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ОФЕРТА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ ПО ПРОГРАМА

УИКЕНД В ИСТАНБУЛ 4 ДНИ 2 НОЩУВКИ - АВТОБУСНА
ЕКСКУРЗИЯ
ТУРЦИЯ - ИСТАНБУЛ
Автобус
4дни / 2нощ.
Нощувка и закуска
14.05.2020 - 24.12.2020

ЦЕНИ ПО ПРОГРАМАТА
Хотел Nо Name 2* или 3 * хотел в Истанбул 2+
, ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ
Единична
стая

Брой

1

нощувки възрастен

BGN
04.06.2020

2

215

11.06.2020

2

215

18.06.2020

2

215

25.06.2020

2

215

02.07.2020

2

215

09.07.2020

2

215

16.07.2020

2

215

23.07.2020

2

215

30.07.2020

2

215

06.08.2020

2

215

13.08.2020

2

215

20.08.2020

2

215

27.08.2020

2

215
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Единична
стая

Брой

1

нощувки възрастен

BGN
10.09.2020

2

215

24.09.2020

2

215

01.10.2020

2

215

08.10.2020

2

215

15.10.2020

2

215

22.10.2020

2

215

29.10.2020

2

215

05.11.2020

2

215

12.11.2020

2

215

19.11.2020

2

215

26.11.2020

2

215

03.12.2020

2

215

10.12.2020

2

215

17.12.2020

2

215

24.12.2020

2

215

Двойна

Брой

1

стая

2

2

3

нощувки възрасте възрастни възрастн възрастни

BGN

н и 1 дете

и и 1 дете

(0-11.99г)

(0-11.99г)

04.06.2020

2

270

270

378

405

11.06.2020

2

270

270

378

405

18.06.2020

2

270

270

378

405

25.06.2020

2

270

270

378

405

02.07.2020

2

270

270

378

405

09.07.2020

2

270

270

378

405

16.07.2020

2

270

270

378

405

23.07.2020

2

270

270

378

405

30.07.2020

2

270

270

378

405

06.08.2020

2

270

270

378

405

13.08.2020

2

270

270

378

405

20.08.2020

2

270

270

378

405

27.08.2020

2

270

270

378

405

10.09.2020

2

270

270

378

405

24.09.2020

2

270

270

378

405

01.10.2020

2

270

270

378

405

08.10.2020

2

270

270

378

405

15.10.2020

2

270

270

378

405

22.10.2020

2

270

270

378

405

29.10.2020

2

270

270

378

405

05.11.2020

2

270

270

378

405
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Двойна
стая

Брой

1

2

2

3

нощувки възрасте възрастни възрастн възрастни

BGN

н и 1 дете

и и 1 дете

(0-11.99г)

(0-11.99г)

12.11.2020

2

270

270

378

405

19.11.2020

2

270

270

378

405

26.11.2020

2

270

270

378

405

03.12.2020

2

270

270

378

405

10.12.2020

2

270

270

378

405

17.12.2020

2

270

270

378

405

24.12.2020

2

270

270

378

405

Цената включва

Цената НЕ включва

Транспорт по посочения маршрут с лицензиран
туристически автобус или микробус;
2 нощувки в хотел No Name 2* или 3* в Истанбул;
2 закуски в хотел No Name 2* или 3* в Истанбул;
Панорамна обиколка на Истанбул и посещение на
азиатската част с автобус или микробус лицензиран
екскурзовод на български език;
Бонус - посещение на Мол Forum Istanbul - с включен
трансфер.
Кратък престой в Одрин с възможност за посещение на
джамията Селимие и време за шопинг;
Всички пътни, магистрални и гранични такси;
Медицинска застраховка с асистанс и покритие 5000 евро
на ЗАД АРМЕЕЦ;
Водач от фирмата организатор по време на пътуването и
престоя в Истанбул.

