
          
 
 
 

IFAT Eurasia 2023 / Eurázsia vezető környezetvédelmi technológiai szakkiállítása 
Isztambul, 2023. április 27-29. 

 
Csoportos Utazás: 2023. április 27 - 30. 

                     Az utazás a Messe München támogatásával történik! 
A vásár a csoport résztvevőinek a vásári belépőjegyet díjmentesen biztosítja! 

Utazás:   Turkish Airlines menetrendszerinti járatával 
  2023. ápr. 27. 11:05 / Budapest – 14:25 / Isztambul  
  2023. ápr. 30. 14:15 / Isztambul – 15:25 / Budapest 
  Ára: 79.000 Ft / fő / oda-vissza illetékekkel, 23 kg-os feladható poggyásszal 
  Az ár a szabad helyek függvényében változhat! 
 
Elhelyezés:  3 éjszaka OCCIDENTAL HOTEL TAKSIM ****szállodában.  
A hotel mindössze 100 méterre található a Taksim tér üzleteitől és tömegközlekedési megállótól. A szálloda jól felszerelt wellness- és 
fitneszközpontot kínál. A tágas szobákban ingyenes wifi internet-hozzáférés biztosított. A szobák modern bútorokkal és síkképernyős, 
műholdas csatornákkal ellátott TV-vel rendelkeznek. A fürdőszobák fürdőköpennyel, papuccsal és ingyenes fürdőszobai piperecikkekkel 
felszereltek. A légkondicionálás alapfelszereltség része. 
A szálloda két étteremmel rendelkezik. A Turkuaz étteremben hagyományos török büféreggelit szolgálnak fel. Az a la carte étterem 
mediterrán ételeket kínál ebédre és vacsorára. A vendégek a jól felszerelt edzőteremben edzhetnek. A wellnessrészleg szaunát, 
pezsgőfürdőt, hagyományos török fürdőt és masszázsszolgáltatásokat kínál.  
Ellátás:   reggeli (vacsora – félpanziós felár esetén italfogyasztás nélkül: 34.400 Ft / fő / 3 alkalom) 

Előzetes program: 
 
Április 27. / csütörtök A reggeli órákban indulás Budapestről  
 Délután érkezés a repülőtérre 

Repülőtéri transzfer a szállodához  
Szabad program 
Vacsorázási lehetőség a szállodában 

Április 28. / péntek Reggeli  
Transzferrel a vásár helyszínére utazás és egész napos 
vásárlátogatás, IFAT Eurasia 2023 
Esti órákban visszaérkezés transzferrel a szállodába 
Vacsorázási lehetőség a szállodában 

Április 29. / szombat Reggeli 
Egész napos városnézés magyarul beszélő 
idegenvezetővel és autóbuszos transzferrel - 
UNESCO Világörökségek látogatásával egybekötve: 
Topkapi palota és hárem, Hagia Sophia mecset, 
Elsüllyedt Palota - Yerebatan Cistern), Konstantinápolyi 
Hippodrom (Sultanahmet Square), Nagy Bazár (a világ 
egyik legnagyobb fedett bazárja), exkluzív látogatás a Nagy 
Bazár tetején, Egyiptomi Bazár (Fűszer Bazár - Isztambul 
egyik legrégebbi bazárja) – 56.400 Ft / fő (tartalmazza a 
belépők árát is) 
Esti órákban visszaérkezés transzferrel a szállodába 
Vacsorázási lehetőség a szállodában 

Április 30. / vasárnap Reggeli  
Szabad program 
Késő délelőtti órákban transzferrel visszautazás a 
repülőtérre 
Hazautazás a délutáni órákban 
 
 

Részvételi díj: 132.400 Ft/fő kétágyas szobában reggelivel 
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállásköltségét reggelivel, oda-vissza repülőtéri transzfert Isztambulban, autóbuszos transzfert a 

szállodából a vásárba és vissza, csoportkísérőt az út folyamán. 
 

Egyágyas szoba felár: 88.900 Ft/fő – Utasbiztosítás (EUB Air Nívó): 3.150 Ft / fő / 4 nap / 70 éves korig 
 

Jelentős árfolyamváltozás (4%) esetén áraink változhatnak! - Fenti árak minimum 10 fő jelentkezése esetén érvényesek! 
 

Jelentkezési határidő: 2023. március 10. 
 

A változtatás jogát fenntartjuk! 


