UTASTÁJÉKOZTATÓ AZ ISZTAMBULI
NYÁRI KIRÁNDULÁSHOZ
Indulás: kedden 12:00 órakor Budapest Planetárium bejáratától, amely a Népligetnél
található, a helyközi buszpályaudvartól pár perc gyaloglásra. Odajutás BKV-n: kék metróval,
vagy 1-es villamossal a legegyszerűbb. Találkozás 11.45-kor!
Felszállási lehetőség: Kecskemét (Auchan bevásárlóközpont), Szeged (Röszke).
Érkezés Isztambulba: szerda délelőtt.
Indulás haza: vasárnap este, érkezés hétfő délután.
Szervező: Iránytű Utazási Iroda Kft./ Rolitúra Hagyományosan immáron 15. éve
Isztambulba!
Utazással kapcsolatos tudnivalók:



Utazás 50 személyes autóbusszal Budapest- Szeged- Belgrád- Szófia- EdirneIsztambul útvonalon.
Pihenő 3-4 óránként, az 1350 km-es út általában 19-21 órát vesz igénybe.

Szállással kapcsolatos tudnivalók:









A szállás 4 csillagos szállodában lesz a központban, közel a látnivalókhoz (Nagy
Bazártól 5 perc, Kék Mecset és Aya Sofiától 15 perc séta), így tömegközlekedésre már
alig kell költeni.
Az elhelyezés 2 és 3 személyes szobákban történik, takarót, ágyneműhuzatot és
törölközőt kapunk.
A szobákban van TV és hűtő, a hálózati csatlakozó ugyanolyan, mint itthon.
A hotelben bőséges és változatos svédasztalos reggelit kapunk, jellegzetes török
ételekkel és italokkal. A szálloda környékén nagyon sok, hasonló árfekvésű étterem
található, érdemes ezeket is kipróbálni. Az ebéd 3-6 Lírából megoldható valamelyik
büfében.
WIFI elérhetőség van helyben.
A szállodában panoráma-étterem, bár és internet is található.

Városnézéssel kapcsolatos tudnivalók:







Isztambuli tartózkodásunk napjaiban közös és szabad programok egyaránt lesznek,
mely utóbbihoz számtalan lehetőséget fogunk ajánlani.
Isztambul látnivalókban rendkívül gazdag, - bármelyik európai várossal felveszi a
versenyt -, fekvése miatt pedig túl is tesz rajtuk.
Mivel az itthonitól eltérő a kultúra és a vallás, így még érdekesebbé válik mindenki
számára, ugyanakkor bizonyos szabályokat feltétlenül be kell tartani, melyekről az
utazás során részletes tájékoztatást adunk.
A városban számtalan hangulatos, a török kultúrát hűen tükröző éttermeket és
vízipipázós helyeket lehet találni, ahol kellemes környezetben tölthetők az esték.
A Boszporuszon hajókirándulást is szervezünk, ázsiai kikötéssel és nézelődéssel.

Fakultatív programok:
 Városnézés Rodostóban, tengerparti fürdés a Márvány-tengerben: 20 Euro/fő
 Tengerparti fürdőzés a Fekete-tengerben: 10 Euro/fő
A fakultatív programok minimum 20 fő jelentkező esetén indulnak.
Részvételi díj: 75.000 Ft/fő
A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
 Az utazást busszal
 Szállást 4 éjszakára, 4 csillagos szállodában
 Bőséges reggelit
 Ágyneműt és törölközőt
 Programokat
 A csoportvezetőt.
Részvételi díj nem tartalmazza:





QBE utasbiztosítást (nálunk is meg lehet kötni 4.000 Ft/fő/utazás költségen)
Idegenforgalmi adót (12 Euro/fő)
Reggelin kívüli étkezéseket
Belépőket

Az árakat 315 Ft-os Euró árfolyamig tudjuk tartani!
Egyéb költségek:






