
 

 

                      

Русе – Варна – Бургас – Истанбул   4 дни/3 нощувки със закуски, без нощен преход 

 

Потопете се в историята и разкоша на единственият град разположен на два  Екскурзия с автобус 
 Континента и столица на четири велики  империи.                                                    4 дни 
                                                                                                                                                     
 
ЦЕНИ И ДАТИ НА ЗАМИНАВАНЕ 

22.11.2018 225 23.05.2019 240 12.09.2019 240 

29.11.2018 225 30.05.2019 240 20.09.2019 240 

14.02.2019 235 06.06.2019 240 26.09.2019 240 

21.02.2019 235 13.06.2019 240 03.10.2019 240 

28.02.2019 235 20.06.2019 240 10.10.2019 240 

07.03.2019 235 27.06.2019 240 17.10.2019 240 

14.03.2019 235 04.07.2019 240 24.10.2019 235 

21.03.2019 235 11.07.2019 240 31.10.2019 235 

28.03.2019 235 18.07.2019 240 07.11.2019 235 

04.04.2019 239 25.07.2019 240 14.11.2019 235 

11.04.2019 239 01.08.2019 240 21.11.2019 235 

18.04.2019 239 08.08.2019 240 23.11.2019 235 

26.04.2019 239 15.08.2019 240   

03.05.2019 240 22.08.2019 240   

09.05.2019 240 29.08.2019 240   

16.05.2019 240 04.09.2019 240   

 

Туристическа програма 

Тръгване от София, Пазарджик, Пловдив и Хасково 

Първи ден София – Одрин – Истанбул  

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"), 9.00 ч. - Пловдив (бензиностанция 

"OMV" до хотел Санкт Петербург), Хасково - 10.30 ч. по маршрут Одрин - Истанбул.. По маршрута 

разглеждане на Одрин. Пешеходна разходка в историческия център на града: джамията "Селимие" и 

българската църква "Св. Георги". Пристигане вечерта в Истанбул. Настаняване. Туристическа програма 

по желание: екскурзия "Нощен Истанбул" - панорамна обиколка с автобус. Нощувка. 

 

Втори ден  Истанбул 

 

Закуска. Пешеходна обиколка на европейската стара част на Истанбул с местен екскурзовод: 

Хиподрумът; Синята джамия (отвън);Йеребатан. Свободно време или туристическа програма по 

желание: 1. посещение с местен екскурзовод на музея "Св. София" и двореца "Топ Капъ" - център на 

властта в османската империя от XV в. До XIX в. Свободно време за посещение на покрития пазар 

"Капълъ чарши" или Египетския пазар. 2. По желание - вечеря в рибен ресторант в квартала "Кумкапъ". 

Нощувка. 
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Трети ден  Истанбул 

 

Закуска. Свободен ден в Истанбул. Туристическа програма по желание: 1. панорамна разходка с корабче 

по Босфора: новият султански дворец "Долмабахче", "Чираан Палас", кварталът "Ортакьой" - любимо 

място на истанбулските младежи и творци, отбранителните крепости "Румели Хисар" и "Анадолу 

Хисар", летният султански дворец "Бейлербей" и посещение на българската църква "Свети Стефан" 2. 

Преминаване в Азия по първия въжен мост и посещение на двореца "Бейлербей. 3. Турска вечер на 

панорамен кораб-ресторант по Босфора с атракционна програма. 4. Турска вечер в ресторант "Гар 

Газино". Нощувка. 

Четвърти ден  Истанбул – София ~590 km 

Закуска. Свободно време в Истанбул. Туристическа програма по желание: посещение с местен 

екскурзовод на джамията "Сюлеймание" - построена в чест на султан Сюлейман Великолепни и новия 

султански дворец "Долмабахче" - бароков дворец, известен с широките си украсени зали и мраморни 

бани, както и с картинната си галерия. 12.00 ч. - напускане на хотела. 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 на  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 (подходящо за деца до 12 г.)          включено в цената 

Единична стая                                                                                              + 105 лева 

 
ОТСТЪПКИ 

Ученици и суденти                                                                              8 лв. 

