
 

REVELION pe 2 continente- ISTANBUL 

6 zile: Hotel Grand ONS 3*+        185 € + 185 Lei 

 

28.12- Ziua 1. BUCURESTI- ISTANBUL  (460 km)  

Intalnire cu insotitorul de grup la ora 19:30 la statia de metrou Izvor.  Pe timpul noptii se va tranzita Bulgaria.  

Ziua 2. ISTANBUL (240 km) 
In cursul diminetii vom ajunge la Istanbul. Cu o populație de peste 18,8 milioane Istanbulul este un megalopolis, precum 

și principalul centru financiar, comercial și cultural al Turciei. Se întinde peste 27 de districte din cele 39 ale provinciei 

cu același nume, fiind una dintre cele mai mari metropole din lume. Dupa cazarea la Hotel Grand Ons 3*+(sau similar) 

in Istanbul aveti program liber. Va recomandam sa vizitati cateva obiective turistice: Hipodromul, Moscheea Albastra, 

Biserica Sfanta Sofia – ctitorie a imparatului Iustinian, Palatul si Muzeul Topkapi.  

Ziua 3. ISTANBUL 
Mic dejun. Va recomandam sa participati la un tur de oras cu ghid local. Vom admira cele mai importante atractii 

turistice ale Istanbulului: Biserica Sf. Sofia, una dintre cele mai mari si impresionante biserici din lume, a fost construita 

in sec VI in timpul imparatului Iustinian. Pentru mai bine de 900 de ani, Biserica Sfanta Sofia a fost folosita drept scaun 

episcopal de catre Patriarhul Ortodox de Constantinopol. Continuam cu Moscheea Albastra, Hipodromul, Palatul si 
Muzeul Topkapi si cu Marele Bazar. Cazare la acelasi hotel in Istanbul 

31.12- Ziua 4. ISTANBUL   

Mic dejun. Program liber. In cursul dupa-amiezii, va propunem excursia optionala: Plimbare cu vaporul pe Bosfor. Se 

viziteaza Palatul Dolmabahce, cea mai mare si mai luxoasa resedinta din Turcia: 15.000 de metri patrati construiti, 285 

de camere, fara a socoti anexele. Palatul reflecta impletirea dintre opulenta orientala si rafinamentul occidental in care au 

trait ultimii sase sultani care l-au locuit. Seara - Optional – Cina festiva de Revelion   LA MULTI ANI 2011 ! Cazare. 

Ziua 5. ISTANBUL  

Mic dejun. Zi libera pentru shopping. Va recomandam sa vizitati Marele Bazar. Cazare la acelasi hotel in Istanbul.               

Ziua 6. ISTANBUL- BUCURESTI (695 km) 

Mic dejun. Plecare spre  Bucuresti. Sosire seara, dupa ora 21.30, in functie de trafic si formalitatile vamale. 
 

PERIOADA 28.12- 02.01 Loc in camera DBL Supliment SINGLE COPII 6-10 ani 

Hotel GRAND ONS 3*+  185 € + 185 lei 90 € 145 € + 145 lei 
 

PRETUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE IN PRET: 
 transport cu autocar modern, cu climatizare, clasificat 2- 4* 

 4 cazari cu mic dejun la Hotel Grand Ons 3*+ (sau similar) 

 ghid insotitor din partea agentiei pe traseu. 

 asigurarea medicala, intrarile la obiective si servicii de ghizi locali; 

 Programe optionale: Tur de oras 50€, Bosfor 50€, Seara turceasca 35€, 

Cina de Revelion 95 €(fara transfer), Toate pentru grup minim 25 turisti 
 

Copiii beneficiaza de reducere doar pentru cazare in camera cu 2 adulti. Pentru explicatii la obiective, grupul va putea apela la 

serviciile ghizilor locali.           Grup minim 35 pers. 

 
   

Hotel Grand Ons 3*+:  este situat central, in cartierul Laleli in apropiere de Grand Bazar, cu acces usor la principalele obiective 

turistice ale capitalei turce : Moscheea Albastra, Biserica Sf. Sofia si Palatul Topkapi. Renovat in 2007, hotelul pune la dispozitia 

turistilor 92 de camere, toate  fiind echipate cu aer conditionat, uscator de par, TV satelit, minibar. Hotelul dispune de asemenea de 

restaurant, café bar si internet desk. http://www.grandons.com/  
 
  
 
 

http://www.grandons.com/