Разходи от личен характер;
Допълнителни услуги и програми по желание;
Доплащане за медицинска застраховка с асистанс за лица
от 65 г. до 69.99 - 5 лв;
Доплащане за медицинска застраховка с асистанс за лица
от 70 г. до 79.99 -10 лв;
Застраховка „Отмяна на пътуване“ – заплаща се съгласно
тарифите и условията на застрахователната компания.

УСЛОВИЯ
Плащания
до 5 дни след Резервация
до 14 дни преди Тръгване

30%
100%

Условия за прекратяване
Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия
пакет, след като заплатят следните суми:

Други условия по програмата
Условия:
Сроковете за промени и анулации по направените резервации са описани в общите ни условия!
Забележка: Фирмата си запазва правото да промени цената при: промяна на транспортни разходи /гориво/, летищни, пристанищни и
др. такси; промяна с повече от 5% на валутния курс в периода между датата на сключване на договора и отпътуването; непредвидено
покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи.
За програми в които не са упоменати хотелите в които ще бъдете настанени, имената ще бъдат обявени 7 дни преди датата на
отпътуване.
Срок за записване: до запълване на свободните места.
Необходим минимален брой за осъществяване на пътуването е 35 туристи.
Срок за уведомление за недостигнат минимален брой туристи и, че пътуването няма да се осъществи – 7 дни преди датата на
отпътуване.
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Настаняването по седалки в автобуса се осъщестява според последователността на записване.
Допълнителни изисквания: При резервация се заплаща депозит в размер от 30 - 50% от пакетната цена.
Туристите пътуват с международен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на екскурзията;
Записването за екскурзията става след сключване на договор, представяне на фотокопие на първите страници на международния
паспорт или лице на личната карта.
Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" с полица номер 00088321/13062010010212/14.04.2020г.
със ЗК "Лев Инс" АД- гр. София, бул. Симеоновско шосе 67А, тел. 02/4049492. Туроператорът предлага на всеки клиент
възможността за сключване на допълнителни застраховки "Отмяна на пътуване" и застраховка "Кражба, загуба или забавяне на
личен багаж".
Важно: За Деца до 18г., пътуващи без родителите или само с един от тях трябва да имат оригинал и ксерокопие на нотариално
заверена декларация, че и двамата родители са съгласни детето да пътува в чужбина. Ако дете под 18 години пътува само с един от
родителите си (или с друг придружител, различен от родител), той трябва да носи нотариално заверено пълномощно от не пътуващия
родител + копие от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители) за излизане на детето в чужбина (в случай че
детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и
копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти.
Агенцията си запазва правото да промени последователността на изпълнение на програмата.
Всички допълнителни екскурзии се осъществяват при събран определен минимален брой записани туристи!
Пътуването като цяло НЕ е подходящо за хора с двигателни затруднения!!!

ПОЛЕЗНО
Забележка: Фирмата си запазва правото да промени цената при: промяна на транспортни разходи /гориво/, летищни, пристанищни и
др. такси; промяна с повече от 5% на валутния курс в периода между датата на сключване на договора и отпътуването; непредвидено
покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи.
При поскъпване на горивата, фирмата организатор си запазва правото да повиши цената на транспорта за предстоящи пътувания,
независимо кога са резервирани и заплатени. Срок за уведомяване при настъпване на такова обстоятелство – 7 дни.
За програми в които не са упоменати хотелите в които ще бъдете настанени, имената ще бъдат обявени 7 дни преди датата на
отпътуване.
Срок за записване: до запълване на свободните места.
Необходим минимален брой за осъществяване на пътуването е 35 туристи.
Срок за уведомление за недостигнат минимален брой туристи и, че пътуването няма да се осъществи – 7 дни преди датата на
отпътуване.
Настаняването по седалки в автобуса се осъщестява според последователноста на записване.
Допълнителни изисквания: При резервация се заплаща депозит в размер от 30 - 50% от пакетната цена.
Tуристите пътуват с международен паспорт с валидност минимум 5 месеца след датата на екскурзията;
Записването за екскурзията става след сключване на договор, представяне на фотокопие на първите страници на международния
паспортa.
Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' с ЗАД "АРМЕЕЦ"- гр. София, ул. Стефан Караджа.
Туроператорът предлага на всеки клиент възможността за сключване на допълнителни застраховки "Отмяна на пътуване" и
застраховка "Кражба, загуба или забавяне на личен багаж".
Важно: за деца до 18 г., пътуващи без родителите или само с един от тях трябва да имат оригинал и ксерокопие на нотариално
заверена декларация, че и двамата родители са съгласни детето да пътува в чужбина. Ако дете под 18 години пътува само с един от
родителите си (или с друг придружител, различен от родител), той трябва да носи нотариално заверено пълномощно от не пътуващия
родител + копие от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители) за излизане на детето в чужбина (в случай че
детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и
копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти.
Туроператорът си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмата по независещи от нея причини и
не носи отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти.
Всички допълнителни екскурзии се осъществяват при събран определен минимален брой записани туристи!

