
 

 

 

 

ДАТИ НА ОТПЪТУВАНЕ И  ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ: 

ДАТИ ЦЕНИ 
05.04. – 07.04.2019 135 лв 
19.04. – 21.04.2019 135 лв 

 

ПРОГРАМА 

ПЪРВИ ДЕН:   

05.00 ч. отпътуване от Бургас, бул. Демокрация, спирка 3-та поликлиника / по-посока София / по 

маршрут Бургас - Малко Търново - Истанбул. Пристигане в Истанбул. Настаняване в хотел, в 

търговската част на града - настаняването става след 14 часа. По желание разходка с корабче по Босфора 

/срещу допълнително заплащане 20 евро при минимум 25 човека/ 

По желание посещение на атрактивен турски ресторант - 30 евро, ( ордьовър, салата, основно ястие, 

десерт, две напитки по избор) + богата фолклорна програма и ориенталски танци. Нощувка.   

 
ВТОРИ ДЕН: 

08.00ч. Закуска в хотела. Посещение на парк Емиргян/парка с лалетата/. Свободно време или по 

желание обзорна  обиколка на Истанбул с местен екскурзовод (13 евро, при минимум 25 човека). 

Посещение на небостъргача Сапфир/ с възможност да се качите на 50-тият етаж и да се насладите на 

страхотна гледка и турско кафе - цена 10 евро допълнително заплащане/ .След това обиколката 

продължава със Синята Джамия, славеща се със 6-те минарета, площада Султанахмед (Хиподрума), 

Египетския обеликс / продължителност около 3 часа и половина./. Нощувка. 

 
ТРЕТИ ДЕН: 

07.30ч. Закуска в хотела.  

08.30ч. Освобождаване на хотела и отпътуване за  желязната църква „Св. Стефан". След това ще можете 

са посетите парка на миниатюрите в Истанбул. Паркът Миниатюрк е разположен в квартал Сютлютдже 

на брега на Златния рог. В парка има над 100 миниатюри в мащаб 1:25 на всички известни туристически 

места или държавни учреждения в Турция. Разглеждането на парка доставя много приятни емоции.  



 

 

 

 

Могат да се видят макети на двореца Долма бахче, Джамията Султан Ахмед, стадионите Ататюрк и 

Бешикташ, църквата Света София и много други. Всички макети са изработени с най малките детайли.  

В парка дори е пресъздаден трафикът в Истанбул чрез макет на пътищата и мини коли, които се движат 

по него, следва посещението на Форум Истанбул с възможност за раглждане на аквариума „Тюркуазу” 

(вход 55 лири) , представящ на площ от 8 000 м2 над 10 000 морски животни, включително и 2,5-

метрови тигрови акули. Ще имате възможност за посещение и разглеждане на Outlet Via Port Venecia 

Отпътуване около 17.00 ч. за България. Преминаване през ГКПП М.Търново - Дерекьой и около 23.00 ч. 

пристигане в  Бургас, 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

Транспорт с лицензиран автобус - климатик, CD, DVD 

2 нощувки със закуски в хотел 3* (настаняване в двойни/тройни стаи) 

Пътни и магистрални такси 

Водач - представител от фирмата 

Туристическа застраховка с лимит 2000 евро до 65г. 

  

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

Допълнителни екскурзи и изброени по - горе в програмата. 

Възрастен над 65г. доплаща 5лв. за медицинска застраховка 

Доплащане за единична стая - 40 лв на вечер. 

Цената е валидна при група от минимум 35 пълноплащащи туриста. 

Срок за уведомление при неосъществяване на пътуването - 3 дни преди датата на отпътуване; 

Намаление за деца до 12г.  с двама пълноплащащи родители е 10лв. 


