Turkish Airlines overbrugt twee continenten en
verbindt culturen met touristanbul, de gratis
overstapservice voor tussenstops in Istanbul
Turkish Airlines, de maatschappij die naar meer landen vliegt dan welke andere
luchtvaartmaatschappij ook, biedt met touristanbul een gratis overstapservice voor alle Turkish
Airlines-passagiers van internationale transits die via Istanbul vliegen met een tussenstop van 6
tot 24 uur. Sinds de lancering in 2009 hebben al bijna een kwart miljoen passagiers tijdens hun
tussenstop van Istanbul genoten.

Met veel trots geeft Turkish Airlines haar passagiers een geweldige en innovatieve ervaring,
waarbij de typische Turkse gastvrijheid zoals altijd centraal staat. De aanvullende toeristische
dienst touristanbul is een van de unieke producten en services waarmee de nationale
luchtvaartmaatschappij verwachtingen overtreft. De service is inclusief transfers, toegang tot
historische bezienswaardigheden en een selectie gerechten uit de beroemde Turkse keuken. Zo
vangen passagiers een glimp op van de gevarieerde geschiedenis en culturele samensmelting die
Istanbul een levendige en charmante stad maken.

Alle passagiers met een internationale transit van Turkish Airlines via Istanbul en een
tussenstop van 6 tot 24 uur kunnen van touristanbul gebruikmaken. De tours vertrekken
dagelijks vanaf de hoteldesk op Istanbul Atatürk Airport. De tours duren van 8.30 tot 11.00 uur,
van 09.00 tot 15.00 uur, van 09.00 tot 18.00 uur, van 12.00 tot 18.00 uur en van 16.00 tot
21.00 uur. Het programma bevat veel bezienswaardigheden, zoals het Topkapıpaleis, de Sultan
Ahmet-moskee, de Hagia Sophia, de Grote Bazaar, de Galatatoren, het Dolmabahçe-paleis en
nog veel meer.
Meer informatie over de rondleidingen is hier te vinden.
Noot voor de redactie
Beeldmateriaal in dit persbericht is hier te vinden; voor algemeen beeldmateriaal van Turkish
Airlines, klik hier.

OVER TURKISH AIRLINES (NL)

Over Turkish Airlines:
Turkish Airlines, lid van de Star Alliance,werd in 1933 opgericht met een vloot van vijf toestellen. Inmiddels heeft de
luchtvaartmaatschappij een vloot van 328 (passagiers- en vracht)vliegtuigen envliegt het naar 302 bestemmingen
wereldwijd, waarvan 253 internationaal en 49binnen Turkije, in 121 verschillende landen. Meer informatie over
TurkishAirlines is te vinden op de officiële website www.turkishairlines.com of via Facebook, Twitter, Youtube,
Linkedin en Instagram.
Over Star Alliance:
Het Star Alliance-netwerk werd opgericht in 1997 als de eerste echt wereldwijd opererende luchtvaartalliantie die
internationale reizigers een wereldwijd bereik van bestemmingen, erkenning en naadloze diensten biedt. De
acceptatie van Star Alliance door de markt wordt onderkend door diverse onderscheidingen, waaronder de ‘Air
Transport World Market Leadership Award’ en ‘Best Airline Alliance’, uitgereikt door zowel Business Traveller
Magazine als Skytrax. De gezamenlijke luchtvaartmaatschappijen bieden meer dan 18.450 vluchten per dag naar
1.300 luchthavens in 190 landen. Star Alliance Connecting Partner, Juneyao Airlines, verzorgt aanvullende
aansluitende vluchten.
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