ИЗХРАНВАНЕ
Нощувка и закуска

4/13

ПРОГРАМА
Уикенд в Истанбул - автобусна програма: 4 дни / 2 нощувки с отпътуване от София, Ихтиман, Пазарджик, Пловдив, Хасково
Дати на тръгване: всеки четвъртък от 16.01.2020г. до 24.12.2020г.

ПРОГРАМА
Ден 1: 20:30 ч. Отпътуване от София - Автогара Сердика (бивш Трафик Маркет) по маршрут София-Пазарджик-Пловдив-ХасковоКапитан Андреево-Истанбул. Нощен преход.
Ден 2: Рано сутринта пристигане в Истанбул. Aко има свободни стаи в момента на пристигане, туристите се настаняват веднага. Ако
няма свободни стаи, настаняването ще бъде след 14.00 ч.
08:00 ч. Пешеходна разходка в историческия център на Истанбул с лицензиран екскурзовод на български език (по желание срещу
доплащане): Синята джамия; Хиподрума с Египетския обелиск; Змиевидната колона; колоната на Константин; фонтана на Вилхелм II;
църквата Света София (обектите се разглеждат отвън без да се посещават).
След края на пешеходната разходка свободно време или възможност за допълнителни мероприятия срещу
допълнително заплащане:
Посещение на стария султански дворец Топ Капъ с лицензиран екскурзовод на български език (по желание, срещу доплащане) –
строежът на двореца започва през 1459 г. по поръчка на султан Мехмед II Завоевателя, като сградата служи за резиденция на
османските султани до построяването на двореца Долмабахче. Дворецът е бил едновременно резиденция на султана, център на
държавността и място за забавления и посрещане на важно гости. В една от сградите му, под осем купола се помещава Имперската
Съкровищница, събрала скъпоценностите и даровете, които султаните получавали от цял свят в знак на почит и уважение.
Посещение на църквата-музей Света София с лицензиран екскурзовод на български език (по желание, срещу доплащане) –
вековен монументален паметник и храм на Пресветата Мъдрост, построен през 6-ти век от император Юстиниан I и получил
преклонението на султан Мехмед II Завоевателя. До построяването на базиликата „Св. Петър“ в Рим, куполът на Света София е
считан за най-големия в света.
Посещение на водохранилището Йеребатан с лицензиран екскурзовод на български език – най-голямото и добре запазено покрито
водохранилище за питейна вода в Истанбул, напомнящо на дворец, поради което често е наричано „Потъналия дворец“.
Забележка: Туристите, които не желаят допълнителни мероприятия имат свободно време или се завръщат в хотела .
16:30 Посещение на Mall Viaport Venezia (по желание, срещу доплащане) – уникален по рода си търговски център, който ще ви
пренесе директно във ВЕНЕЦИЯ !!! Самият мол е заобиколен от канал с гондоли, красиви паркове, детски забавления и много
изкушения. Усетете духа на площад „Сан Марко” и пазарувайте в магазините с намаления на световно известните марки.
20:00 ч. Вечеря в атрактивен ресторант Гар Мюзик Хол с шоу програма (по желание, срещу доплащане)
Ще имате възможност да се насладите на богата традиционна програма от турския фолклор, ориенталски танци, кючекини и шоу
програма.
Меню: салата асорти (ордьовър), топли предястия, салата, основно ястие , сезонни плодове за десерт. На човек се полагат: 2 чаши
водка, ракъ или джин; или 2 бири; или 2 безалкохолни; или 1 малка бутилка вино от 350 мл.
Нощувка.
Ден 3: Закуска.
08:30 ч. Панорамна обиколка на Истанбул с автобус и лицензиран екскурзовод на български език (включена в пакетната цена):
посещение на реновираната българска желязна църква „Свети Стефан“, по един от мостовете над Златния рог се отправяме към
площад Таксим – съвременния център на Истанбул, кратка разходка по булевард Истиклял с прочутия старинен трамвай
„Носталгия“, Галатската кула,и католическата катедрала Св. Антоан. Обиколката продължава покрай новия султански дворец
Долмабахче сарай; парка Йълдъз; преминаване на Азиатския бряг по един от въжените мостове над Босфора с кратка фото-пауза
при двореца Берлербей. Връщане в Европа, отново по моста над Босфора.
След края на панорамната обиколка – свободно време или възможност за допълнителни меропроятия срещу допълнително
заплащане:
Разходка с корабче по Босфора с лицензиран екскурзовод на български език (по желание, срещу доплащане) - вълнуваща разходка
между два континента, която дава възможност да се разгледат от друг ракурс дворците и историческите паметници по двата бряга
на красивия Босфор, както и популярните истанбулски вили „Ялъ“.
