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Авіатур зі Львова  

«Стамбул + Каппадокія» 
Львів – Стамбул – Каппадокія – Стамбул – Львів 

Дати виїздів Ціна для 1 особи 

березень 29 315€ 

квітень 5, 12, 19, 26 350€ 

травень 3, 10, 17, 24, 31 330€ 
 

«Родзинки» туру: 
Комфортний тур з прямим перельотом в Стамбул тривалістю в 2 години! Якщо Ви давно мрієте політати на 
повітряній кулі, Каппадокія стане ідеальною локацією! Саме тут щодня у небо піднімаються сотні повітряних 
куль! Ви можете бути на одній з них, а можете спостерігати за їх польотом, роблячи приголомшливі фото! 
Кадри будуть казкові! А ще тут космічні пейзажі, сотні печер і ландшафти такі, що здається перебуваєш на 
іншій планеті! Не менш яскравими враженнями будуть і від знайомства з Стамбулом! Міста, де зливається 
Європа і Азія, минуле і сучасність, де стільки цікавого і незвичного! Запрошуємо! 

День 
1 

п'ятниця 
Орієнтовно о 15:15 – Виліт зі Львова. 
18:20  - Прибуття в Стамбул (точний час вказується при бронюванні, на кожну дату він інший) 
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 (Стамбул) 

День 
2 

субота  
Сніданок. Виселення з готелю. 
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 у Стамбулі (орієнтовно до 18:00) 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!  
Трансфер в аеропорт. Авіапереліт Стамбул – Кайсері, тривалістю 1,5 години.  
Прибуття в Каппадокію. Трансфер в готель автентичний готель Melekler Evi Cave   
Поселення і ночівля в готелі (Каппадокія).  

День 
3 

неділя 
Сніданок. Сьогодні час для казки! Вже на світанку в небо піднімаються сотні повітряних куль і цією 
красою хочеться насолоджуватись безкінечно! За їх польотом можна спостерігати, роблячи 
приголомшливі фото, а можна замовити політ на повітряній кулі (140€ оплата мінімум за тиждень 
до вильоту). 
У вільний час пропонуємо екскурсію «Знайомство з Каппадокією» (45€ ціна екскурсії включає вхідні 
квитки і обід). Якщо Ви давно мрієте політати на повітряній кулі, Каппадокія стане ідеальною 
локацією! Саме тут щодня у небо піднімаються сотні повітряних куль! Ви можете бути на одній з них 
(за бажанням - 120€), а можете спостерігати за їх польотом, роблячи приголомшливі фото! Кадри 
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Дати виїздів Ціна для 1 особи 

березень 29 315€ 

квітень 5, 12, 19, 26 350€ 

травень 3, 10, 17, 24, 31 330€ 

 
Наші базові готелі в Стамбулі: Amber Istanbul 4*, Artefes 3*, Cesme 3*, Olimpik 3* 
Наш базовий готель в Каппадокії Melekler Evi Cave  

 
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. 

 

 
 

будуть казкові! А ще тут космічні пейзажі, сотні печер і ландшафти такі, що здається перебуваєш на 
іншій планеті… Важко перелічити всі об’єкти які ми відвідаємо, адже це і знаменита долина Кохання, 
долина чарівних фей, мечеть Алладіна і навіть ціле підземне містечко. Здається, що тут раніше жили 
інопланетяни, а наша уява буде домальовувати свої картини, додумувати свої історії і вкотре 
переконуватись яка ж все таки наша планета красива!  
Повернення в готель. Ночівля в готелі (Каппадокія) 

День 
4 

понеділок Сніданок. Виселення з готелю. Трансфер в аеропорт. 
Авіапереліт Кайсері – Стамбул, тривалістю 1,5 години. Час для пересадки на рейс  Стамбул - Львів 
Приліт у Львів орієнтовно о 17:00 (точний час вказується при бронюванні, на кожну дату він інший) 
До нових зустрічей!  

У вартість включено: 
- авіапереліт Львів – Стамбул – Львів  
- авіапереліт  Стамбул – Кайсері –  Стамбул 
- 1 ніч проживання в Стамбулі, готель 3*/4* зі сніданком 
- 2 ночі проживання в Каппадокії зі сніданками  
- трансфер аеропорт - готель - аеропорт 
- оглядова екскурсія по Стамбулу 
 

Додатково оплачується: 
- обіди і вечері 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення  
- особисті витрати 
- страхування 
- політ на повітряній кулі (140€ за бажанням) 
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