Intresseresor

Shoppingfrossa i Istanbul
Nu är det äntligen dags för årets shoppingresa. Tillsammans med Linnea Isaksson, bland annat redaktör på
Veckorevyn, arrangerar Intresseresor en shoppingresa All bomullens hemland Turkiet. Vi bor på eB mycket
vackert beläget hotell miB i det centrala Istanbul med utsikt över havet och 10 minuters promenad All bland
annat Blå moskén och Grand Bazaar. Linnea är med er som shoppingexpert och visar er All de bästa
aﬀärerna och basarer. Det blir även en heldagstur med en lokal shoppingguide. Shoppingfrossa helt enkelt.
Program, 10 – 13 mars
Dag 1. Transfer All vårt hotell, eMer incheckning
blir det en gemensam middag på hotellets
restaurang med fantasAsk utsikt över havet.

Shoppingfrossa i Istanbul, 10 – 13 mars
I resan ingår:
‐ Flyg med Turkish Airlines, direkt Stockholm ‐ Istanbul tur & retur
‐ Transfer ﬂygplats – hotell tur & retur
‐ Boende på Aziyade Hotel****, 3 näBer inkl. frukost
‐ Välkomstmiddag exkl. dryck
‐ Heldagstur med lokal guide och buss
‐ Reseledare under hela er i vistelse
Pris per person, 5 850 kr (ﬂygskaB Allkommer med ca 875 kr)
Enkelrum kostar 700 kr extra
Max antal, 18 personer
Preliminära ﬂygEder:
Utresa 10 mars Arlanda ‐ Istanbul 12.25 ‐ 16.50
Hemresa 13 mars Istanbul – Arlanda 13.50 ‐ 16.20
För bokning kontakta Intresseresor
Telefon: 08‐29 80 78
Epost: olof@intresseresor.se

Dag 2. EMer frukost blir ni upphämtade med
buss på hotellet av er lokala guide. Det blir en
heldags shoppingtur i Istanbul. Kvällen rundas av
med gemensam middag på en av de mysiga
tavernorna.
Dag 3. Er reseledare guidar er All den bästa
shoppingen och det ﬁnns även lite möjlighet för
egen Ad aB upptäcka Istanbul. Staden som bl.a.
är känd för den blå Moskén, Hagia Soﬁa och
Topkapipalatset.
Dag 4. EMer frukost kommer er transfer för
upphämtning All ﬂygplatsen och dags för
hemresan.
Er reseledare Linnea Isaksson, är bland annat
webredaktör på Veckrevyn och jobbar även med
Damernas Värd Mode och shopping är en del
av vardagen. Linnea har även Adigare
reseledarerfarenhet från Turkiet då hon
arbetade som guide och värd för researrangören
Nazar.