Посещение на новия султански дворец Долмабахче с лицензиран екскурзовод на български език (по желание, срещу доплащане) –
едно от най-впечатляващите творения на прочутата арменска фамилия архитекти Балян, новият султански дворец се разполага в
своето изящество и пищност по протежение на Босфора. Дворецът се явява резиденция на последния османски султан и първия
президент на новата република – Мустафа Кемал Ататюрк.
18:00 Нощна обиколка на Истанбул с посещение на МОЛ Watergarden и МОЛ EMMAR (по желание, срещу доплащане) - МОЛ
Watergarden е мястото, където може да се наблюдава светлинното шоу на пеещите фонтани. Изключителна хореография на вода,
светлина, лазерни ефекти и музикално шоу. Басейнът е разположен на площ от 5 хиляди квадратни метра в сърцето на Watergarden
Истанбул и се смята за "най-големият" басейн в Европа. След посещението на Мол Watergarden продължаваме към най-новият Мол
Емаар в Истанбул. В Мол Емаар можете да посетите най-новия аквариум с подводна зоологическа градина, ще имате възможност да
видите 7 различни тематични сектора с над 20 000 морски обитатели и земноводни от 200 вида, включващи подводният стъклен
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тунел, галерията с риби, скали и водопади, царството на крокодилите, островът на пингвините, горската секция включва - змии,
паяци, игуани, хамелеони, диви пирани, гигантски водни плъхове и много други интригуващи жители на горите и още много други
изненади. Възможност за шопинг в магазините на някои от световно известните марки . ИЛИ
19:00 ч. Вечеря в рибен ресторант на Златния рог (по желание, срещу доплащане)
Рибният ресторант се намира в близост до моста Галата, най-старият мост в Истанбул.От там се разкрива великолепна гледка към
Босфора и Златният Рог. Ще имате възможност да се насладите на една романтична и спокойна вечеря,наслаждавайки се на
гледката към Босфора и автентичния пейзаж. Менюто в ресторанта включва : ордьовър, салата, топли предястия, основното ястие е
риба по Ваш избор ( Ципура или Лаврак). Напитките са по 2 на човек( безалкохолни, вино, бира или традиционното турско питие
ракъ).
19:30 ч. Програма "Нощен Босфор" (по желание, срещу доплащане) – вечеря на кораб по Босфора с развлекателна програма.
Круизът включва вечеря и шоу програма с местни фолклорни танци от различни региони в Турция, ориенталски танци, музикална
програма с DJ.
Менюто включва:
Сезонна салата , различни видове студени предястия (мезета);
Три вида основно ястие:
Печено пилешко месо ;
Кюфтета на скара;
Риба;
Десерт - сезонни плодове
Включените алкохолни напитки / бира, турска ракия, водка, вино / и безалкохолни напитки са местно производство и са без
лимит. Нощувка.
Ден 4: Закуска. Освобождаване на хотела.
09:30 ч. Бонус - посещение на Мол Forum Istanbul - с включен трансфер.
Посещение на SEA LIFE аквариума (срещу допълнително заплащане ) - Аквариумът се простира на площ от 8000 м2 и е с 1000 м2
повече от следващият по големина аквариум в Евопра, намиращ се в Барселона. Благодарение на специалните тунели, които са част
от съоръжението, посетителите се радват на уникална панорама и усещането, че плуват сред рибите. Тук се намира един от найдългите подземни водни тунели в света - 80 м. ИЛИ
10:00 ч. Очарованието на "Истанбулския Манхатън" (по желание, срещу доплащане) - програмата включва посещение на
небостъргача "Сапфир" – най-високата сграда в Турция, която в годината на завършването ѝ се нарежда на четвърто място по
височина в Европа, докато към днешна дата вече е едва на 19 място. В небостъргача се помещават МОЛ с магазини на известни
марки; заведения и ресторанти; ; офиси; апартаменти за живеене на по-горните етажи; СПА и Уелнес център, но най-забележителното
е 360 градусовата гледка, която предлага терасата на последния етаж, разположена на 238 м височина и намиращия се на същия
етаж 4D симулатор на полет с хеликоптер над Истанбул – изживяване, което наистина си заслужава.
Около 12 ч. отпътуване за Одрин. Кратък престой в града с възможност за посещение на прочутата джамия Селимие – дело на
известния архитект на османската империя Синан и символ на съвършените пропорции; възможност за шопинг в Одринската
Капълъ Чаршъ и борсата за перилни препарати.
Отпътуване за България. Пристигане в София вечерта.

