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

Йога-вікенд у квітковому Стамбулі! 
Львів – Стамбул – Львів 

31.03 – 04.04. 2021 
 

«Родзинки» туру: 
Цей тур – чудовий варіант для вікенду, бо 2 години перельоту і ми будемо відчути магію Стамбулу, контрасти 
міста, де зливається Європа і Азія, минуле і сучасність. Стільки цікавого і незвичного. 
 
Весняний Стамбул зустріне нас теплом і квітуючими тюльпанами, красою для очей і почуттями для душі. А ще 
– насолодою для тіла, бо нами опікується сертифікований інструктор з йоги, чарівна Галина Шипунова! «Моя 

любов до йоги починається з 2008 року. З нею я відкриваю себе, нові можливості і бажання! Саме тому я продовжую 

вчитися,  викладаю і ділюсь знаннями в Beleyoga.studio!» 

День 
1 

День 1 – 31.03 
17:00 – Зустріч у Львіському аеропорту. Привітання від Галини Шипунової, швидке знайомство, яке 
буде мати продовження, бо нас чекають неймовірні враження! 
19:30 – Виліт зі Львова (авіакомпанія Pegasus) 
21:35 - Прибуття в Стамбул 
Трансфер і поселення в готель Grand Washington 4* в центрі Стамбулу. З тераси готелю нам 
відкриється приголомшливий вигляд на місто! Ми будемо бачити, як сходить сонце під час ранкових 
практик на терасі, насолоджуватись красивим сніданком на найвищому поверсі. Ночівля в готелі. 

День 
2 

День 2 – 01.04 

07:00 – Yoga-time. Просипається місто, легко починаємо день і ми. А він буде цікавий, бо нас чекає 

знайомство з містом, яке має стільки всього нам розказати. 
09:00 - Сніданок. 
10:30 – Оглядова екскурсія «Стамбул – місто контрастів», тут поєдналась Європа і Азія. Ми 
проїдемось по знаменитому мосту Галата, побачимо Стамбул з оглядового майданчика, відвідаємо 
бухту Золотий Ріг, а далі вздовж фортечних мурів древнього Константинополя попрямуємо до 
європейської частини міста. У вільний час пропонуємо:  
15:00 – «Прогулянку на кораблику по Босфору» (25€). Стамбул починається з Босфору, і 
продовжується ним. Бо це не просто водна артерія, це серце міста! Повернення в готель. 
Відновлюємось в спа-зоні готелю, де нас чекає турецький хамам. Ночівля в готелі. 

День 
3 

День 3 – 02.04 
Ранкова пробіжка на зустріч сонцю вздовж набережної – бульвару Кеннеді. Уявляєте, як це красиво?  

07:00 – Yoga-time. Сніданок. 

10:00 – Рекомендуємо екскурсію «Велична історія Стамбулу» (20€). Грандіозне минуле Стамбулу 
залишило нам багато пам'яток: Голуба Мечеть (єдина, яка має 6 мінаретів), собор святої Софії, 
мечеть Сулеманія, величезний і древній палац Топкапи – здивують нас і зачарують красою.  
Ми поєднаємо екскурсію з відвіданням оазису краси – прогулянкою по парку тюльпанів Гюльхане! 
Стамбул красивий у будь яку пору року… але весною – це щось надзвичайне!  
І як же без дегустацій! Турецькі солодощі – класичний подарунок з Туреччини, а ми їх спробуємо у 
старовинній кондитерській, де не тільки смачно, але й дуже атмосферно. 
19:00 – Рекомендуємо Dervish Show (25€) – гіпнотично-красивий танець з 800-річними традиціями. 
Повернення і ночівля в готелі. 

  

День 4 – 03.04 

07:00 – Yoga-time.  Сніданок. 

10:00 – Рекомендуємо екскурсію «Розкіш і краса Стамбулу» (35€) – нас чекає палац Долмабахче, 
резиденція султанів, символ розквіту і занепаду Османської імперії. Тут немає місця скромності чи 
заощадливості: 14 тонн золота знадобилось для внутрішнього оздоблення. Палац прикрашає 
кришталева люстра вагою 5 тонн, зали оздоблені кілометрами шовку, найвідомішими картинами і 
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Вартість туру – 340€  

 

 
Важливо: Компанія «Travel Room» залишає за собою право вносити зміни в програмі туру без зменшення загальної кількості 
послуг. 

 

 
 

шикарними меблями. 
Далі познайомимось з районом Таксим і прогуляємось бульваром Істікляль, уздовж якого 
вишикувалися будівлі 19 сторіччя і курсують старовинні трамвайчики. А потім можна завітати в 
рибний ресторанчик на Галатському мосту, там дуже смачно. 
Повернення і ночівля в готелі. 

День 
5 

День 5 – 04.04 

07:00 – Yoga-time.   

Сніданок. Виселення з готелю. 
Кажуть, що потрібно кинути монетку, щоб повернутись в те місце, яке сподобалось. А ми на 
прощання – поїдемо годувати чайок до фото-локації Taht İstanbul (15€).  
І завітаємо в інстаграмний Кузгунджук: різнокольорові будиночки і милі котики, які в Стамбулі на 
особливому рахунку, доповнять нашу колекцію фотографій і вражень з туру. Трансфер в аеропорт. 

17:40 – Виліт із Стамбулу. 19:45 – прибуття у Львів.  До нових зустрічей! 

У вартість включено: 
- авіапереліт Львів – Стамбул – Львів (багаж 23кг) 
- 4 ночі в готелі  Grand Washington 4*  сніданками 
- трансфер аеропорт - готель - аеропорт 
- оглядова екскурсія по Стамбулу 
- йога-практики щодня 
 

Додатково оплачується: 
- обіди і вечері 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення  
- проїзд в громадському транспорті 
- страхування 
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