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VKLJUČEN LETALSKI PREVOZ
- NOČITEV V ISTANBULU
ALL INCLUSIVE STORITEV NA LADJI
- VKLJUČENI 3 IZLETI
- VKLJUČENE NAPITNINE

ISTANBUL IN GRŠKI OTOKI Z LADJO CELESTYAL CRYSTAL 3*
ISTANBUL, VOLOS, KRETA, SANTORINI IN MIKONOS
29.10., 5.11., 12.11.2019
Vabimo vas na nepozabno križarjenje iz mističnega Istanbula, do očarljivih grških otokov Kreta, Santorini
in Mikonos ter za konec ogled impozantne Akropole v Atenah. Ladje iz flote ladjarja Celestyal so manjše
ladje, ki sprejmejo cca. 1500 potnikov in nudijo usluge na nivoju 3*, vendar še vedno nudijo vse udobje
križark. Prednost križarjenja z ladjami Celestyal je v storitvi, saj je poleg polnega penziona, v ceno
vključen tudi all inclusive paket pijač in tri fakultativni izleti po izboru ladjarja.
Produkt: FP CELESTYAL
ODHODI: 29.10., 5.11., 12.11.2019 (individualni odhod)
ČAS POTOVANJA: 8 dni/ 7 noči
ČAS ZA PRIJAVO: do zasedbe prostih mest
LADJAR: CELESTYAL CRUISES
MESTO ODHODA: Istanbul, Turčija
VIZUM: ni potreben. Slovenski državljani za potovanje v Turčijo potrebujejo potni list, ki mora biti veljaven še vsaj 6
mesecev.
PROGRAM KRIŽARJENJA:
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Pristanišče
Istanbul, Turčija
Istanbul, Turčija
Canakkale, Turčija
Volos, Grčija
Heraklion – Kreta, Grčija
Santorini, Grčija
Mikonos, Grčija
Mikonos, Grčija
Pirej – Atene, Grčija
Istanbul, Turčija

Prihod
07:00
07:00
13:00
07:00
19:00
09:00
15:30

Odhod
20:00
17:00
17:00
23:59
13:00
02:00
16:00
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PROGRAM POTOVANJA:
DAN 1: ISTANBUL, TURČIJA;
Po pristanku letala sledi lasten prevoz do pristanišča in vkrcanje na ladjo Celestyal Cruises. Ladja
Celestyal Crystal sprejme cca. 1200 potnikov. Na voljo so notranje kabine, kabine z oknom in suite
z balkonom.
DAN 2: ISTANBUL, TURČIJA;
Carigrad nekdaj znan kot Bizanc in Konstantinopel, je danes moderni Istanbul, kot ga imenujejo domačini. Mesto leži
ob Zlatem rogu, ožini Bospor, ki vodi v Črno morje. Mesto je stičišče dveh celin, različnih kultur in civilizacij. Danes
nas v Carigradu preseneti sožitje sodobnega življenja, bogate, več kot 2600 let dolge zgodovine in kulturne
dediščine. V vrvežu današnjega, več kot 14 – milijonskega mesta, boste imeli možnost spoznavati njegovo preteklost.
DAN 3: CANAKKALE, TURČIJA;
Mesto Canakkale leži na polotoku Galipoli in prav po bitki pri Gallipoliju je mesto najbolj poznano. Nedaleč stran se
nahaja tudi Troja. Skoraj celoten polotok je pol spomenikov padlim, vsem ljubiteljem zgodovine pa priporočamo tudi
ogled vojnega muzeja. Na mestni promenadi se nahaja tudi trojanski konj iz filma Troja.
DAN 4: VOLOS, GRČIJA;
Volos je tretje pristaniško mesto v Grčiji, ki nudi veliko možnosti za odkrivanje zgodovine in grške kulture.
DAN 5: HERAKLION – KRETA, GRČIJA;
Kreta je največji grški otok, zibelka zahodne civilizacije in rojstni kraj vrhovnega boga grške mitologije Zevsa. S svojo
raznolikostjo, gorovjem, soteskami, podzemnimi jamami, polji, belimi in črnimi plažami, smaragdnim morjem in
gostoljubnostjo domačinov, očara množice turistov iz vseh koncev sveta.
V organizaciji ladjarja se boste odporavili do palače Knossos, kjer se nahajajo ostanki minojske civilizacije.
DAN 6: SANTORINI, GRČIJA;
Santorini: belo – modra podoba, otok zaljubljencev; otok, kjer lahko občudujemo najlepši in
najbolj veličasten sončni zahod, edinstvena črna – vulkanska peščena plaža.
Po pristanku se boste odpravili na ladjarjev izlet na skrajni severni konec otoka, do znamenite
vasice Oia, ki je znana predvsem po barvitih sončnih zahodih in navdihuje s svojo podobo.
DAN 6-7: MIKONOS, GRČIJA;
Mikonos je grški otok, ki leži na severu Kikladov. Znan je po nočnem življenju, zato je na otoku ogromno barov in
nočnih klubov, ter po čudovitih plažah. Najlepše plaže so na južnem delu otoka, kar nekaj pa jih velja za najlepše v
Grčiji. Kljub svetovljanstvu pa je otok ohranil lepoto ter tradicijo Kikladov. Za kikladsko arhitekturo so značilne bele
hišice z modro pobarvanimi okni, vrati in balkoni, bele cerkve z modrimi kupolami, zavite in stopničaste ulice, arkade
ter hiše zgrajene ena na drugi. Mikonos je znan tudi po pelikanu ki se potepa po pristanišču in je maskota mesta.
DAN 7: PIREJ – ATENE, GRČIJA;
Pirej leži v pokrajini Atika in je največje potniško pristanišče v Sredozemlju ter tretje na svetu z vidika potniškega
prometa. Atene (grško Athina) ležijo na polotoku Atika in so glavno mesto Grčije. Mesto je znano predvsem po ostankih
iz antične Grčije, ko so bile Atene središče umetnosti in filozofije. Ime je mesto dobilo po grški boginji civilizacije,
modrosti, tkanja ter obrti - Ateni. Sprehodili se boste po mestnih ulicah in znani Plaki ter si ogledali vse mestne
znamenitosti.
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DAN 8: ISTANBUL, TURČIJA;
Prihod ladje ob 15:30 uri. Sledi individualen transfer do letališča in let na eno od bližnjih evropskih letališč.

Cenik:
ODHOD: 29.10., 5.11., 12. 11. 2019
Kabina kategorija 1A: od

1.099 € na osebo

Kabina kategorije 1B: od

1.169 € na osebo

Kabina kategorije XA: od

1.215 € na osebo

Kabina kategorije XB: od

1.235 € na osebo

Kabina kategorije XC: od 1.299

€ na osebo

V ceno je vključeno:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

povratni letalski prevoz do Istanbula iz bližnjih letališč
križarjenje po programu v izbrani kabini
dopolnjen polni penzion
vse zabavne prireditve ter animacija v organizaciji ladjarja
kopanje v bazenih
all inclusive paket pijač
napitnine za ladijsko osebje
pristaniške pristojbine
3 izleti (Kreta – Knossos, Santorini – Oia, Pirej – klasične Atene)

-

V ceno ni vključeno:

•
•
•
•
•
•

prevoz do odhodnega letališča
transfer letališče – pristanišče - letališče
ostali izleti (shore excursions)
nakupi v trgovinah na ladjah, storitve v frizerskem salonu
masaže ter ostale storitve v SPA-ju,
igre na srečo v ladijskih casinojih, storitve pri ladijskem zdravniku

Opomba
Navedene cene so informativne. Končna cena bo znana ob rezervaciji.
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