Деца до 12 г., настанени в стаята на двамата родители                      18 лв. 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

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

3 нощувки със закуски в хотел *** в Истанбул 

Пешеходна разходка в Одрин 

Пешеходна разходка с местен екскурзовод в историческия център на Истанбул 

Посещение на Къркларели (Лозенград) 

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 5 000 EUR на 

застрахователна компания "Армеец" 

Водач – екскурзовод от България 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 
 

Екскурзия с местен екскурзовод "Нощен Истанбул" при минимум 15 туристи;                                25 лв 

Посещение с местен екскурзовод на двореца "Топ Капъ" и музея "Св. София" (входните 
такси се заплащат допълнително) при минимум 15 туристи  

22 лв 

Разходка с корабче по Босфора и посещение на българската църква "Свети Стефан" (1 ч. и 45 
мин.): при минимум 20 туристи 

35 лв 

Разходка с автобус до Азиатската част на Истанбул, посещение на двореца "Бейлербей" с 
местен екскурзовод (входните такси се заплащат допълнително) при минимум 15 туристи  

33 лв 

Посещение на новия султански дворец "Долмабахче" и джамията "Сюлеймание" с местен 
екскурзовод (входните такси се заплащат допълнително) при минимум 15 туристи  

26 лв 

 



 

 

   

Вечеря в рибен ресторант в квартал "Кумкапъ" (салата, студени предястия, 2 топли 
предястия, риба на скара, 1 напитка по избор – алкохолна или безалкохолна) при минимум 
15 туристи 

49 лв 

Вечеря с атракционна програма на кораб-ресторант (Orient House) по Босфора (трансфер от 
хотела, коктейл "добре дошли", традиционни турски мезета, сезонна салата, риба на скара 
или пилешка пържола, десерт, неограничена консумация на местни алкохолни и 
безалкохолни напитки, турско кафе)  
от 8 г. 
от 3 г. до 7 г. 

 
 
 
 
110 лв 
 55 лв 

Вечеря с атракционна програма в ресторант "Гар Газино" : (Ордьовър салати,топло 
предястие,мешена скара;адана кебап и пилешки шиш;плодове,2 напитки) (за деца до 6 г. – 
безплатно)  
от 12 г. 
от 6 г. до 11 г. 

 
 
 
 60 лв 
 30 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   95 лв 

При предварително заплащане на пакет от 3 допълнителни услуги ползвате допълнителна 
отстъпка в размер на 5% от стойността на услугите! 

0 лв 

При предварително заплащане на пакет от 4 и повече допълнителни услуги ползвате 
допълнителна отстъпка в размер на 10% от стойността на услугите!  

0 лв 

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

0 лв 

За лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена застрахователна премия. 0 лв 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

Екскурзия "Нощен Истанбул" 

Посещение с местен екскурзовод на двореца "Топ Капъ" и музея "Св. София" 

Разходка с корабче по Босфора и посещение на българската църква "Св. Стефан" (1 ч. и 45 мин.) 

Разходка с автобус до Азиатската част на Истанбул, посещение на двореца "Бейлербей" с местен 

екскурзовод 

Посещение на новия султански дворец "Долмабахче" с местен екскурзовод 

Вечеря в рибен ресторант в квартал "Кумкапъ" 

Вечеря с програма на кораб-ресторант по Босфора 

Вечеря в атракционен ресторант "Гар Газино" 

Слушалки за църквата "Света София" (4 TL) 

Градски транспорт - 4 TL за еднократен жетон 

Входни такси за църквата "Св. София" (60 TL), двореца "Топ Капъ" и съкровищницата към двореца (60 

TL), двореца "Долмабахче" (60 TL), двореца "Бейлербей" (25 TL) 

Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание и градски транспорт. 

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 

Валутeн курс: 1 EUR=4.50 TRY 

Часово време: България 12 ч. ; Турция 12 ч 

Екскурзията се провежда при минимум 24 записани туристи. 

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. 

Настаняването в хотел *** в Истанбул е в хотел “Buyuk Keban” ***, хотел “Grand Unal” ***, хотел 

“Dalan” ***, (или подобен). 

Тraveller MultiFlex - 20% от основната цена на пътуването: възможност за смяна на програмата или 

отмяна на пътуването без неустойка (сумата се възстановява под формата на ваучер за пътуване) до 35 

дни от първоначално избраната дата. Заявява се САМО по време на резервация. За допълнителна 

информация - в сайта на агенцията, каталог "Пътувай комфортно`2017" или вашия туристически агент. 

Traveller BeFlex - 10% от основната цена на пътуването: възможност за смяна на датата на пътуване по 

същата програма или отмяна на пътуването без неустойка (сумата се възстановява под формата на 

ваучер за пътуване) до 35 дни от първоначално избраната дата. Заявява се САМО по време на 

резервация. За допълнителна информация - в сайта на агенцията, каталог "Пътувай безгрижно`2017" или 

вашия туристически агент. 

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.   

 

   

 


