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STAMBULA
5 dienas / 4 naktis

Stambula ir iespaidīga pilsēta, kura apbur apmeklētājus ar tās vēsturi un kultūras pieminekļiem. No 

Stambulas paveras elpas aizraujoša ainava uz Bosfora šaurumu.

1. diena STAMBULA

Ierašanās  Stambulā  Ataturk  lidostā.  Iepazīšanās  ar  firmas  pārstāvi.

Transfērs uz viesnīcu. 

Izvietošanās viesnīcā. Atpūta. 

Nakts

viesnīcā

2. diena STAMBULA

Brokastis.  Pilnas  dienas  ekskursija  uz  Stambulas  vēsturisko  centru,

Sultanahmetas apskate ar romiešu, bizantiešu un ottomanu pieminekļiem:

Zilā  Mošeja,  Romiešu  Hippodroms  (Teodoziešu  obelisks,  kolonnas  čūsku

izskatā,  ķieģeļu  kolonnas,  Kaizera  Vilhelma  II  strūklaka),  Sv.  Sophia,

Topkapi pils ar tās Sv.Dārgumu apskati. 

Pusdienas vietējā restorānā.

Pēcpusdienā  Lielā  tigus  (vietējo  rokdarbi,  garšvielas,  apģērbi  utt.)

apmeklēšana.

Atgriešanās viesnīcā. Vakariņas.

Nakts

viesnīcā

3. diena STAMBULA

Brokastis. Pilnas dienas ekskursija uz Bosphorus apkārtni. Ekskursija sākas

Garšvielu tirgū, kurš atrodas blakus Jaunajai Mošejai pretī Galatas tiltam un

Zelta  Ragam.  Tālāk  19.gs.  Dolmabahce  pils  apskate,  kā  arī  Ceremonijas

zāles Herekes paklāja apskate.  Kruīzs uz Bosphorus,  kurā atrodas daudz

kultūras  mantojumu  –  pilis,  cietokšņi,  koka  Ottoman  villas,  zvejnieku

ciematiņi, kā arī slaveni pilsētas naktsklubi. 

Pusdienas vietējā zivju restorānā.  Brauciens pāri  tiltam, kurš aizvedīs  uz

Stambulas Āzijas pusi. 

Brauciens uz Bursu. Pēc ~3 stundu braukšanas, pārsēšanās uz kuģīti, kurš

vedīs pāri Marmaras jūrai.

Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas.

Nakts

viesnīcā

4. diena BURSA - STAMBULA

Brokastis.  Bursas  pilsētas  apskate.  Lielā  Mošeja  (Ulucami),  tirgus,  Zīda

tirgus (Kozahan), Zaļā Mošeja, Mauzelejs.

Pusdienas vietējā restorānā.

Brīvais laiks, lai iepirktos. 

Atgriešanās  Stambulā.  Apmeklēsiet  Camlicas  klinti  no  kuras  paveras

panorāmas skats uz pilsētu. Transfērs uz viesnīcu.

Nakts

viesnīcā

5. diena STAMBULA

Brokastis. Brīvais laiks. Izrakstīšanās no viesnīcas vairumam ir līdz plkst. 12.

Transfērs uz Stambulas Ataturk lidostu.

Cena par divvietīgo numuru:

Periods 3* viesnīca 4* viesnīca 5* viesnīca
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01/01 – 15/03/2014 730 EUR 759 EUR 788 EUR

16/03 – 15/11/2014 749 EUR 787 EUR 826 EUR

Cenā iekļauts:

• lidostu transfēri;

• ieejas maksas muzejos, kas ir paredzētas tūrē;

• angliski runājošs gids (nepieciešamības gadījumā var tikt piedāvāti arī franču, vācu, itāļu, 

spāņu, portugāļu, krievu u.c. valodā runājošs gids);

• autobuss ar gaisa kondicionētāju;

• dzeramnaudas viesnīcās un restorānos;

• ēdienreizes, kas ir paredzētas tūres laikā (dzērieni nav iekļauti).

Informācija par bērniem:

• zīdaiņiem (līdz 2 gadiem), dzīvojot kopā ar vecākiem, nav jāmaksā papildus;

• bērniem (2 – 12 gadiem), dzīvojot kopā ar vecākiem, jāmaksā 50% no pieaugušā cenas;

• 2 bērniem dzīvojot kopā atsevišķā numuriņā, tiks iekasēta pilna cena;

• 1 pieaugušais un 1 bērns dzīvojot kopā numuriņā, tad tiek iekasēta cena par divvietīgo 

numuru.
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