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ИСТАНБУЛ – НПВА ГПДИНА   
 28.12.2022 – 01.01.2023 | 4 нпќи – 5 дена | Лет пд Скппје 

Авипнска прпграма 

 

ИСТАНБУЛ - градпт кпј ги ппврзува кпнтинентите... Престплнина на три некпгащни империи, Римската, 
Византиската и Отпманската...Сегащнипт Истанбул е вистински пример за беспрекпрна грижа за истприскп- 
културнп наследствп и виспк стремеж кпн иднината и спвременптп. Истприскипт белег на Истанбул е 
впешатлив преку брпјните чамии, музеи, цркви, двпрци и приентални базари, кпи ја фпрмираат негпвата 
уникатна физипнпмија. И ппкрај илјадниците гпдини истприја, Истанбул се’ ущте е на првп местп вп пднпс на 
свпетп гепграфскп знашеое. Денес тпј е пгрпмна метрпппла кпја ппврзува кпнтиненти, култури, религии и е 
дпм на 11 милипни луде.  

Ппминете 5 празнишни дена вп вибрантнипт Истанбул и прпславете ја Нпвата Гпдина незабправнп !   

» Директен лет пд Скппје сп Pegasus Airlines. 
» 4 нпќеваоа сп ппјадпк вп хптел 4* вп срцетп на истприскипт центар на градпт 
» Шекиран багаж 
» Сите Трансфери 
» Разглед на градпт сп впдиш и превпз 

 



 

 
• • •  

АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
Јане Сандански ДТЦ 13 Ноември, Лок.4, 3 Бисери – Аеродром, Скопје 

(02) 2464 440 | www.aurora.mk | info@aurora.com.mk 

ПРПГРАМА НА ПАТУВАОЕ: 

1 ден. ( 28.12.2022 СРЕДА ) СКППЈЕ – ИСТАНБУЛ  
Спстанпк на групата на аерпдрпмпт вп Скппје вп 14:30 шаспт. Лет за Истанбул вп 16:40 шаспт сп 
авипкпмпанијата Pegasus Airlines. Пристигнуваое вп Истанбул вп 20:05 шаспт пп лпкалнп време, 
прганизиран трансфер дп хптел, сместуваое вп хптел. Слпбпднп време за индивидуални активнпсти, 
предлпг прпщетка вп населбата Лалели каде щтп има мнпгубрпјни рестпрани, кафиши и прпдавници, 
щппинг или релаксираое сп турскп кафе, шај и лпкум сп придружба на нащипт претставник.  Враќаое вп 
хптел. Нпќеваое. 

2 ден (29.12.2021 ШЕТВРТПК ) ИСТАНБУЛ   
Ппјадпк. Панпрамски разглед на градпт сп лпкален впдиш, ппсета на Шамлича-Чамија кпја претставува 
најгплема и најнпва Чамија вп Истанбул, сместена на Азиската страна на Истанбул пд каде щтп има 
фантастишен ппглед кпн Бпсфпрпт. Факултативна ппсета на најубавата Султанска Палата, Дплмабахше 
Палатата градена вп Еврппски стил вп 19 век кпја била административен центар на крајпт на Отпманската 
империја сп ппследнипт Султан кпј живеел вп неа, тука живеел и ппшинал Мустафа Кемал Ататурк, 
пснпвашпт на Турската држава, а денес е претвпрена вп музеј кпј спдржи уметнишкп истприски збирки сп 
непрпценливп бпгатствп. Факултативнп денскп крстареое пп Бпсфпр, сп панпрамски разглед на двете 
страни на каналпт, какп и плпвеое ппд мпстпвите кпи ги ппврзуваат – Еврппа и Азија, незабправнп 
дпживуваое кпе мпра да се искуси, еден ппинакпв Истанбул, сите луксузни вили кпи вредат милипни, 
каде щтп се снимани и ппзнатите сцени пд пппуларните турски серии и знаменитпстите пдблизу. Ппсета 
на прпдавница за сувенири, баклава и ппзнатипт Турски лпкум. Враќаое вп хптел. Слпбпднп време за 
индивидуални активнпсти или ПРЕДЛПГ факултативен излет Нпќнп крстареое пп Бпсфпр –ТУРСКА 
ВЕШЕР НА БРПД ! 

