
 

 

 
Егейска Турция 

София – Пловдив – Хасково – Айвалък – Бергама – Кушадасъ – Ефес – Къщата на Дева 

Мария – Храмът на Артемида – Джамията "Иса Бей" –  Приене – Милет – Дидим – 

Кушадасъ – Измир – Айвалък – Троя – Хасково – Пловдив – София 

 

Страна с изключителна красота, Егейската част на Турция е едно съкровище от златни плажове, 

пенливи морета и успокояващи борови гори, с много исторически обекти и специални шопинг 

изкушения. 

 

ЦЕНИ И ДАТИ НА ЗАМИНАВАНЕ 

Дата Цена Записване 

13.03.2019 310   

02.05.2019 329 Ранно записване 

29.05.2019 329 Ранно записване 

04.09.2019 333 Ранно записване 

*Цените са в лева 

 

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА 

Тръгване от София, Ихтиман, Пазарджик, Пловдив и Хасково 

 

1 – ви ден 

София – Пловдив – Хасково – Айвалък ~760 km 

 

Отпътуване от София в 7.00 ч. ул. „Оборище“ (в участъка между пл. „Александър Невски“ и бул. 

„Васил Левски“), 7.10 ч. - бензиностанция "OMV" (жк. Младост, Окръжна болница), 7.40 ч. – 

Ихтиман (мотел "Ихтиман"), 8.10 ч. - Пазарджик (бензиностанция "Shell"), 8.30 ч. - Пловдив 

(бензиностанция "OMV" до хотел Санкт Петербург), Хасково – 10.30 ч.., по маршрут Свиленград – 

Капитан Андреево – Одрин – Чанаккале – Едремит. Настаняване в района на йвалък/Саръмсаклъ 

вечерта. Вечеря. Нощувка. 

 

2 – ри ден 

Айвалък – Бергама – Кушадасъ ~250 km  

 

Закуска. Отпътуване за Кушадасъ - разположен в красив залив, курортът очарова със 

забележителните си морски пейзажи. По пътя - разглеждане на Бергама, наследник на  

древногръцкия Пергамон и Храмът на изцелението Асклепион – най-старата болница в света,  

създадена от бог Асклепий. Пристигане в Кушадасъ - Птичия остров. Настаняване. Вечеря. 

Нощувка. 

 

 



 

 

 

 

3 – ти ден 

Кушадасъ  - Ефес – Къщата на Дева Мария – Храмът на Артемида – Джамията „Иса Бей“ – 

Приене – Милет – Дидим – 150 км 

 

Закуска. Свободно време или туристическа програма по желание: 1. 08.00 ч. - Полудневна 

екскурзия с местен екскурзовод с разглеждане на древния град Ефес - един от най-известните 

градове на античността, познал властта на йонийци, лидийци, персийци, римляни и турци; 

посещение на Къщата на Дева Мария, където е прекарала последните дни от живота си; 

посещение на Храмът на Артемида - едно от чудесата на света; джамията "Иса бей" – направена 

с различни камъни, докарани от античния град Ефес; гробът на апостол Йоан и руините на 

османската крепост. 2. 14.00 ч. - Полудневна екскурзия до Приене (Приам), наричан "Помпей на 

Мала Азия". Огромен пожар в древността е принуди жителите му панически да напуснат, 

оставяйки всичко така, както е било, да бъде запечатано от огъня. Запазени са четирите колони, 

останали от храма на Атина и античният театър. Следва Милет - някога огромен град с три 

пристанища, днес - останал доста навътре в сушата. Жителите на този изключително богат в 

древността град са основали Черноморските колонии Одесос и Аполония. Пътуването 

продължава към Дидима, някога свещено място за поклонения. Славата  

Му се дължи на величествения храм на Аполон. Връщане в Кушадасъ. Вечеря. Нощувка в 

Кушадасъ. 

 
4 – ти ден 
Кушадасъ – Измир – Айвалък 260 км 
 
Закуска. Отпътуване за Айвалък. По пътя – пешеходна разходка в центъра на най–големия град 
на Егейска Турция Измир – древната Смирна, родното място на поета Омир и корабния магнат 
Аристотел Онасис. Фотопауза пред Паметника на Кемал Ататюрк – бащата на турската нация и 
разходка по крайбрежния булевард. Настаняване в района на Айвалък вечерта. Вечеря Нощувка. 
 
