13 международен търговски панаир
за хлебарство,
сладкарство,
сладолед, шоколад и технологии в Истанбул
Ви очаква! (27 – 30 март)
ПРОГРАМА

1ден – ОТПЪТУВАНЕ 06.00ч. Пристигане около 14.00 Посещение на изложението IBAКTECH .
Настаняване в хотел. Нощувка.
По желание: 20,30ч. – Вечеря в атрактивен ресторантски комплекс на брега на морето “Кум Капъ”
(Срещу доплащане; вечерята включва: алкохолни и безалкохолни напитки, салати, предястия,
основно блюдо*Ципура на скара”, десерт и плодове, жива музика)
2 ден – Закуска. 09.30ч. Отпътуване за панаира и посещение на IBAКTECH – минимум 20 човека
Програма по желание: 08,45ч. – Круиз по пролива Босфор (около
2 часа, допълнително заплащане). Разказът на професионалния
екскурзовод ще направи удоволствието Ви пълно. Обиколката
започва с разходка покрай Европейския бряг на Босфора до
крепостта Румели Хисар, след което корабчето се отправя към
Азиатският бряг. По бреговете на Босфора могат да се видят
старовремски дървени вили, дворци от мрамор, крепости и
малки рибарски селца. По време на пътуването ще видите още
великолепния дворец Долмабахче, както и парковете и
кралските павилиони на замъка Йълдъз. КЪЩИТЕ ОТ СЕРИАЛИТЕ
Възможност за следобедно посещение на изложенито при минимум 20 човека
По желание: Разходка по площада Таксим и улица
Истиклял. Тя
е изключително красива улица,
предназначена за пешеходци. Дълга е около три
километра. Улица Истиклял е известна с красивите си
магазини, в които се продават всевъзможни стоки. На улица
Истиклял могат да се намерят висококачествени дрехи от
бутици, различни аксесоари и сувенири. Туристите не
пропускат да посетят невероятните
сладкарници,
кафенетата
и
ресторантите, разположени на голямата търговска улица. По улицата се
движи единственото допустимо в пешеходния район транспортно
средство – старинен трамвай.
19.15 ч. Вечеря на луксозна яхта и напитки неограничено количество,
съчетано с круиз, шоу програма и дискотека по Босфора (срещу
доплащане) или
20,30 ч. Посещение на бар вариете с програма, вечеря и шоу
www.garmuzikhol.com (срещу доплащане)
3 ден – Закуска.
Пешеходна разходка (до историческия център Султан Ахмет с посещение на водохранилището
Йеребатан (подземния дворец, срещу доплащане) и експозициите на лалета в парка Гюлхане
(Градината на двореца Топ Капъ). Свободно време.
След обяд по желание (срещу доплащане) отпътуване за Азиатската част на града с минаване по
един от мостовете над пролива Босфор, където ще посетим най-новият МОЛ в Истанбул – EMAAR.
В този нов аквариум с подводна зоологическа градина, ще може да видите 7 различни тематични
сектора с над 20 000 морски обитатели и земноводни от 200 вида, включващи:

подводният стъклен тунел, галерията с риби, скали и водопади,
царството на крокодилите, островът на пингвините. Горската секция
включва – змии, паяци, игуани, хамелеони, диви пирани, гигантски
водни плъхове и много други интригуващи жители на горите и още
много други изненади. Ще имате възможност да пазарувате в
магазините на някои от световно известните марки и също така на
голяма част от местните марки, като HUGO BOSS, GUESS, GUCCI,
HERMES, LC WAIKIKI, VICTORIA’S SECRET, ZARA, KEMAL TANCA, HOTIC,
ALTINBAS и др. Свободно време за шопинг и продължаване към МОЛ
WATERGARDEN İSTANBUL – където ще наблюдаваме
светлинното шоу на пеещите фонтани. Изключителна
хореография на вода, светлина, лазерни ефекти и
музикално шоу. Басейнът е разположен на площ от 5
хиляди квадратни метра в сърцето на Watergarden
Истанбул и се смята за “най-големият” басейн в Европа.
https://www.youtube.com/watch?v=YGaegsZlR3A
Свободно време. Вечерта връщане в хотела, като ще
минем отново по един от мостовете над пролива Босфор и ще имаме възможността да се
насладите на красотата на осветените в различни цветове мостове над пролива.Нощувка
4 ден – Закуска. Освобождаване на хотела 08,00ч. Отпътуване за Одрин. Свободно време за обяд
и пазар. Отпътуване за България. Пристигане в София.
Цена – 285 лв. (на човек в двойна стая)
Цената включва: транспорт, 3 нощувки (двойна, тройна стая), закуска на шведска маса в бизнес
хотел близо до историческия и търговски център на Истанбул, трансфер хотел-изложение-хотел,
медицинска застраховка, пропуск за изложението, съдействие при осъществяване на бизнес
контакти, ползване на VIP зали за срещи.

Краен срок за записване – 15 февруари, или до изчерпване на местата!

Информация и записване:
Виолета Георгиева
София 1000, ул. “Г.С.Раковски”108, офис 605;
тел./факс 02/ 988 05 89; GSM 0889 26 31 09
e-mail: fpim_adv@abv.bg; info@fpim-bg.org
www.fpim-bg.org

Банковa сметкa:
Получател: „Валента Вип Травел“ ООД
Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ

IBAN: BG74RZBB91551011208220
BIC: RZBBBGSF

