
SKRIVNOSTNI CARIGRAD V IZBRANI DRUŽBI  • 4 dni

Za ženske, ki pričakujejo več

1. DAN: LJUBLJANA–CARIGRAD |
topel obrok na letalu, zgodnja
večerja
V zgodnjih jutranjih urah zbirališče potnic
na letališču Jožeta Pučnika pri Ljubljani in
polet letala Turkish Airlines proti Carigradu.
Po pristanku letala sledi križarjenje s privatno 
ladjo po Bosporju s plovbo pod bosporskima 
mostovoma, mimo palače Dolmabache in
Beylerbey, mimo Rumeli Hisarja in Anadolu
Hisarja. Plovba po ožini med Evropo in Azijo 
bo pravo doživetje, saj boste med samo
plovbo deležne bogate zgodnje večerje s
kozarcem vina. Po večerji vožnja do hotela,
nastanitev in prenočevanje v hotelu.

2. DAN: CARIGRAD | zajtrk, večerja
Po zajtrku ogled starega dela mesta. Spre-
hod skozi zgodovino, od Bizanca prek
Konstantinopla do Istanbula: Hagija Sofija,
ki jo je zgradil cesar Justinijan v 6. st. in je
bila bizantinska cerkev vse do 15. st., kasne-
je mošeja in danes muzej. Modra mošeja
iz 17. st. velja za eno najbolj veličastnih
mošej na svetu . Ime je dobi la zaradi
notranjosti, saj jo krasi več kot 20.000

ročno izdelanih modrih ploščic. Dvorec 
otomanskih sultanov Topkapi–nekdaj 
rezidenca, danes muzej–zakladnica, in 
Hipodrom. Cisterna–stari zbiralnik vode, 
imenovan Serefiye Cistern, preseneti vsak-
ogar. Prepustile se boste lahko strasti do 
nakupovanja, si dale duška na znamenitem 
Grand Bazarju z več kot 4000 trgovinicami 
in se poskusile v barantanju. Sledi večerja 
v restavraci j i s pogledom na čarobni 
Carigrad. Prenočevanje v hotelu.

3. DAN: CARIGRAD | zajtrk
Zajtrk v hotelu. Da ženske obožujejo družen-
je in nakupovanje, ni nobena skrivnost.
Obiskale boste tovarno usnja in si ogledale
predstavitev modne kolekcije. Usnjarska
industrija ima bogato tradicijo in je eden
najpomembnejših sektorjev države. Sledi
sprehod po najbolj elitnem delu mesta,
slavni ulici Rumeli, ki vas bo navdušila z
živahnim uličnim življenjem ter razkošnimi
butiki priznanim blagovnih znamk. Obisk
enega izmed nakupovalnih centrov in prosti 
čas za nakupe ali klepet ob kavi. Zvečer vas
za doplačilo vabimo, da obiščete tradicio-

nalno turško predstavo, kjer bodo pred-
stavljeni senzacionalni otomanski haremski 
plesi in očarljivi tradicionalni ter eksotični 
trebušni plesi. Prenočevanje v hotelu.

4. DAN: CARIGRAD–LJUBLJANA |
zajtrk, topel obrok na letalu
Po zajtrku sledi čas za razvajanje, sprostitev 
in oživitev telesa. Obiskale boste enega 
največjih wellness centrov v Istanbulu in se 
prepustile doživetju Hammama. Hammam 
je starodavna tradicionalna turška kopel, 
ki so jo nekoč redno obiskovali sultani. Med 
visokimi marmornatimi stropi boste spros-
tile vse svoje čute ob nežnih dotikih profe-
sionalnih maserjev. V popoldanskih urah 
odhod na letališče in polet letala proti 
Ljubljani. Pristanek na Letišču Jožeta Pučni-
ka predvidoma v večernih urah.

Datum odhoda:
20. maj 2021

Popotovanje od starodavnega Bizanca, Konstantinopla do otomanskega Istanbula in do današnjega med Orientom in Evropo 
razpetega Carigrada. 
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PRI UDELEŽBI NAJMANJ 
30 OSEB

Cena / osebo:

769 € 

NAMESTITEV V LUX HOTELU NA TOP LOKACIJI: 
THE CRATON HOTEL 5*

CENA VKLJUČUJE:
letalski prevoz v ekonomskem razredu, letališke in 
varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo, avtobusni 
prevoz letališče–hotel–letališče v Istanbulu, 3 
prenočevanja z zajtrki v hotelu 5* v dvoposteljnih 
sobah, križarjenje po Bosporju z zgodnjo večerjo, 
celodnevni ogled Carigrada z vstopninami v Hagio 
Sofijo, rimsko cisterno in v dvorec Topkapi ter večerjo, 
obisk hammama z vključeno masažo,  slovensko in 
lokalno vodenje ter organizacijo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi):
enoposteljna soba 139 €, za skupino manj kot 30 oseb 
30 €: obvezna turistična taksa 2 €/os/noč, ogled 
tradicionalne turško predstavo 39 € (ob prijavi 
najmanj 15 oseb); (vodniku na poti): prevozi s tram-
vaji/metroji pribl. 10-15 €. 

ODKRITA BESEDA:  
Turčija je dežela, kjer so napitnine v navadi, niso pa 
obvezne in so običajen izraz zadovoljstva  s storitvijo. 
Priporočljivo je računati na sledeče vsote napitnin: 
natakarji: 5-10%. Hotelske napitnine so že vštete v 
ceno. Napitnine za lokalne vodnike in voznike so 
priporočljive in znašajo 10 €/osebo.

DATUM ODHODA: 20. 5. 2021  
ČAS POTOVANJA: 4 dni / 3 noči   
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 20 
PRODUKT: 2191KFLC

VRHUNCI POTOVANJA
�  Od orientalskih bazarjev do modernega mesta - dan posvečen druženju in nakupovanju

�  Razvajanje v spa centru in obisk hammama – tradicionalna turška kopel

�  Bogati Bospor – plovba s privatno ladjo in 4 hodna večerja ob kozarcu vina ekskluzivno za vas

�  Hagija Sofija in rimska cisterna - bisera bizantinske umetnosti, Modra mošeja in dvorec Topkapi z zakladnico – 
višek otomanske arhitekture.

OPOMBA: pridržujemo si pravico do spremembe časa in kraja odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda. Vsebinsko program ostaja nespremenjen, 
prilagojen letalskemu prevozu. Če ne bo možnosti realizacije letalskega prevoza z načrtovanega letališča, bo let s katerega izmed okoliških letališč. V tem primeru bo potrebno doplačilo za 
prevoz do letališča.
Pomembno: na kraju samem je mogoč obrnjen potek ogledov, pri čemer vsebina programa ostaja nespremenjena. 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE , ki so sestavni del programa in pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh poslovalnicah  
KOMPASA  in v poslovalnicah  pooblaščenih agencij.
Izvajalec programa je KOMPAS Turistično podjetje, d.d., Dunajska 117, Ljubljana, oddelek Potovanja, Ljubljana.


