
EEN NIET TE MISSEN REIS VAN 7 TOT EN MET 14 MEI 2023

Turkije

ISTANBUL, DE STEDEN BURSA EN ÇANAKKALE

Reisroute

De inschrijvingen worden afgesloten op 6 maart 2023



Uw dagelijkse programma :
 
Dag 01 : Zondag 7 mei : Brussel – Istanbul
Afspraak met de deelnemers aan de balie van Turkish Airlines om 09u00 in de luchthaven van Zaventem. 
Directe vlucht tot Istanbul, met vertrek om 11u25 en aankomst om 15u00. Ontvangst door de plaatselijke 
gids en dan transfert naar het hotel Konak voor het diner en overnachting. 

Dag 02 : Maandag 8 mei : Istanbul
E ’s Ochtends een bezoek aan het Topkapipaleis (kanonnenpoortpaleis). Het paleis is gelegen op de oude 
akropolis van Byzantion en diende als residentie van de Osmaanse Sultan in Istanbul. Hier ziet u ook de 
prachtige Harem (een afgesloten en bewaakte woonruimte in een serail of huis). Lunch in een lokaal 
restaurant, gevolgd door de ontdekking van een Egyptische bazaar (kruiden markt). Na de Grote Bazaar 
van Istanbul is deze de grootste overdekte markt van de stad. In de namiddag een cruise op de 
Bosporus, met prachtige zichten over de stad. Diner en overnachting hotel Konak.

Dag 03 : Dinsdag 9 mei : Istanbul - Bursa
Overgang over de brug naar het Oostelijke deel met adembenemende zichten. Lunch op de route. 
Bezoek aan een centrum dat onderzoek doet in tuinbouw en een exporteur in fruit. Bezoek aan de stad 
Bursa, die de eerste hoofdstad was van het Ottomaanse rijk en van de karavanserai (een herberg langs 
de weg waar reizigers (caravaners) konden uitrusten en bijkomen van de reis van de dag). Diner en 
overnachting hotel Kervansaray City.
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Dag 04 : Woensdage 10 mei : Karacabey - Canakkale - Straat der Dardanelles
Op weg via de zuidelijke kant van de zee van Marmara. Ontdekking van een Ottomaans dorp van 
ongeveer 700 jaar oud. In Karacabey, halte in een melkveehouderij, met een productie van ongeveer 
1200 ton, met ongeveer 1250 koeien voornamelijk Holstein. Halte in een paardenfokkerij. Ongeveer 850 
Arabische paarden, waarvan 420 echt rasbloed en 430 veulens Vervolgens halte in een fokkerij van geiten 
en schapen (Merinos), ongeveer 2500 dieren. Lunch onderweg. Route naar Çanakkale, op de oevers van 
de Straat der Dardanellen. Diner en overnachting hotel Truva.
 
Dag 05 : Donderdag 11 mei : Ida berg - Ezine - Ayavalik - Pergame - Canakkale
Passage via de Ida berg, regio waar de Trojaanse oorlog zich heeft afgespeeld. Ook de legende van het 
paard van Troje is van deze streek afkomstig. De regio is ook bekend voor zijn honing, kaasproductie en 
zijn medicinale kruiden. In Ezine, halte in een kaasfabriek. Vertrek naar Ayvalik waar u een belangrijke 
producent van olijfolie zal ontmoeten, met een capaciteit van 2500 ton. Lunch. Verderzetting naar 
Pergame, de hoofdstad van de Helleense Attalid-dynastie, één van de grootste steden die zich 
ontwikkelde na Alexander de Grote. Bezoek aan de Akropolis waarvan het theater plaats bood aan 
maximaal 15.000 toeschouwers. Diner en overnachting hotel Truva.

Dag 06 : Vrijdag 12 mei : Troje - Thracië - Istanbul
Ontdekking van de oude sites van Troje en vervolgens verder naar Thracië. Het gebied was van groot 
strategisch belang en heeft dan ook vele heersers gekend.
Bezoek aan een wijnmakerij met degustatie. Lunch. U zal ook een maker van zonnebloemolie kunnen 
ontmoeten. Terug naar Istanbul voor diner en overnachting hotel Konak.
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Dag 07 : Zaterdag 13 mei : Istanbul
Volledig tour van de stad met onder andere; ontdekking van Hagia Sophia (monument van het 
Byzantijnse rijk in de 6e eeuw), de hippodroom, de Sultan Ahmetmoskee, de Grote Bazaar. Lunch in een 
typisch restaurantje. U hebt hier ook vrije tijd om zelf de Grote Bazaar te ontdekken. 
Magische avond. Cruise diner op de Bosporus, met adembenemende zichten op de verlichte 
monumenten. Er is ook animatie aan boord; buikdanseres, lokale muziek. Alcoholische dranken 
inbegrepen. 

