
www.voleman-zajezdy.cz

Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Istanbul-město dvou kontinentů
5-denní letecký zájezd 
29. 3. - 2. 4. 2023

Program zájezdu

Termín Cena Odjezdové místo
29. 3. - 2. 4. 2023 letecky 11 500 Kč Praha

Podmínky: s uzavřením cestovní smlouvy požadujeme 
úhradu 50 % ceny zájezdu. Přihlášky se přijímají  
do naplnění kapacity zájezdu. Účastník má právo 
postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit 
náklady za změnu. Při zrušení zájezdu do 11. 3. 2023 
požadujeme odstupné ve výši 50 % ceny zájezdu,  
od 12. 3. 2023 činí odstupné 90 % ceny zájezdu. Pokyny 
k zájezdu účastníci obdrží 14 dnů před odjezdem. 
Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud  

se nepřihlásí min. počet 10 účastníků do 12. 3. 2023.  
V takovém případě se zaplacená záloha vrací v plné výši. 
Přihlásit se je možné písemně emailem. Pro cestu není 
vyžadováno očkování covid-19. Doporučujeme uzavřít 
cestovní pojištění.

29. 3. (středa) sraz v 14:00 h v odletové hale terminálu 
1 pražského letiště, odlet přímou linkou do Istanbulu, 
doba letu 2 h 40 min, po příletu transfer do hotelu, 
ubytování
30. 3. (čtvrtek) prohlídka starého města-Sultanahmet 
s bazilikou Boží Moudrosti, palácem Topkapi, Modrou 
mešitou a hypodromem, cisterny, odpoledne návštěva 
Velkého bazaru
31. 3. (pátek) pokračování v prohlídce města–náměstí 
Taxim, Istiklal, Galatská věž, palác Dolmabahce, 
odpoledne možnost návštěvy Archeologického muzea
1. 4. (sobota) Egyptský bazar s kořením, nádraží Orient 
Expresu, Galatský most, projížďka lodí s výhledem  
na evropskou a asijskou část města, odpoledne možnost 
návštěvy nákupního centra Istinye
2. 4. (neděle) po snídani transfer na letiště, přílet  
do Prahy v 15:30 h
Ubytování: Gold 3* nebo obdobný; hotel má výbornou 
polohu blízko MHD; všechny pokoje jsou klimati-

zované, nekuřácké, vybavené satelitní TV, minibarem, 
rychlovarnou konvicí, safem a koupelnou s fénem.
Stravování: bufetová snídaně
Cena zahrnuje: transfer letiště-hotel-letiště, ubytování 
na 4 noci se snídaní, prohlídky a vstupné dle programu, 
projížďka po Bosporu, doprovod CK
Cena nezahrnuje: letenku, obědy a večeře, příplatek  
za jednolůžkový pokoj 2 800 Kč, cestovní pojištění 
UNION A30 Pandemic 350 Kč
Letenka: zpáteční letenka Praha–Istanbul/Sabiha 
Basic včetně 1 palubního zavazadla o max. rozměrech 
55x40x20 cm za 4 600 Kč nebo Essentials včetně  
1 palubního a 1 zapsaného zavazadla do 20 kg za 5 500 Kč
Cestovní pojištění: pojištění léčebných výloh v zahra- 
ničí vč. karantény, pojištění zavazadel, pojištění 
odpovědnosti, úrazové pojištění, pojištění zrušení 
objednaných služeb (storno zájezdu do 80 % ceny 
z důvodu akutního onemocnění, hospitalizace, 
karanténa), pojištění nákladů na technickou pomoc 

při záchranné akci, pojištění předčasného návratu  
a nečerpaných služeb

Istanbul je největší a nejmodernější město Turecka, 
někdejší hlavní město osmanské i východořímské 
říše. Město má krásnou polohu na průlivu Bospor  
a kolem Zlatého rohu. Na své si přijdou milovníci 
umění, památek, dobrého jídla i nakupování. Počasí 
na přelomu března a dubna bývá slunečné s teplotami 
kolem 15°C. Během programu uvidíte sultánské paláce 

u Bosporu, osmanské mešity, orientální bazary i nádraží Orient Expresu.


