este folyamán kellemes vacsorával egybekötve fakultatív program keretén belül 

részt vehetünk egy török folklór műsoron. 2. nap reggeli után fakultatív programként részt vehetünk a 

Boszporuszi hajókiránduláson. Délután meglátogathatjuk a Top Kapi palotát és az Ayasofya-t. Ha 

kedvünk úgy tartja vásárlással tölthetjük napunkat. Kora este indulunk vissza a Napospartra. 

A program busszal, magyar nyelvű idegenvezetővel zajlik. Az ár tartalmazza az ebédet. 

Tervezett indulási napok: péntek 

Ár: tájékoztatás később 

 

Bolgár falu 

A programra kora este kb. 18:30 körül indulunk. Megtekintjük a bolgár kézművesek utcáját majd egy 

élőzenés bolgár vacsorával egybekötött folklór programon vehetünk részt. Kb. 23 órakkor indul vissza 

buszunk a szállodába. 

A program busszal, magyar nyelvű idegenvezetővel zajlik. Az ár tartalmazza az ebédet. 

Tervezett indulási napok: minden nap 

Ár: tájékoztatás később 

 

 



 

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett 

programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják 

maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk 

közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni. Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben. 

Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk. 
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Isztambul 2 napos városnézés 

A programra este kb. 22:00 óra körül indulunk, majd a reggeli órákban megérkezünk Isztambulba. 

Délelőtt buszos városnézésre indulunk magyar nyelvű idegenvezetőnkkel, amely során megtekintjük a 

Kék mecset, Hippodrom és a város ázsiai részét. Ezután elfoglaljuk szállásunkat és elfogyasztjuk 

ebédünket. Délután szabad program. Az este folyamán kellemes vacsorával egybekötve fakultatív 

program keretén belül részt vehetünk egy török folklór műsoron. 2. nap reggeli után fakultatív 

programként részt vehetünk a Boszporuszi hajókiránduláson. Délután meglátogathatjuk a Top Kapi 

palotát és az Ayasofya-t. Kora este indulunk vissza a Napospartra. 

A program busszal, magyar nyelvű idegenvezetővel zajlik. Az ár tartalmazza az ebédet. De indul 

program ebéd nélkül is. 

Tervezett indulási napok: szerda, vasárnap 

Ár: tájékoztatás később 

Szozopol városnézés 

A programra reggel indul autóbusszal. A program során megtekintjük a Szent György kolostort, 

Pomorie városában, majd egy kellemes hajókiránduláson vehetünk részt a Ropotamo folyó 

környékének természetvédelmi területén. A hajókázás után gyalogos városnézés következik 

Szozopolban. Ebédünket egy hagyományos bolgár étteremben fogyaszthatjuk el. Ebéd után 

szabadidőnkben felfedezhetjük a várost. Délután 5 óra körül indulás vissza a szállodába. 

Tervezett indulási napok: hétfő, csütörtök 

Ár: tájékoztatás később 

 

Várna városnézés 

A programra reggel indul autóbusszal. A városnézés során megtekintjük az Aladzsa kolostort, a várnai 

delfináriumot. Kellemes ebédünk elfogyasztása utána szabadidőnkben pihenhetünk, sétálhatunk, 

vásárolhatunk. Délután 3 óra körül indulás vissza a szállodába. 

Tervezett indulási napok: kedd, péntek 

Ár: tájékoztatás később 