Étkezés: döner kebab 1.5-4 Líra, vacsora étteremben 8-25 Líra
Italok: tea 1-2 Líra, üdítő 4-8 Líra, sör 8-10 Líra
Belépőkre (Aya Sófia 30+5 Líra, Kék Mecset, Császári Palota 30 Líra, Dolmabahce
palota 30 + 10 Líra a hárem, Elsüllyedt Palota 20 Líra, hajókirándulás a Boszporuszon
15 Eur/fő privát hajóval) kb. 85-130 Líra, azaz 15.000 Ft szükséges, de nem kötelező
egyik belépős hely sem.
Strandbelépő a tengerparti napokon kb. 30 Líra/fő/nap (ebben a napozóágy, öltöző,
zuhany is benne van).
Egyéb költségek: Galata torony 25 Líra, török est (50-100 Líra), múzeumok (10-20
Líra/múzeum), Boszporusz Erőd (10 Líra), Hét Torony (10 Líra), stb..
1 Török Líra kb = 120 Forint (2016 nyár)



Vízum 2014. március 1-től nem kell a magyar állampolgárok részére!




Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, útlemondási díjat (kérhető jelentkezéskor),
szervezési díjat, végtakarítási díjat! :-)
Fizetési paraméterek: 30.000 Ft foglalót jelentkezéskor, a fennmaradó
költséget indulás előtt 20 nappal kell befizetni. Befizetés átutalással vagy banki
befizetéssel (melynek nincs költsége, és egyből megjelenik a számlán).

Számlaszám: Raiffeisen Bank, 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási Iroda
Kft. a számlatulajdonos.
A közleménybe a részvevő(k) nevét kell beírni és azt, hogy Isztambul nyár, valamit a
választott időpontot!
Személyes befizetésre nincs lehetőség.

Egyéb és fontos tudnivalók:














Az utazáshoz legalább 6 hónapig érvényes útlevél kell egy teljesen üres oldallal!!!
Útikönyvet érdemes hozni (lehet kölcsönözni könyvtárból, esetleg ismerőstől kérni).
A biztosításhoz csak a nevedet és a születési dátumot kell megírnod nekünk és a
költségét elutalnod a második részlettel!
Eurót érdemes hozni, amit indulás előtt, itthon kell váltani! Az Eurót a hotel melletti
pénzváltóban váltjuk át török lírára. 1 Euró = kb. 3 Líra
Isztambul egy teljesen európai város, közbiztonsága jobb, mint Budapesté, nincsenek
csövesek, kéregetők, de vannak segítőkész emberek és rendőrök!
A Nagy Bazárban mindent lehet venni (plüss focista bábu, 10 kg-os Ariel mosópor
ajándék 2 literes noname samponnal, fűszermaglövőgép DVD lejátszóval, stb ) jó
áron, azonban a bőr és arany dolgok, ruhaneműk érik meg a legjobban. Érdemes
ruhatáradat ott felújítani, alkudozni szinte kötelező. 
Vízipipa-vásárlásban szívesen segítek, feleannyiba kerül, mint itthon...
Lányoknak ajánlott fejkendőt hozni, mert a mecsetekbe csak így lehet belépni, illetve
csak térdnél hosszabb szoknyában, vagy hosszú nadrágban.
Tengerparti fürdésnél célszerű lányoknak strandkendőt hozni!
Minél kényelmesebb cipő és szandál ajánlott!
Szép és meleg időre lehet számítani Isztambulban, nappal akár 30- 35 fok is várhat
minket sok napsütéssel! :-)
Vásárolni minden nap lesz lehetőség menni.

Szervező: Rolitúra (Szabó Roland 0670/278-6852), iroda@rolitura.hu
Foglalás: Utazásainkat, szállásainkat a weblapon tudjátok lefoglalni!

Találkozzunk Isztambulban egy feledhetetlen nyári kiránduláson!

