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polazak: 30. travnja 2011.

povratak: 7. svibnja 2011.

trajanje: 8 dana

PROGRAM PUTOVANJA:

30. travnja 2011.: ZAGREB – ISTANBUL
Sastanak putnika u zračnoj luci Zagreb u 12.45 sati. 

Polijetanje zrakoplova kompanije Turkish Airlines (TK 
1054) za Istanbul u 14.45 sati. Dolazak u Istanbul u 
17.45 sati po lokalnom vremenu. Doček od strane lo-
kalnog vodiča i transfer do hotela. Smještaj, noćenje. 

1. svibnja 2011.: ISTANBUL 
Nakon doručka odlazak na ra-

zgled grada. Istanbul, nekoć znan 
kao Carigrad i Konstantinopol, naj-
veći je grad u Turskoj i jedini grad 
na svijetu koji se prostire na dva 
kontinenta. Nekad je bio prijestol-
nicom triju velikih carstava – rim-
skog, bizantskog i otomanskog, a 
utjecaj ovih kultura i civilizacija 
osjeća se na svakome koraku. Ra-
zgled započinje odlaskom do Top-
kapi palače, veličanstvene palače 
otomanskih sultana, danas muze-
ja, u kojem se, između ostalog, nalazi i treća po veličini 
kolekcija kineskog i japanskog porculana. Potom slijedi 
razgled Hagie Sofie, simbola Istanbula. Izgrađena je kao 
crkva, u 6. stoljeću, za vrijeme vladavine cara Justinijana, a 
kasnije je prenamijenjena u džamiju i potom u muzej. Ha-
gia Sofia predstavlja remek-djelo bizantske arhitekture, a 
često ju nazivaju i 8. svjetskim čudom. Nastavak razgleda: 
Plave džamija, za mnoge najljepša džamija u Istanbulu. 

Sagrađena je u 17. stoljeću, a krasi ju 6 elegantnih 
minareta; Hipodrom – nekadašnji centar političke ak-
tivnosti, iz Rimskog perioda. Večera u Hotelu. Noćenje.

2. svibnja 2011.: ISTANBUL – ANKARA 
Doručak. Odlazak na vožnju brodom po Bosporu uz 

pogled na drvene vile, palače i mostove. Posljepodne 
slobodno. Transfer prema aerodromu u 18.30 sati. Po-
lazak zrakoplova za Ankaru u 21.00 sat. 
Po dolasku u Ankaru, transfer do hote-
la. Večera. Noćenje.

3. svibnja 2011.:  ANKARA 
– KAPADOKIJA

Poslije doručka slijedi razgled grada: 
Mauzolej prvoga turskog predsjednika, 
“oca nacije” Mustafe Kemala Ataturka. 
Potom razgled Muzeja anatolijskih ci-
vilizacija, Augustovog hrama, džamije 
Haji Bayram i rimske termalne kupe-
lji. Poslije razgleda slijedi vožnja auto-
busom prema Kapadokiji. Po dolasku, 
smještaj u hotel. Večera. Noćenje. 

4. svibnja 2011.: KAPADOKIJA 
Poslije doručka slijedi cjelod-

nevni razgled Kapadokije, područja 
pod zaštitom UNESCO-a, u kojem 
su, tijekom milijuna godina, vjetar 
i kiša modelirati tlo u nebrojene 
neobične formacije stupova, pira-
mida i stožaca, poznate i kao “vilin-
ski dimnjaci”. Razgled ove mistične 
doline: Goreme – grad smješten u 
stijenama, prirodni dvorac Uchisar, 
dolina Ihlara s “vilinskim dimnjaci-
ma”, podzemni gradovi Kaymakli i 
Derinkuyu, koje su sagradili staro-
sjedioci u potrazi za skloništem od 

brojnih osvajača koji su prolazili tim područjem te Ava-
nos, gdje se keramika proizvodi istom tehnologijom kao i 
prije 5 000 godina. Povratak u hotel. Večera. Noćenje. 

5. svibnja 2011.: KAPADOKIJA – KONYA 
Poslije doručka vožnja prema Antalyi. Usputno zau-

stavljanje u mjestu Konya. Po dolasku u Konyu, razgled 
mauzoleja i džamije Mevlana Jalal Al-Din Rumi. Nastavak 
puta prema Antaliji. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

6. svibnja 2011.: ANTALYA 
Poslije doručka slijedi poludnevni razgled antičkih 

lokaliteta Perge (grčko-rimsko kazalište, stadion, grob 
Plancia Magna, agora, rimska kupelj, bazilika, akropola, 
fontana iz Hadrijanovog razdoblja), Side (gradske zidi-

Čudesna TurskaČudesna Turska
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Doživite magiju Turske na putovanju koje nikada 
nećete zaboraviti! Ova tura omogućit će vam prolazak 
labirintom povijesti i upoznavanje kulture i tradicije 
ove prekrasne zemlje. Očarat će vas nenadmašni Ista-
nbul – tajanstven, živahan i opojan most između Ori-
jenta i Zapada, u kojem se miješa staro i novo. Upo-
znat ćete korijene antičke kulture zapadne Anatolye 
(Ankara,  Kapadokija, Konya) i uživati u fascinan-
tnim krajolicima koji će vas ostaviti bez daha.