! ЛИПСВА ЗАГЛАВИЕ !
Пътуването, ще се осъществи само, ако е набран минимален брой участници:35 в срок до:25.12.1969. ТУРОПЕРАТОРЪТ се
задължава да уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай, че това условие не бъде изпълнено в срок до 25.12.1969.
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ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА
Хотел Nо Name 2* или 3 * хотел в Истанбул
ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ

Настаняването се извършва в район Лалели, Аксарай в старата историческа част на град Истанбул. Категоризацията е 2+ или 3*.
Условията са стандартни - стая, тв, климатик, интернет, собствен санитарен възел. Хотела разполага с фоайе, лоби бар, ресторант.
Удобна локация в близост до магазини, автобусни и трамвайни спирки. Капълъ Чарши се намира на около 10 мин пешеходно
разстояние от хотела. Примерни хотели за настаняване: Yaztur 3* , Dempa 3*, Akstar 3*, Grand Gross 3* , Dinar 3* , Version 3* и подобни.
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ВЪТРЕШНИ ТУРОВЕ ПО ПРОГРАМАТА
Посещение на стария султански дворец Топкапъ с екскурзовод на български език

ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 2 -ри ден от екскурзията
Цена за възрастен: 51 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 46 BGN
Строежът на двореца започва през 1459 г. по поръчка на султан Мехмед II Завоевателя, като сградата служи за резиденция на
османските султани до построяването на двореца Долмабахче. Дворецът е бил едновременно резиденция на султана, център на
държавността и място за забавления и посрещане на важно гости. В една от сградите му, под осем купола се помещава Имперската
Съкровищница, събрала скъпоценностите и даровете, които султаните получавали от цял свят в знак на почит и уважение.

