КООП ХВП организира посещение на 12-тия Международен
търговски панаир IBATECH за хлебарство, сладкарство,
сладолед и технологии
12-15 април 2018
ИСТАНБУЛ

ПРОГРАМА

1ден

2 ден

3 ден

Отпътуване от София 06.00ч. Пристигане в Истанбул около 14.00.
 Посещение на изложението IBATECH. Настаняване в хотел.
 20.30ч. - Вечеря в атрактивен ресторантски комплекс на брега на морето “Кум
Капъ” (вечерята включва: алкохолни и безалкохолни напитки, салати, предястия,
основно блюдо* „Ципура на скара”, десерт и плодове; жива музика) – цена 35 евро.
Нощувка.
Закуска.
 09.00ч. Посещение на IBATECH и програми по желание
 08.30ч. Отпътуване за Принцовите острови. Това са острови разположени на 19-28
км от Истанбул в югоизточната част на Мраморно море. Пътува се с ферибот
около 1,30 ч. Този архипелаг се състои от 4 големи населени острова и 5 по-малки
и ненаселени. Фериботът спира само на населените. Ще посетим Buyuk Ada
(Големият остров) – 5,4 кв.км Най-големият и най-важният от Принцовите
острови. Много красиви вили, хотели и клубове привличат гости от цял свят .
Магазините и ресторантите също не са за пренебрегване. Възможност за
обиколка на острова с файтон. Цена 18 евро.
След обед прибиране в хотела. Свободно време за индивидуална разходка за посещение на
покрития пазар Капълъ чаршия и историческите забележителности.
 20.30 ч. Посещение на бар вариете с ориенталска програма вечеря и шоу- 35
евро. Нощувка
Закуска.
 08.45ч. Круиз по Босфора: Разходка с кораб по пролива Босфор (около 2 часа)
Обиколката започва с разходка покрай Европейския бряг на Босфора до крепостта
Румели Хисар, след което корабчето се отправя към Азиатския бряг. По
бреговете на Босфора могат да се видят стари 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 – 20 евро
 Посещение на Двореца Долмабахче – Турският Версай, с екскурзовод на
български език – 25 евро (в цената е включен екскурзовод и билети за
посещението)
За заявилите посещение на круиза или двореца – БОНУС – посещение на
новооткритата българска църква Св. Стефан


19.15 ч. ВЕЧЕРЯ НА ЛУКСОЗНА ЯХТА и напитки неограничено количество
съчетано с круиз, шоу програма и дискотека по Босфора – 50 евро. Нощувка.

4 ден

Закуска. Освобождаване на хотела 08:00ч.
 Посещение на парка "Емирган" - най-големият парк в Истанбул, в който
през месец април се провежда фестивала на лалето – едно омагьосано от
мириса на милиони лалета място.
Отпътуване за Одрин. Свободно време за обяд и пазар. Отпътуване за България
Пристигане в София около 22.00ч.

Цена на човек настанен в двойна или тройна стая 275 лв.
Цена на човек настанен в единична стая 395 лв.
Цената включва: Транспорт с автобус, 3 нощувки със закуска на шведска маса в бизнес хотел
близо до историческия и търговски център на Истанбул, трансфер хотел - изложбен център хотел, медицинска застраховка, пропуск за изложението, придружител на групата от ТА,
ползване на VIP залите за срещи.
БОНУС: ПОСЕЩЕНИЕ НА ОДРИН

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
ПИРЕОС БАНК
IBAN BG93PIRB80551604392710

ЗАЯВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

Ресторантски комплекс на брега на морето “Кум Капъ”
Новият Outlet Via Port Venecia
Посещение на бар вариете с програма вечеря и шоу
Круиз по пролива Босфор
Посещение на Двореца Долмабахче
Пешеходна обиколка на европейската стара част на Истанбул
(цената не включва входните билетите)
ВЕЧЕРЯ НА ЛУКСОЗНА ЯХТА
Посещение на парка "Емирган"
Посещение на Принцовите острови

35 Евро ..............бр.
8 Евро ..............бр.
35 Евро ..............бр.
20 Евро ..............бр.
25 Евро ..............бр.
15 Евро ..............бр.
50 Евро ..............бр.
8 Евро..............бр.
18 Евро ………. Бр.

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЖЕЛАНИЯТА ВИ Е ВЪЗМОЖНА ПРОМЯНА НА ЧАСОВЕТЕ И РЕДА НА ПРОГРАМАТА

