
ISTANBUL
Město dvou kontinentů  



• Přidejte se k nám a poznejte Istanbul ne jako turista. 
S autentickými zážitky, s lidmi, kteří zde žijí, a kteří vám
ukáží pravé srdce tohoto úchvatného města. 

• Nejvýhodnější lety z Prahy do Istanbulu nabízí letecká
společnost Pegasus. Jejím cílovým letištěm je Sabina 
Gocken v asijské části Istanbulu. Výhodné po všech
stránkách, vyhnete se velkému letišti, do centra Kadıköy
trvá doprava cca 40 minut. 

• A právě Kadıköy je cílem naší cesty. Je to kosmopolitní
městká část Istanbulu, plná barů, restaurací, obchodů, 
galerií, najdete zde rybí trh, divadla, kina, školy. Je 
oblíbenou čtvrtí slavných umělců, při popíjení piva Efes
zde můžete potkat slavného herce tureckých telenovel.  
Zkrátka čtvrť, kde Turci opravdu žijí. Výhodou je, že do 
Evropské části se dostanete za 15 minut plavby lodí. 

• Pokud navštívíte Istanbul, samozřejmě nemůžete
vynechat klasické památky jako Hagia Sofia, Modrou
mešitu, Topkapi palác a náměstí Taksim, nesmí chybět ani 
Grand Bazaar. Ale pojďme si procházku okořenit
degustací místních specialit, třeba turecké kávy nebo raki, 
dozvědět se něco více. Pojďme nahlédnout do tajemství
výroby koberců a správné přípravy černého čaje. 

• A samozřejmě bude i čas na výhodné nákupy 



Aktuální situace v Turecku: 

• Hotely fungují včetně hotelových restaurací (fungovaly i během celkové uzávěry země)

• Používáme hotely, které mají tzv. CERTIFIKÁT SAFE TOURISM 

• Restaurace jsou od začátku března otevřené, stejně tak turistické atrakce a obchody

• Momentálně pro plně očkováné 14 dnů pro druhé dávce neplatí žádná cestovní omezení. 
Vztahuje se i na osoby s certifikátem o prodělání covid ve lhůtě 180 dnů. Neočkovaní musí 
před odletem předložit výsledek covid test (PCR 72 hod před odletem nebo antigen 48 hod 
před odletem), při zpáteční cestě před odletem PCR test, 5 dní karanténa doma a znovu 
zopakovat PCR test. 

• V místě je povinnost nošení roušky uvnitř i venku, to se tedy moc nepraktikuje, jen je dobré 
roušku nasadit pokud se nacházíte mezi více lidmi 

• HES code ( od 15.3. 2021 poviná registrace na https://register.health.gov.tr/ do 72 hod před 
příjezdem do Turecka, která automaticky vygeneruje HES kód) je kód, který musí mít každý
k dispozici pro vstup do restaurací a obchodů, jde získání QR kodu, při vstupu je vždy
personálem skenován. Je také potřeba ke spárování Istanbul card (takové Istanbulské lítačky
na hromadnou dopravu, momentálně nejsou k dispozici běžné jednorázové jízdenky, ale kartu 
lze pořídit v automatech) 

• České pojišťovny již začaly prodávat COVID pojištění do zemí označených červenou nebo
tmavě červenou barvou v cestovatelském semaforu, ovšem můžeme zajistit i pojištění
organizované Tureckou vládou zaměřené na bezpečný pobyt bez starostí, je možno si vybrat
z několika variant včetně max. částky krytí nebo dokonce hrazení ubytování v případě
karantény

• NEJVHODNĚJŠÍ OBDOBÍ NA NÁVŠTĚVU ISTANBULU JE BŘEZEN  – KVĚTEN a poté ZÁŘÍ / 
LISTOPAD. Ovšem tento rok v lednu nebyly vyjímkou teploty kolem 17 stupňů a slunečné
počasí. A vidět Istanbul pod sněhem je zážitek. 