Цената включва

Цената не включва

Екскурзовод на български език
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Църква-музей Света София, с екскурзовод на български език

ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 2 -ри ден от екскурзията
Цена за възрастен: 51 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 46 BGN
Вековен монументален паметник и храм на Пресветата Мъдрост, построен през 6-ти век от император Юстиниан I и получил
преклонението на султан Мехмед II Завоевателя. До построяването на базиликата „Св. Петър“ в Рим, куполът на Света София е
считан за най-големия в света.

Цената включва

Цената не включва

Екскурзовод на български език
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Дворецът Топкапъ, църва-музей Света София и Йеребатан

ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 2 -ри ден от екскурзията
Цена за възрастен: 110 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 100 BGN
Дворецът Топкапъ - строежът на двореца започва през 1459 г. по поръчка на султан Мехмед II Завоевателя, като сградата служи за
резиденция на османските султани до построяването на двореца Долмабахче. Дворецът е бил едновременно резиденция на султана,
център на държавността и място за забавления и посрещане на важно гости. В една от сградите му, под осем купола се помещава
Имперската Съкровищница, събрала скъпоценностите и даровете, които султаните получавали от цял свят в знак на почит и
уважение.
Църква-музей Света София - Вековен монументален паметник и храм на Пресветата Мъдрост, построен през 6-ти век от император
Юстиниан I и получил преклонението на султан Мехмед II Завоевателя. До построяването на базиликата „Св. Петър“ в Рим, куполът
на Света София е считан за най-големия в света.
Водохранилище Йеребатан - най-голямото и добре запазено покрито водохранилище за питейна вода в Истанбул, напомнящо на
дворец, поради което често е наричано „Потъналия дворец“.

Цената включва

Цената не включва

Екскурзовод на български език
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Пешеходна разходка в историческия център на Истанбул, с екскурзовод на български
език

8/13

ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 2 -ри ден от екскурзиятав 8:00 ч.
Цена за възрастен: 10 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 10 BGN
Синята джамия; Хиподрума с Египетския обелиск; Змиевидната колона; колоната на Константин; фонтана на Вилхелм II; църквата
Света София (обектите се разглеждат отвън без да се посещават).

Цената включва

Цената не включва

Екскурзовод на български език

Разходи от личен характер

БОНУС - посещение на Мол Forum Istanbul, с включен трансфер

ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 2 -ри ден от екскурзиятав 9:30 ч.
Включен в цената

Цената включва

Цената не включва

Трансфер
Водач

Разходи от личен характер

МОЛ Viaport Venezia
ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 1 -ви ден от екскурзиятав 16:30 ч.
Цена за възрастен: 10 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 10 BGN
Уникален по рода си търговски център, който ще ви пренесе директно във ВЕНЕЦИЯ !!! Самият мол е заобиколен от канал с гондоли,
красиви паркове, детски забавления и много изкушения. Усетете духа на площад „Сан Марко” и пазарувайте в магазините с
намаления на световно известните марки.

Цената включва

Цената не включва

Водач
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Вечеря в ресторант Гар Мюзик Хол с шоу програма
ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 2 -ри ден от екскурзиятав 20:00 ч.
Цена за възрастен: 50 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 40 BGN
Ще имате възможност да се насладите на богата традиционна програма от турския фолклор, ориенталски танци, кючекини и шоу
програма. Меню: салата асорти (ордьовър), топли предястия, салата, основно ястие , сезонни плодове за десерт. На човек се
полагат: 2 чаши водка, ракъ или джин; или 2 бири; или 2 безалкохолни; или 1 малка бутилка вино от 350 мл.