Ove godine Udruga Hrvatski računovođa organizi-
ra turističko putovanje za svoje članove u Tursku.
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ne, glavna vrata, fontana, akvedukt, ulica s kolonadama, 
agora, kazalište), Aspendos – jedini grad osim Side koji 
je kovao srebrni novac početkom 5. stoljeća (agora, ba-
zilika, tržnica, akvedukt, kazalište, stadion). Povratak u 
Antaliju. Večera. Noćenje. 

7. svibnja 2011.: ANTALYA – ISTANBUL – ZAGREB
Poslije doručka transfer do zračne luke te polijetanje 

zrakoplova kompanije Turkish Airlines za Istanbul u 9.20 
sati. U Istanbulu presjedanje s domaćeg na terminal za 
međunarodne polaske te ukrcaj na zrakoplov za Zagreb. 
Polijetanje u 12.40 sati. Predviđeno slijetanje u zagrebač-
ku zračnu luku u 13.50 sati po lokalnom vremenu. 

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI: 7.450 KN 

Cijena aranžmana uključuje: prijevoz zrakoplovom 
– dopuštena težina prtljage 20 kg po putniku, transfe-
ri prema programu, smještaj u hotelima 4* na osnovi 
polupansiona, ulaznice za lokalitete koji se posjećuju, 
razglede prema programu s lokalnim vodičem na hrvat-
skom jeziku,obroke uključene u programu, pratitelja na 
hrvatskom jeziku tijekom putovanja, organizaciju i pri-
premu putovanja.

Cijena aranžmana ne uključuje: pristojbe u zračnim 
lukama koje se obvezatno plaćaju pri rezervaciji aran-
žmana 1.250 kn, (podložno promjeni), ulaznice za lo-
kalitete i objekte koji se posjećuju, a nisu navedeni u 
cijeni aranžmana, fakultativne izlete, obroke koji nisu 
uključeni u cijenu, osobne troškove tijekom putovanja 
i napojnice lokalnim davateljima usluge, paket putnog 
osiguranja (zdravstveno, od nezgode, osiguranje prtlja-
ge i osiguranje od otkaza).

Uvjeti plaćanja:

Karticama

od 13 do 60 mjesečnih obroka – potrošački kredit 

- Diners Club karticama i American Express karticama 
(izdanim od Privredne banke Zagreb) za svote veće od 
1.000 kn. Za realizaciju ovakvog plaćanja potreban je 
osobni dolazak u poslovnicu Kompasa gdje potpisujete 
posebni ugovor s bankom kojim se realizira ova moguć-
nost plaćanja

od 7 do 36  mjesečna obroka – potrošački kredit 

- RBA MasterCard, RBA Maestro i RBA Visa karticama 
(izdanim od Raiffeisen banke), MasterCard karticama 
(izdanim od Zagrebačke banke). Za realizaciju ovog 
plaćanja potreban je osobni dolazak u poslovnicu 
Kompasa gdje potpisujete posebni ugovor s bankom 
kojim se realizira ova pogodnost

do 12 mjesečnih obroka bez kamata i naknada 

- American Express karticama (izdanim od Privredne 
banke Zagreb), Diners Club Karticama

do 6 mjesečna obroka bez kamata i naknada 

- RBA MasterCard, RBA Maestro i RBA Visa karticama 
(izdanim od Raiffeisen banke)
- PBZ Maestro karticama (izdanim od Privredne banke 
Zagreb), MasterCard i Maestro karticama (izdanim od 
Zagrebačke banke) te Visa kreditnim karticama (izda-
nim od Splitske banke)

Bankovnim doznakama

Otkazivanje putovanja od strane putnika 

Ako putnik otkaže uplaćeni aranžman, KOMPAS od 
ukupne cijene aranžmana zadržava: 

– do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana,

– 29 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana, 

–  14 – 0 dana prije polaska i poslije polaska 100 % cijene 

aranžmana.

•  Za navedene aranžmane vrijede “Opći uvjeti i uput-
stva za turističke aranžmane” Kompasa Zagreb. Pri 
prijavi potpisujete kompasovu uputnicu/voucher 
na čijoj su poleđini otisnuti Opći uvjeti i uputstva za 
turističke aranžmane. Vašim potpisom iskazujete su-
glasnost s uvjetima koji su navedeni na uputnici koja 
vrijedi i kao ugovor.

Zainteresirani članovi Udruge Hrvatski računovođa 
i članovi njihovih obitelji mogu se prijaviti isključivo 
u Kompasovoj poslovnici, Zrinjevac 14, Zagreb.
tel. 01/4878-777,  faks: 01/ 4878-769, 

e-mail: daleka@kompas.hr,
web: www.kompas.hr 

Za program putovanja Turska 30. travnja – 7. 
svibnja 2011. prijave su do 2. travnja 2011. ili 
do popunjenosti kapaciteta. Do kada mora biti 
uplaćeno 20% od cijene aranžmana.