 
5 – ти ден 
Айвалък – Троя – Хасково – Пловдив – София ~760 км 
 
Закуска. Напускане на хотела. 8.00 ч. - разглеждане на древната Троя, която според митологията 
е основана от Ил - славен град, чието могъщество и великолепие стават жертва на Троянската 
война, описана от древногръцкия поет Омир. Отпътуване за България. Пристигане в Хасково, 
Пловдив и Пазарджик – вечерта, в Ихтиман и София на бензиностанция "Shell" (бул. 
"Цариградско шосе" № 113, до София Прес) и ул. „Оборище“ (в участъка между пл. „Александър 
Невски“ и бул. „Васил Левски“) - късно вечерта. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
НАСТАНЯВАНЕ 
Двойна стая със спалня                                                                                     включено в цената 
Двойна стая с отделни легла включено в цената 
Двойна стая за комбиниране включено в цената 
Допълнително легло в двойна стая включено в цената 
Единична стая + 105 лв 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

Полудневна екскурзия с местен екскурзовод до Ефес, Къщата на Дева Мария, Храма 
на Артемида, джамията "Иса бей" и гроба на апостол Йоан (входните такси се 
заплащат допълнително) при минимум 20 туристи 

55 лв 

Полудневна екскурзия с местен екскурзовод до Приене с четирите запазени колони 
от храма на Атина, античният театър, древногръцкият град Милет и Дидима с храма 
на Аполон (входните такси се заплащат допълнително) при минимум 20 туристи 

49 лв 

Пълноцветен пътеводител за Истанбул и западна Турция на български език на 
National Georgraphic (270 стр.) 

19.90 лв 

Ползване на двойна седалка от един турист 169 лв 

Цената на допълнителните екскурзии и услуги, заплатени по време на пътуването е с 
20% по-висока! 

0 лв 

 
ОТСТЪПКИ 
Ученици и студенти                                                                                                                               10 лв. 
Деца до 12 г., настанени в стаята на двамата си родители   15 лв.  
 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

Транспорт с комфортен туристически автобус 
(климатик, видеосистема, минибар) 

Полудневна екскурзия до Ефес, Къщата на Дева 
Мария, Храма на Артемида, джамията "Иса бей" и 
гроба на апостол Йоан 

Фериботни такси за преминаване през 
Мраморно море 

Полудневна екскурзия до Приене с четирите 
запазени колони от храма на Атина, античният 
театър, древногръцкият град Милет и Дидима с 
храма на Аполон 

2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в 
района на Айвалък/ Саръмсаклъ 

Ползването на лифт до Акропола в Бергама - 
заплаща се допълнително (15 TL) 

2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в 
Кушадасъ 

Входни такси за Къщата на Дева Мария (20 TL), Ефес 
(30 TL), Троя (20 TL), Пергамон (25 TL), Асклепион (20 
TL), гроба на апостол Йоан (10 TL), Милет (10 TL), 
Дидима (5 TL), Приене (5 TL) 

Пешеходна разходка в Измир Входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви 

Посещение на Пергамон, Асклепион и Троя 
(входните такси се заплащат допълнително) 

Градски и местен транспорт 

Описаната туристическа програма e с 
лицензиран екскурзовод на български език по 
целия маршрут 

Разходи от личен характер 

   
 



 

 
 
 
 

 
МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ 
 
София                               Ул. Оборище в участъка между пл. Александър Невски и бул. Васил Левски 
София                               Бензиностанция OMV (жк. Младост, Окръжна болница) 
Ихтиман Мотел Ихтиман 
Пазарджик Бензиностанция Shell 
Пловдив Бензиностанция OMV до хотел Санкт Петербург 
Хасково Автогарата (на бариерата) 
 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

Място на отпътуване и връщане: Пловдив – от бензиностанция “OMV” до хотел „Санкт 

Петербург”; Хасково – автогарата. Разстояния по отсечки: София – Айвалък – 760 км; Пловдив – 

Айвалък – 610 км; Хасково – Айвалък – 520 км 

За да се реализират допълнителните услуги и мероприятия по програмата, е необходимо да ги 

заявите още при сключването на договора за организирано пътуване, тъй като осъществяването 

им е свързано с предварителни резервации. 

Часово време: България 12 ч. ; Турция 12 ч. 

Екскурзията се провежда при минимум 24 записани туристи. 

1 EUR = 2,90 TL 

Пътуването като цяло не е подходящо за лица с ограничена подвижност! 

 

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

 

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ 

Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт със 

срок на валидност минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" 
с асистанс и лимит на отговорност 5000 EUR на 
застрахователна компания "Армеец" 

Застраховка "Отмяна на пътуване" 
(Препоръчваме Ви сключването на тази 
застраховка!) 

Водач-екскурзовод от България За лица над 69 г. автоматично се добавя 
доплащане за завишена застрахователна 
премия. 