Цената включва

Цената не включва

Вeчеря
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Разходка с корабче по Босфора, с екскурзовод на български език
ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 3 -ти ден от екскурзията
Цена за възрастен: 30 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 25 BGN
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Вълнуваща разходка между два континента, която дава възможност да се разгледат от друг ракурс дворците и историческите
паметници по двата бряга на красивия Босфор, както и популярните истанбулски вили „Ялъ“.

Цената включва

Цената не включва

Екскурзовод на български език
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Посещение на дворецa Долмабахче, с екскурзовод на български език
ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 3 -ти ден от екскурзията
Цена за възрастен: 45 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 40 BGN
Посещение на новия султански дворец Долмабахче с лицензиран екскурзовод на български език (по желание срещу заплащане) –
едно от най-впечатляващите творения на прочутата арменска фамилия архитекти Балян, новият султански дворец се разполага в
своето изящество и пищност по протежение на Босфора. Дворецът се явява резиденция на последния османски султан и първия
президент на новата република – Мустафа Кемал Ататюрк.

Цената включва

Цената не включва

Екскурзовод на български език
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Автобусна обиколка на Истанбул с екскурзовод на български език

ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 3 -ти ден от екскурзиятав 8:30 ч.
Включен в цената
Посещение на реновираната българска желязна църква „Свети Стефан“, по един от мостовете над Златния рог се отправяме към
площад Таксим – съвременния център на Истанбул, кратка разходка по булевард Истиклял с прочутия старинен трамвай
„Носталгия“, Галатската кула, и католическата катедрала Св. Антоан. Обиколката продължава покрай новия султански дворец
Долмабахче сарай; парка Йълдъз; преминаване на Азиатския бряг по един от въжените мостове над Босфора с кратка фото-пауза
при двореца Берлербей. Връщане в Европа, отново по моста над Босфора.

Цената включва

Цената не включва

Екскурзовод на български език
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Нощна обиколка на Истанбул, посещение на МОЛ Watergarden и МОЛ EMMAR
ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 3 -ти ден от екскурзиятав 18:00 ч.
Цена за възрастен: 30 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 25 BGN
МОЛ Watergarden е мястото, където може да се наблюдава светлинното шоу на пеещите фонтани. Изключителна хореография на
вода, светлина, лазерни ефекти и музикално шоу. Басейнът е разположен на площ от 5 хиляди квадратни метра в сърцето на
Watergarden Истанбул и се смята за "най-големият" басейн в Европа. След посещението на Мол Watergarden продължаваме към найновия Мол Емаар в Истанбул. В Мол Емаар можете да посетите най-новия аквариум с подводна зоологическа градина, ще имате
възможност да видите 7 различни тематични сектора с над 20 000 морски обитатели и земноводни от 200 вида, включващи
подводния стъклен тунел, галерията с риби, скали и водопади, царството на крокодилите, острова на пингвините, горската секция
включва - змии, паяци, игуани, хамелеони, диви пирани, гигантски водни плъхове и много други интригуващи жители на горите и още
много други изненади. Възможност за шопинг в магазините на някои от световно известните марки.

Цената включва

Цената не включва

Водач
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер
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Вечеря в рибен ресторант на Златния рог

ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 3 -ти ден от екскурзиятав 19:00 ч.
Цена за възрастен: 50 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 40 BGN
Рибният ресторант се намира в близост до моста Галата, най-старият мост в Истанбул.От там се разкрива великолепна гледка към
Босфора и Златният Рог. Ще имате възможност да се насладите на една романтична и спокойна вечеря,наслаждавайки се на
гледката към Босфора и автентичния пейзаж. Менюто в ресторанта включва : ордьовър, салата, топли предястия, основното ястие е
риба по Ваш избор ( Ципура или Лаврак). Напитките са по 2 на човек( безалкохолни, вино, бира или традиционното турско питие
ракъ).

