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 A városról
Istanbul owes its historic importance and its amazing cultural and architectural heritage to its
perfect strategic location, straddling the Bosphorus straits which separate Europe and Asia Minor.
Through most of its 2,500-year-long history, the city (first known as Byzantium, then as
Constantinople and since 1930 as Istanbul) was a cultural melting pot. Today, its population of
more than 13 million is almost exclusively Turkish, and many of its people are recent migrants from
provincial Turkey, lured by the promise of jobs and careers in this vibrant, fast-growing city. Istanbul
is no longer the nation's capital, but is Turkey's economic and cultural powerhouse - a status
underlined by its role as a European City of Culture in 2010 and the award of UNESCO World
Heritage listing to many of its most important landmarks, which range from stunning Ottoman
mosques and Byzantine churches and catacombs to the columns of Hellenistic temples and the
remains of massive medieval city walls. But there's more to Istanbul than Byzantine and Ottoman
heritage. A fast-growing economy contributed to a flourishing arts and music scene, with a plethora
of new bars, clubs, private art galleries, restaurants and designer fashion outlets.
Látványosságok
Grand Bazaar, Teknopark, Istanbul Airport, Gulhane Park, Topkapi Park, Walls of Constantinople, 
Santa Sofía, Archeological Park, Gálata Bridge, Galata Tower, Emirgan Park, Sultanahmet Square,
Dolmabahçe Palace, Blue Mosque, Topkapi Palace, Imperial Gate, Yenikapi Miting Alani, Column
of Constantine, Bosphorus Bridge, Suleymaniye Mosque 

 



 

Albatros Premier Hotel


04/10/2021 - 07/10/2021 (3 éjszaka) 


 

DOUBLE ECONOMY 25 SPECIAL DISCOUNT APPLIED

szoba reggeli  

A szállásról
Ha Isztambul szívében szeretnél megszállni, ez a helyi Albatros Premier Hotel kiváló választás lehet számodra,
mivel csak egy 10 perces sétára esik olyan helyektől, mint pl. Sultanahmet tér vagy Kék-mecset. Ez a helyi 4
csillagos hotel kb. 0,8 km-re található A bazilika víztározója, ill. 0,8 km-re Aja Szófia-székesegyház helyszíneitől.
Hogy tejesen ellazuljon és kikapcsoljon, gyönyörködjön a(z) tetőterasz nyújtotta kilátásban. Az egyéb
szolgáltatások és létesítmények közé tartozik ingyenes wifihozzáférés és concierge szolgálat. A hotel
szolgáltatásai között szerepelnek a következők is: kandalló a társalgóban és grillezési lehetőség. Helyezze magát
kényelembe a(z) 65 egyedi dekorációval kialakított szoba egyikében, melyekben minibár és LCD-televíziók is
található. Kapcsolatban maradhat barátaival, családtagjaival, vagy éppen üzleti ügyeit intézheti, hiszen a
szobákban ingyenes vezetékes és vezeték nélküli internet is elérhető. A(z) műholdas csatornák csatornák kínálata
pedig szintén az Ön kikapcsolódását szolgálja. A(z) privát fürdőszoba (kizárólag azok, melyekben van fürdőkád
vagy zuhanyzó is) felszerelései közé tartozik ingyenes piperecikkek és hajszárító. A kényelmi felszerelések és
szolgáltatások közé tartozik telefon, laptop számára ideális széfek és íróasztal is. 
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