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Компанія “Travel Room” пропонує 
провести яскраві вихідні в місті, яке захоплює своїм колоритом 

«Вікенд в Стамбулі!» 
Львів – Стамбул – Львів 

Дати виїздів Ціна для 1 особи 

березень 14, 15, 21, 22, 28, 29 270€ 

квітень 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 280€ 

травень 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 290€ 
 

«Родзинки» туру: 
Цей тур - чудовий варіант для вікенду, адже авіапереліт зі Львова до Стамбулу триває лише 2 години! 
Комфортний переліт, зустріч нашим представником і поселення в готель – все проходить на одному подиху! А 
далі – усі вихідні до Ваших послуг, щоб відчути магію контрастів міста, де зливається Європа і Азія, минуле і 
сучасність, де стільки цікавого і незвичного, взяти до уваги хоча б цих 5 фактів про Стамбул: 

 За кількістю щорічно реєстрованих шлюбів Стамбул займає друге місце в світі, поступаючись лише 
американському Лас-Вегасу.  

 У різні часи Стамбул встиг побувати столицею 4 різних імперій.  

 Це єдине місто в світі, розташоване одночасно і в Азії, і в Європі.  

 При заснуванні місто називалося Візантій. Сьогодні залишки стародавнього Візантія можна побачити у 
Старому місті Стамбула. 

 У Стамбулі справді безпечно. Обдурити на ринку хитрі торговці тут можуть легко, але туристам, які 
гуляють ввечері вулицями, боятися нема чого. Тож, ласкаво просимо у Стамбул! 

День 
1 

15:15 – Виліт зі Львова. 
18:20  - Прибуття в Стамбул 
Зустріч представником, трансфер в готель і поселення.  
Стамбул починається з Босфору. І продовжується ним. Босфор – це не просто головна водна артерія. 
Це серце міста! У вільний час рекомендуємо програму «Незабутній вечір на Босфорі» (65€), під час 
якої Ви вирушите на морську прогулянку проливом, який розділяє два континенти. Босфорський 
міст стане ідеальною локацією для фото, а смачну вечерю і розважальну програму організують у 
кращих традиціях 1000 і 1 ночі! Ночівля в готелі. 

День 
2 

Сніданок. 
09:00 - Оглядова екскурсія «Стамбул – місто контрастів», де зливається Європа і Азія. Ми 
проїдемось по знаменитому мосту Галата, побачимо Стамбул з оглядового майданчика на пагорбі 
Чамлиджа, відвідаємо бухту Золотий Ріг, а далі вздовж фортечних мурів древнього Константинополя 
попрямуємо до європейської частини міста. І ще раз переконаємось, що тут, в Стамбулі, – ідеальне 
поєднання минулого і сьогодення: скляний хмарочос тут чудово гармоніює з візантійською церквою, 
а різнобарвний турецький базар цікаво доповнює сучасний торгівельний центр. 
Вільний час для шопінгу та дегустації турецьких смаколиків. Жваві вулиці та базарні лавки – це 
невід'ємна частина міста протягом багатьох років. Покупці і продавці постійно торгуються, всюди – 
безліч звуків, запахів і визначних пам'яток. Вам тільки потрібно встигати осмислювати все те, що 
відбувається навколо! 
Ночівля в готелі. 

День 
3 

Сніданок. Вільний день в Стамбулі. 
Рекомендуємо екскурсію «Велична історія Стамбулу» (75€). Грандіозна історія Стамбула залишила 
нам багато пам'яток. Перш за все, як і усі гості міста, ми вирушимо в район Фатіх, адже тут 
найбільша концентрація архітектурних шедеврів: Голуба Мечеть (єдина, яка має 6 мінаретів), собор 
святої Софії (найвизначніша пам’ятка візантійської архітектури), величезний і древній палац Топкапи 
та ще багато інших місць, які здивують і зачарують своєю красою.  
Ночівля в готелі. 
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Дати виїздів Ціна для 1 особи 

березень 14, 15, 21, 22, 28, 29 270€ 

квітень 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 280€ 

Травень 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 290€ 

 
Наші базові готелі: Amber Istanbul 4*, Artefes 3*, Cesme 3*, Olimpik 3* 

 
Важливо: Деталі авіа перельоту вказані орієнтовні. Точний час вильоту і прильоту уточнимо додатково, він є різним по 
кожній даті вильоту. Компанія «Travel Room» залишає за собою право вносити зміни в програмі туру без зменшення 
загальної кількості послуг. 

 

 
 

День 
4 

Сніданок. Виселення з готелю. Трансфер в аеропорт. 
14:20 – Виліт із Стамбулу. 
15:15 – прибуття у Львів.  
До нових зустрічей! 

У вартість включено: 
- авіапереліт Львів – Стамбул – Львів  
- 3 ночі проживання в готелі 3*/4* зі сніданками 
- трансфер аеропорт - готель - аеропорт 
- оглядова екскурсія по Стамбулу 
 

Додатково оплачується: 
- обіди і вечері 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення  
- особисті витрати 
- страхування 
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