Цената включва

Цената не включва

Вечеря в рибен ресторант
Трансфер с автобус

Разходи от личен характер

Нощен Босфор

ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 3 -ти ден от екскурзиятав 19:30 ч.
Цена за възрастен: 90 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 80 BGN
Вечеря на кораб по Босфора с развлекателна програма. Круизът включва вечеря и шоу програма с местни фолклорни танци от
различни региони в Турция, ориенталски танци, музикална програма с DJ.
Менюто включва:
Сезонна салата, различни видове студени предястия (мезета);
Три вида основно ястие:
Печено пилешко месо;
Кюфтета на скара;
Риба;
Десерт - сезонни плодове
Включените алкохолни напитки / бира,турска ракия, водка, вино / и безалкохолни напитки са местно производство и са без лимит.

Цената включва

Цената не включва

Богата и разнообразна вечеря на корабче;
Шоу програма с DJ, много музика и танци;
Трансфер с автобус;

Разходи от личен характер

Посещение на аквариума SEA LIFE
ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 4 -ти ден от екскурзията
Цена за възрастен: 30 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 25 BGN
Аквариумът се простира на площ от 8000 кв. м. и е с 1000 кв. м. повече от следващия по големина аквариум в Европа, намиращ се в
Барселона. Благодарение на специалните тунели, които са част от съоръжението, посетителите се радват на уникална панорама и
усещането, че плуват сред рибите. Тук се намира един от най-дългите подземни водни тунели в света - 80 м.

Цената включва

Цената не включва

Трансфер
Водач

Разходи от личен характер
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Очарованието на Истанбулския Манхатън
ТУРЦИЯ, ИСТАНБУЛ (Истанбул)

Ден на провеждане: на 4 -ти ден от екскурзиятав 10:00 ч.
Цена за възрастен: 40 BGN
Цена за дете: до 11.99г. 35 BGN
Програмата включва посещение на небостъргача "Сапфир" – най-високата сграда в Турция, която в годината на завършването ѝ се
нарежда на четвърто място по височина в Европа, докато към днешна дата вече е едва на 19 място. В небостъргача се помещават
МОЛ с магазини на известни марки; заведения и ресторанти; офиси; апартаменти за живеене на по-горните етажи; СПА и Уелнес
център, но най-забележителното е 360 градусовата гледка, която предлага терасата на последния етаж, разположена на 238 м
височина и намиращия се на същия етаж 4D симулатор на полет с хеликоптер над Истанбул – изживяване, което наистина си
заслужава.

Цената включва

Цената не включва

Водач на групата
Трансфер с автобус
Билет за 4D киното
Билет за панорамната тераса

Разходи от личен характер
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Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за
туристически пакети
(Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1)
Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството АБВ
Травелс ЕООД в качеството му на Туроператор, носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет, като цяло.
В съответствие със законовите изисквания дружеството АБВ Травелс ЕООД е предприело необходимите мерки за възстановяване
на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.
Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия
пакет.
– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
– Телефон за връзка с Туроператора / Туристическия агент: няма.
Пътуващите ще получат телефон за връзка с представител на място в избраната дестинация, заедно с документите за конкретното
пътуване.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на
допълнителните разходи.
– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на
горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението
на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да
прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената,
ако има намаление на съответните разходи.
– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на
всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато
преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия
пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.
– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за
прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на
мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет и които са официално признати като такива от
приемащата дестинация.
– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу
подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени
съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи.
Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в
съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение запретърпените вреди, в случай че туристическите услуги
не са предоставени или са предоставени лошо.
– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или
туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен
превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството АБВ Травелс ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност
в Армеец образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество).
Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо,
към компетентния орган – Министерство на Туризма, адрес: гр.София, ул. Съборна №1, тел. 02/904 68 09, e-mail:
tourism@tourism.government.bg , ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството АБВ Травелс
ЕООД
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за
туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.
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