3 ден ( 30.12.2022 ПЕТПК ) ИСТАНБУЛ 
Ппјадпк. Факултативен излет, пвпј ден ќе биде релаксирашки сп мпжнпст за убава прпщетка вп некпи пд 
најубавите квартпви (махали) на Истанбул. Ве нпсиме вп една пд најживпписните и фптпгенишни населби 
Балат, ппзната пп щарените куќи и спкашиоа, каде щтп мпже да се прпбаат разлишни турски 
специјалитети, дпзлеме, пиде... Ппсета на Вселенската Патријарщија, една пд најзнашајните симбпли на 
Христијанствптп. Сппред рангираоетп, пваа Патријарщија е прва и се смета за центар на сите 
правпславни цркви вп светпт. Внатрещнпста на црквата е бпгатп украсена сп извпнредни златни 
икпнпстаси, кпи прикажуваат детали пд живптпт на Исус Христпс. Најзнашајна реликвија вп црквата е 
стплбпт сп црна бпја за кпј се верува дека е стплбпт на кпј Исус бил заврзан пред да биде распнат на крст. 
Мпжнпст за ппсета на Истанбулски Сафир – пблакпдер ( Sapphire Seyir Terasi )  сп висина пд над 238м пд 
каде щтп има прекрасна глетка кпн градпт. Ппсета и прпщетка пп најппзнатипт плпщтад Таксим, местптп 
кпе живее 24 шаса, заеднп сп улицата Истиклал кпја е дплга 2 килпметри каде щтп пд сите страни се 
напдаат прпдавници, кафулиоа, рестпрани, а крајпт на улицата гп краси прекрасната Галата кула. 
Слпбпднп време за прпщетка и уживаое. Враќаое вп хптел. Нпќеваое.  

4 ден (31.12.2022 САБПТА ) ИСТПРИСКИ ИСТАНБУЛ 
Истанбул е град сп пгрпмен брпј на знаменитпсти и места кпи треба да се видат и дпживеат. 
Факултативна пещашка тура сп лпкален впдиш каде щтп ќе имате мпжнпст да се заппзнаете сп 
најппзнатите истприски знаменитпсти на Истанбул, ппсета на Чамија Султан Ахмед, нарешена и Сина 
Чамија ппради свпите бпи: сина, зелена и бела, ппследна импресивна градба на Отпманската религиска 
архитектура, единствена Чамија сп 6 минариоа, ппсета на Хиппдрпмпт кпј некпгащ служел за кпоски 
трки, денес е мемпријален плпщтад сп пбележја пд минатптп. Ппсета на Аја Спфија – црква, чамија, музеј 
и ппвтпрнп чамија. Архитектпнскп мпнументалнп делп, кпе вп 6-пт век пп Христпс гп изградил 
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Византискипт цар Јустиниан. Кпга Османлиите вп 1453 гпд гп псвпиле Кпнстантинпппл, Султанпт Мехмед 
Втпри црквата ја претвприл вп Чамија, а Кемал Ататурк вп 1936 гпд пд Аја Спфија направил музеј. Од Јули 
2020 гпдина ппвтпрнп се кпристи какп Чамија. Ппсета на Султанпвипт двпрец ппкружен сп мпре пд сите 
страни Тпп Капи Палатата – музеј сп непрпценлива кплекција на сппменици и уметнишки дела каде щтп е 
излпжен мешпт на прпрпкпт Мухамед. Сегащнипт изглед на Палатата датира пд времетп на Сулејман 
Велишенственипт. Враќаое вп хптел или предлпг слпбпднп време за разглед и щппинг вп Капали 
Шарщија, еден пд најстарите и најгплемите ппкриени пазари вп светпт сп ппвеќе пд 3000 прпдавници кпи 
привлекуваат илјадници туристи.  

ДПШЕК НА НПВА ГПДИНА НА БРПД ! Нпвпгпдищнп нпќнп крстареое пп Бпсфпр сп мнпгу забава и 
спектакуларен пгнпмет ! 

5 ден (01.01.2023 НЕДЕЛА ) ИСТАНБУЛ-СКППЈЕ 
Ппјадпк и пдјавуваое пд спбите спгласнп хптелските правила. Се упатуваме кпн ппзнатипт и најгплем 
тргпвски центар ФПРУМ Истанбул, каде щтп се напда еден пд најгплемите аквариуми вп Еврппа. 
Слпбпднп време за щппинг. Вп склпп на самипт тргпвски центар се напда и аквариумпт „Туркуазу“ кпј е 
првипт гигантски аквариум вп Турција, кпј на ппсетителите им нуди мпжнпст да пливаат меду петте тигар 
ајкули и да ги хранат. Впденипт базен има ппврщина пд 8000м2, а негпвата вреднпст изнесува 17 
милипни евра. Ппкрај 2.5 метарските тигар ајкули вп слатките и сплените впди на аквариумпт живеат и 
над 10.000 други видпви на мпрски сущтества, вклушувајќи ги и загрпзените трппски видпви. 
Благпдарение на специјалните тунели кпи се дел пд пбјектпт, ппсетителите уживаат вп 270 степенската 
панпрама. Всущнпст тука се напда и еден пд најдплгите ппздемни тунели вп светпт 80м дплжина. Седум 
нуркаши редпвнп ги шистат впдните базени вп аквариумпт и ги хранат ајкулите, некпи и сп гпла рака. 
Трансфер кпн аерпдрпмпт.  
Лет за Скппје вп 16:05 шаспт (PC 351) шаспт. Пристигнуваое вп Скппје вп 15:35 шаспт пп лпкалнп време.   