Rádi bychom vám ukázali Istanbul trochu jinak, než běžnou turistickou aktrakci. 
Ubytování nabízíme v menších tureckých hotýlcích se svojí vlatní atmosférou v asijské
části Istanbulu, kde se budete pohybovat mezi místními. A přitom na dosah turistických
atrakci v Evropské části. Využijte výhodných nákupů jak na trzích tak v obchodech za 
bezkonkurenční ceny. 

Po městě se budeme pohybovat městskou dopravou, je to výhodnější a rychlejší než
autobusem, neztratíme tak čas v zácpě. 

CENA ZÁJEZDU: Kč 8925,--

• Cena je kalkulována na osobu v dvoulůžkovém pokoji

• Příplatek za jednolůžkový pokoj Kč 3280,--

• Minimální počet ve skupině: 6 osob

• Stačí se domluvit s přáteli a vyrazit společně, program uzpůsobíme vašim
požadavkům a přáním

• Kč 6300,-- / Doprovod česky mluvící z Prahy z letiště bude s vámi po celou dobu
pobytu a poletí i zpět , rozpočítává se na celou skupinu dle počtu osob

Co je zahrnuto: 

• Ubytování v hotelu 3***+ na 3 noci včetně snídaně
• Transfer z letiště do hotelu a zpět
• Typická večeře v turecké taverně – 4 chodové menu s ochutnávkou raki 
• Jednodenní prohlídka s místním průvodcem v češtině



Cena nezahrnuje: 

• Letenky – nejvýhodnější pro vás je si zakoupit letenku sám –
domluvíme se na nejvýhodnějším termínu s nejlepší cenou letenky. 
Můžeme nabídnout i zakoupení letenky a vytištění boarding passu a 
zajištění online check in za cenu Kč 490,-- / osoba (zpáteční letenka
s příručním zavazadlem se obvykle pohybuje od 100 – 200 €, záleží na
vybraném termínu) 

• Jízdné hromadné dopravy – tzv. Istanbul card  - na místě pomůžeme
s vyřízením, karta stojí 1 tureckou liru a dle potřeby se na ní vloží
v automatu peníze (počítejte kolem 80 tureckých lir) 
Pro informaci aktuální kuz 1 TRY = 2,48 CZK 

• Stravování kromě výše uvedeného – Istanbul je rájem street food – po 
cestě se vždy někde zastavíme a ochutnáme různé místní speciality, 
zastavíme se v restauraci na jídlo

• Vstupné – Topkapi Palace vstupné 200 TRY, vstupné do mešity Hagia 
Sofia je zdarma (ženy vy měly mít při vstupu do mešity zakrytou hlavu
šátkem, buď si vezměte svůj nebo jsou k dispozici jednorázové při
vstupu, dále se při vstupu do hlavní části zouvají boty, doporučuji vzít
sebou tašku kam boty uložit a nenechávat v botnících volně), 
v případě návštěvý Galata věže je vstupné 100 TRY – vše záleží na
domluvě se skupinou, které atrakce bude chtít navštívit

• Pojištění – poradíme vám s výběrem vhodného pojištění s krytím
případných nákladů covid 

A s čím vším vám poradíme:

• Vyřízení HES CODE pro vstup do země
• Vyřízení Istanbul card na hromadnou dopravu
• Příletový formulář při cestě zpět domů
• Případné zajištění covid testu před odletem z Turecka
• Komunikace na letišti, v obchodech

• Momentálně jsou k dispozici i výhodné letenky na konec roku odlet
28.12. nebo 29.12. 2021 – 1.1. 2022 (cena zpáteční letenky je momentálně
€ 137,-- / osoba s příručním zavazadlem) 



AKTUÁLNÍ CENY LETENEK ŘÍJEN 2021 



AKTUÁLNÍ CENY LETENEK LISTOPAD 2021 



AKTUÁLNÍ CENY LETENEK PROSINEC 2021 