Dag 08 : Zondag 14 mei : Istanbul - Brussel
Vertrek na het ontbijt naar de luchthaven. Lunch in de luchthaven. 
Hier neemt u de directe vlucht naar Brussel met Turkish Airlines. Vertrek 15u55 met verwachte aankomst 
om 18u20.
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Prijs per persoon in een tweepersoonskamer : 1.595 €

(Op basis van minimum 30 deelnemers) 
De wisselkoers blijft onderhevig aan fluctuaties.  
Single supplement : 235 €

De prijs is inclusief : 

De vluchten Brussel – Istanbul – Brussel met Turkish Airlines in economy class

Alle verplaatsingen met zeer comfortabele bussen

Het verblijf in de vermelde hotels of evenwaardig 

Volledig pension van het diner bij aankomst tot het ontbijt de 14 mei

De vermelde excursies in groep begeleid door een lokale gids 

Onze drietalige reisbegeleider(ster), vanaf Brussel

De Garantiefonds

De "kwaliteitsservice" van Fairway Travel

Niet inbegrepen in de prijs : 

Luchthaventaksen, vandaag zo’n: 170 € p/p

De persoonlijke uitgaven en de niet vermelde diensten in het programma.
Fooien voor gids en chauffeur
De dranken 
De eventuele verzekeringen (zie praktische informatie) 

De inschrijvingen worden afgesloten op 6 maart 2023



Travel.be

Leisure Travel

Turkije

Praktische informaties

Praktische informaties : 

Formaliteiten: Paspoort geldig tot zes maanden na terugkeer
Munteenheid: Turkse lira (1 € = 19 TRY)
Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kunnen excursies of pro-bezoeken worden 
gewijzigd of uitgesteld

Voorwaarden : 

Het voorschot moet in ons bezit zijn binnen de tien dagen na de inschrijving. Voorschot per 
persoon (dubbel kamer 700 €) & (single kamer 800€) bij de inschrijving + de prijs van de 
verzekering (indien gewenst). Het saldo  bedrag moet uiterlijk op 5 april betaald zijn. Fairway 
Travel behoudt het recht om de reservering te annuleren indien deze voorwaarden niet 
gerespecteerd worden.

Annuleringskosten :
Meer dan 60 dagen voor vertrek: 30% van de totale reissom
Vanaf 61 dagen voor vertrek: 100% van de totaalprijs van de reis

Inschrijving :  
FAIRWAY TRAVEL
Keltenlaan, 7 - 1040 Brussel
TEL : 02/762.78.78 - e-mail : info@fairwaytravel.be
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Annuleringsverzekering (niet-terugbetaalbaar) : 
  €115 per persoon in een tweepersoonskamer
  €130 per persoon in een éénpersoonskamer
Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik uw inschrijving effectief is (ontvangst van de 
getekende bestelbon en de betaling van het voorschot).
Effectief betekent dat vanaf deze datum elke annulering of wijziging kosten met zich zal 
meebrengen.
In het geval van annulering omwille van niet eerder bestaande medische redenen zal de 
verzekering u de annuleringskosten terugbetalen (naargelang de voorwaarden).
Niet verzekerd: aanslagen, epidemieën, natuurrampen, betaalde sporten, moedwillige daden, 
bestaande niet-gestabiliseerde ziektes, depressieve aandoeningen. De volledige voorwaarden 
kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag.

Verzekering, Exclusive Selection annulering, bagage en bijstand (niet-terugbetaalbaar):
  €140 per persoon in een tweepersoonskamer
  €158 per persoon in een éénpersoonskamer
Bijstand, wanneer u betrokken bent bij een ongeval ter plaatse moet u meteen contact opnemen 
met de verzekering om een dossier te openen. Zij zullen u ook doorverwijzen naar een ziekenhuis 
in functie van hun internationale akkoorden en de ernst 

Verzekering


