
KELET PÁRIZSA – ISZTAMBUL, Rekreációs hét az Egészségvédő 
Körrel 2015. 04. 02-07. 

     

Kíváncsi  a bizánci építészet remekeire? Szívesen végigjárná a történelmi helyeket? 
Vágyik egy igazi bazári forgatagra? Már az orrában érzi a tömény keleti fűszerek elbűvölő 
illatát? Önt is várja  - magával ragadó programokkal - Isztambul, a varázslatos metropolisz! 

Rekreációs utazásunk programjaiból: csoportos városnézés  -  Kék Mecset, Topkapi szeráj, 
Aya Sophia, Hippodrom tér, Nagy Bazár, a pazar Dolmabache palota,  Fűszer 
Bazár  (megismerkedhetünk az összes egészségre jótékony hatású fűszerrel, 
teával!*)  Ciszterna Palota - Yerebatan Sarayi, fakultatív hajókirándulás: elhajózunk az 
összes isztambuli híd alatt, eközben az összes isztambuli palota lenyűgöző látványa tárul 
elénk! 

Az Egészségvédő Kör részéről a résztvevők a buszon fitoterápiás welcome drinket és a 
gyógyhatású keleti fűszerek hatásairól egy írásos ismertetőt kapnak, illetve a buszon 
lehetőség lesz kolléganőnktől néhány érdekes rövid történetet meghallgatni egy-egy 
különlegesebb fűszernövényről. *A fűszereket az Egyiptomi (Fűszer) Bazárban 
szakembereink bemutatják az érdeklődőknek! 

ELŐJELENTKEZÉSEKET VÁRUNK februárban (szállásfoglalás végett sürgős!) - kötelezettség 
nélkül, (amit később véglegesíteni lehet) illetve szabad helyeink függvényében 
folyamatosan! 

Időpont 2015. április 02-07.  (az iskolai tavaszi szünet idején!) 

Utazás: 50 fős légkondicionált autóbusszal (az utazás csak kellő jelentkező esetén valósul 
meg!) 

Szállás: Isztambul belvárosában, ***hotelben 

Ellátás: félpanzió (minden igényt kielégítő SVÉDASZTALOS reggeli és vacsora) 3 
alkalommal 

Részvételi díj: 79.990,- Ft (320 Ft/€-ig garantált vagy 250€) 

Az ár tartalma: utazás, 3 éjszaka szállás ***hotelben  - 2 ágyas zuhanyzós szobákban, 
félpanzió (reggeli, vacsora), idegenvezetés az egész program alatt 

Az ár nem tartalmazza: belépők (kb. 35 - 40 €) és a fakultatív programok díjait  (pl. 
*hajóút a Boszporuszon kb. 10 €) 



Szükséges: érvényes útlevél - felszálláskor kérjük bemutatni!  (ideiglenes útlevél nem 
jó, vízum nem kell!) és utasbiztosítás (Vásárláskor az árak török lírában és dollárban 
vannak feltüntetve, de az eurot is elfogadják, ill. váltani lehet) 

1. nap: csütörtök – 9:00-kor találkozás Debrecen (gyülekezés 10-15 perccel előbb), 
Kishegyesi úti – sport áruház felőli -  Tesco parkolóban (a régiségvásár helyén), bepakolás 
után indulás Törökországba (Hajdúszoboszlón találkozás 8:00-kor). Folyamatos utazás: 
Románián (Arad, Temesvár, Stamora Moravita), Szerbián (Belgrád, Nis),  Bulgárián (Sofia), 
át Törökországba. 

2. nap: péntek - Érkezés Törökországba a reggeli órákban. Szabad program, séta 
Isztambul belvárosában, ismerkedés a várossal, vásárlási lehetőség. Megcsodálhatjuk a 
Dolmabache palotát (feledhetetlen pompáját a felhasznált 14t arany, 40t ezüst, 4500m2 
selyem szőnyeg és ámulatba ejtő kristály csillárok adják), felkeressük az Egyiptomi v. 

Fűszer Bazárt (ahol a gyógyhatású keleti fűszerek teljes tárháza minket vár !)  - a 
felnyitható Galata hídnál (ez a híd kultúrákat köt össze). Egy plusz fakultatív program 
lehetőség csoportos igény szerint: áthajózás Ázsiába a Szerelmesek dombjára - amelyről 
Isztambul káprázatos panorámája tárulhat elénk! Elszállásolás ***hotelben, a történelmi 
negyedben. Este svéd asztalos vacsora. 

3. nap: szombat - Isztambul, reggeli, utána gyalogosan ismerkedés  az Hagia Sophia 
templommal - a bizánci építészet leghíresebb alkotása, az elsüllyedt palota a római 
időkből - Yerebatan Sarayi,  a Kék Mecset - az egyik legszebb mecset a világon, a 
Hippodrom tér, majd a városnézés a Nagy Bazárban ér véget, ahol több mint 4 000 üzlet 
van tele szebbnél szebb áruval: bőráruk, szőnyegek, selymek, ékszerek, kerámiák és 
ikonok, szabad program. Este vacsora. 

4. nap: vasárnap - Isztambul, reggeli, Topkapi Palota megtekintése, ami Isztambul egyik 
legizgalmasabb, legrejtélyesebb látnivalója. Ha időnk engedi: Szulejmán Dzsámi - 
Szulejmán szultán türbéje itt található. Délutáni órákban lehetőség van fakultatív 
kirándulásra: feledhetetlen hajóút* a Boszporuszon. A Boszporusz partján paloták, 
erődök, yalik (magán házak) mentén halad el hajónk, a Fekete-tenger és a Márvány-
tenger, egyben Európa és Ázsia között, melynek során érintjük a varázslatos szépségű 
Aranyszarv öblöt is. Este vacsora. 

5. nap: hétfő- Isztambul, reggeli,  majd bőséges szabad program 17:00-ig (itt sorra 

kerülhet mindaz, amire csoportosan nem volt elegendő idő ) aztán bepakolás, majd 
búcsút intünk Isztambulnak és hazaindulás. 

6. nap: kedd – Érkezés Debrecenbe, majd Hajdúszoboszlóra a délutáni órákban 

Információ, jelentkezés: Erőforrás Rekreációs Életmód, Szabadidősport és Túra Egyesület, 
tel.: 70/3203-284 

Jelentkezési határidő: azonnal (a szállásfoglalás végett sürgős), ill. szabad helyeink 
függvényében folyamatosan - a jelentkezések sorrendjében töltjük a buszt és a szállást. 
Előleg: 35.000 Ft 02. 28-ig, ill. ezen túl jelentkezéskor, előzetes egyeztetéssel. 

A program együttműködő partnerünk szervezésében, és a hajdúszoboszlói pedagógusok 

csoportjával együtt utazva valósul meg. A programváltozás jogát fenntartjuk! Az utazáson, a 

programokon mindenki a saját felelősségére vesz részt!  

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Hívja magával szeretteit, barátait, ismerőseit is! 