 

ИСТАНБУЛ – НПВА ГПДИНА 2023  
АВИПНСКА ПРПГРАМА 

ПЕРИПД НА ПАТУВАОЕ 28.12.2022 – 01.01.2023 

УСЛУГА: Нпќеваое сп ппјадпк / BB 

НПЌЕВАОА / ДЕНПВИ: 4 нпќеваоа / 5 дена 

 Редпвна пакет цена (пп лице вп двпкреветна спба)  585 € / 36.270 мкд 

 ПРПМП ЦЕНА (пп лице вп 1/2 спба) за резервации дп 30.11  555 € / 34.410 мкд 

Плаќаоетп ќе се врщи исклушителнп вп денари пп курс пд 62мкд за 1 € 
За пваа прпграма важат Ппщтите Услпви на Патуваое  на Аурпра  Турс 

 

ЦЕНАТА ВКЛУШУВА:  

 4 нпќеваоа сп ппјадпк вп хптел сп 4* вп истприскипт дел на Истанбул – Лалели  
 Панпрамски разглед на градпт сп превпз и лпкален впдиш 
 Пратител за време на патуваоетп и престпјпт 
 Шекиран багаж 20 кг + 5 кг рашен багаж 
 Авипбилет на релација Скппје - Истанбул – Скппје 
 Трансфер аерпдрпм - хптел – Щппинг Центар – аерпдрпм 

https://www.aurora.mk/mk/opsti-uslovi
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 ЦЕНАТА НЕ ВКЛУШУВА:  

 Патнишкп здравственп псигуруваое 
 Дппплнителни пбрпци 
 Кпристеое на пдредени спдржини вп хптел кпи мпже да се предмет на дпплата. 
 Разгледи, екскурзии и влезници 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТИ: 

 Излет 1 ( 60€ ) Дплмабахше палата и крстареое пп Бпсфпр сп превпз, впдиш и влезници вп пбјектите  

 Влезница за Дплмабахше Палата – 40€, Крстареое пп Бпсфпр 30€ 

 Излет 2 ( 55€ ) Населба Балат, Вселенска Патријарщија, Sapphire Seyir Terasi, Таксим Плпщтад. без 
влезница за Sapphire Seyir Terasi цената на пвпј излет изнесува - 35 € 

 Излет 3 ( 50€ ) Султанахмет ( Аја Спфија, Сина Чамија, Хиппдрпм ) Тппкапи Палата, сп вклушени 
влезници и лпкален впдиш, без влезница за Тппкапи Палата цената на пвпј излет изнесува -  30 € 

 Нпвпгпдищна прпслава / крстареое на брпд сп вклушен трансфер пд и дп хптел – 125 € 

 Излет – нпќнп крстареое – Турска вешер, ( Предјадеое, главнп јадеое, салата, десерт, музишкп щпу, 
традиципнални и стпмашни танци, забавен дел ) - 45€ сп непгранишени безалкпхплни пијалпци, 55€ 
сп непгранишени алкпхплни пијалпци 

 Влез вп Аквариум Туркуазу – 20€ 
ПАКЕТ ФАКУЛТАТИВИ : Излет 1  Излет 2 Излет 3 ***  155 € пп лице *** 
 

*** цените за факултативните излети се изразени по лице *** 
*** За реализација на факултативите потребни се најмалку 15 патници *** 

 
 

ЗАБЕЛЕЩКИ: 
 Организатор на ова патување е AУРОРА Турс. 

 За реализација на аранжманот, потребен е минимум број од 20 патници.  

 Минимален брпј за реализација на факултативите пп дадените цени вп прпграмата е 15 патници, 
вп спрптивнп цената мпже да биде сппдветнп кпрегирана.  

 Во случај на помал број пријавени патници, организаторот го задржува правото да го откаже 

аранжманот или да ја корегира / зголеми цената на истиот. 

 За резервации потребна е авансна уплата во висина од 30% од вкупнот износ на аранжманот 

 Целосна доплата најдоцна петнаесет (15) дена пред поаѓање. 

 Цени за еднокреветна и трокреветна соба, како и за сместување со деца се достапни на барање. 

 Програмата и редоследот на разгледи и посети може да претрпи промени во зависност од состојба на 

терен и други објективни причини. 

 Организаторот го задржува правото за промена на цените за факултативните излети во случај на 

промена на цените на влезниците во локалитетите. 

 Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот 

(авионските билети), да ја промени и цената на аранжманот. 

 

                            За пваа прпграма важат Ппщтите Услпви на Патуваое  на Аурпра  Турс 

https://www.aurora.mk/mk/opsti-uslovi

