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Az Oszmán-Birodalom mesés fővárosai 

Bursa – Edirne – Isztambul  
 

 
Időpont: 2012. április 14-20. 
Létszám: 20 fő + 1 fő magyar kísérő+ 1 fő török kísérő  
Utazás: Menetrendszerinti Turkish Airlines repülőjáratokkal.  
Helyszíni utazások: 30 fős autóbusz 
Szállás: 4**** csillagos hotelek 

Ellátás: Félpanzió – bőséges reggeli és vacsora ellátással 
 
A „Devlet-i Ebed – müddet – Az Örökké való állam”- három fővárosán keresztül kalauzol 
tematikus utazásunk, több mint fél évezrednyi katonai siker és hódítás krónikáin át, részletes 
kitekintéssel a „magyar ügyekre”. A páratlan méretű és szépségű mecsetek, paloták, fürdők 
valamint parkok felfedezése közben is marad idő a kavargó bazárok zsongásának 
megtapasztalására, vagy egy ráérős esti vízipipás beszélgetésre, magyar-török kapcsolatokról.  
 
Isztambul – a Szeldzsukok kora - Hódító Mehmet mecset - Fedett Bazár - Márvány-tenger hajózás – 

Boszporusz-szoros - „Cennet Bursa” (a „Mennyei Bursa) - I. Oszmán (1299-1326) a dinasztiaalapító és 
fiainak kora - a Selyemút karavánszerájai -  Bayezit a Mennydörgés Komplexuma- Emirsultan negyed - 
Muradiye komplexum: Ismerkedés I. Murád szultán a Balkán-félsziget meghódítója korával - Eski Kaplica 
oszmán fürdő - Séta a 2.543 m magas Uludag hegyen - Yesil Cami mecset - Ismerkedés a karaköz bábok 
történetével - Az oszmán flotta igaz meséje az Atlanti-óceántól a Perzsa-öblön át az Indiai-óceánig - Edirne, 

Koca Mimar Sinan élő emlékűve - Selimiye Mecset: az oszmán építészet csodája – A kirkpinar, a 
hagyományos török olajbirkózás históriája -  Isztambul: Nagy Szolimán Mecset; Mimar Sinan türbéje; 
Rüsztem Pasa mecset; Egyiptomi Bazár (Fűszer Bazár); Topkapi Szeráj és a Hárem; Ayasofia; Kék 
Mecset;  Dolmabache Palota; Rumeli Hisari erőd - Kilyos strandja és a Fekete-tenger - Musztafa Kemál, 
a törökök atyja élete és kora – Az Oszmán-Birodalomban utazó magyar felfedező életének bemutatása 
 

Részvételi díj félpanzióval 218.000,-Ft 

BBP biztosítás köthető  

Belépők irányára – 135,-TL/ fő  - csak megközelítő ár    16.900,-Ft 

Repülőjegy irányár, illetékkel (Csak a foglalás pillanatában 
véglegesedik!) 

 69.000,-Ft 

Borravaló 21 ,-EUR/fő  

Vízum 15 ,-EUR/fő  

Repjegy- és Utazási storno biztosítás megkötése ajánlott. 
 
Éjszakák: 4**** szállodákban 
 
FIGYELEM! 
1./ A programok sorrendje a nyitvatartási óráktól függően változhat. 
2./ A belépő árak csak megközelítő árak. A belépőket a helyszínen vesszük meg, az aktuális 
összegekért. 
3./ A megadott ár 320,-Ft/ EUR árfolyamig tartható. Ennél rosszabb Ft árfolyam esetén a hátralék 
befizetésekor % arányos kompenzációt alkalmazunk.  


