
 
 
Día 28/12/19: ORIGEN – AEROPORT DE BARCELONA  – ISTANBUL   
Sortida del punt d´origen direcció l´Aeroport de Barcelona per embarcar al vol amb destinació Istanbul.  Arribada, 
panorámica de la ciutat. Sopar i allotjament  a l´hotel.  
 
Día 29/12/19 : ISTANBUL – PASSEIG EN VAIXELL PEL BÓSFOR – BASAR DE LES ESPÈCIES 
Sortida a les 09.00 desprès d´haver esmorzat a l´hotel.  Visita a  la mesquita de Şehzade . Aquest és un dels 
monuments més destacats de la ciutat., degut a qu´es pot considerar com a la primera representació de 
l´arquitectura clàssica Otomana. A continuació realitzarem una de les activitats més famoses d´Istambul,  un passeig 
en vaixell pel Bósfor , canal que separa Europa i  Asía. Durant aquest trajecte, s´aprecien els palaus dels sultants, 
antigues i típiques cases de fusta i disfrutar de la historia de una manera diferent.  DINAR DE PEIX EN RESTAURANT 

AL PONT GALATA . Culminarem el 
nostre dia al basar de les espècies, 
constituit pels Otomans fa  5 segles i 
utilitzat des de llavors. A 
continuació, creuarem  el pont  
penjant  del Bòsfor per  visitar el 
turó  de camlica qu´ és un dels 7  
turons  de la ciutat  d´Istambul y té  
260M d´altitud.  Tot seguit  
visitarem el palau  de beylerbey 
situat a la vorera asiática del Bòsfor. 
Sopar i allotjament a l´hotel. 
 

Día30/12/19: ISTANBUL. LES JOIES DE CONSTANTINOPLA. 
Esmorzar. El dia d´avui el dedicarem a veure les joies de Constantinopla. Visita a l´antic hipòdrom que pertany a 
l´època Bisantina i el qual va ser centre de l´activitat civil  del país. Aquí es celebraven les carreres de cavalls i els 
combats de gladiadors i les celebracions en honor a l´emperador. Avui en dia conserva l´obelisc de Teodisio, la 
columna serpentina i la Font de l´Emperador Guillermo.   Visitarem també la  Mesquita blava , construida al 1609 
durant el sultanat de Ahmet , amb 6 minarets, volguen superar amb aquesta mesquita la basílica de Sta. Sofia.  . A 
continuació  anirem fins al Palau de iremos Topkapi, residència dels sultans fins al segle  XIX on es troben la major 
part dels objectes de valor dels Otomans.  Dinar en restaurant. Tot seguit  Visitarem també  Santa Sofía, la mostra 
més acabada de l´art bisantí  i un  dels majors èxits de la  humanitat.  Sopar i allotjament a l´hotel.  
 
Dia 31/012/19:  EL GRAN BASAR I SOPAR DE CAP D´ANY AMB CREUER PEL BÓSFOR.  
Esmorzar. El matí el dedicarem a visitar el   Gran Basar. Basar cubert construit l´any  1660 qu´ és  pot considerar com 
una petita ciutat cuberta per centenars de cúpules, quatre mil botigues al seu interior amb carreron, places, 18 
portes d´accés…  Dinar en restaurant. A l´hora indicada, trasllat a l´hotel per canviar-nos, i trasllat  per embarcar al 
vaixell i realitzar el sopar de gala mentres naveguem pel Bosfor amb les vistes a la ciutat il.luminada.  
 
Día 01: ISTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN 
Esmorzar i trasllat a l´aeroport per embarcar al vol amb destinació Barcelona. Arribada , dinar de comiat i trasllat als 
nostres punts d´origen. Arribada, fi del viatge i dels nostres serveis. 

Preu per persona:1.595 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: 290 € 

https://guiaen3dias.com/estambul/

