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Истанбул –магията на Азия и Европа 

 

Колкото и пъти да посетим Истанбул не бихме могли да запомним неговата история! Сякаш всяко 

едно наше пътуване до този мегаполис разкрива нови и нови хоризонти! Истанбул, градът който не 

спи! 

 

3 дни / 2 нощувки 
 

05.05-07.05.2018  

 

ПЪРВИ ДЕН 

03.00 ч. - от Шумен, Преминаване на границата през ГКПП Лесово. Около обяд настаняване в хотела. По 

желание: Посещение на двореца „Долма Бахче” – с местен лицензиран екскурзовод на български език. 

Това е двореца на последния султан, а в последствие е станал и резиденция на Мустафа Кемал Ататюрк. 

”Долма Бахче” привлича вниманието със своята изящна архитектура, многобройните часовници, чиито 

стрелки са спрели на часа на смъртта на Кемал Ататюрк, великолепният полюлей тежащ 4 тона и още 

много ценности от злато и сребро. „Долма бахче“ и в момента е действаща резиденция на президента на 

Република Турция.  

/ Продължава около 2 часа./  

Следва по желание: Разходка с корабче по Босфора -  тръгва се от пристанище Кабаташ. Корабът 

преминава покрай брега на европейската част на града, достига до втория мост над Босфора и обратно се 

връща покрай азиатския бряг. По време на разходката ще видите част къщите, където са снимани някои 

от хитовите телевизионни турски сериали, като „1001 нощи”, „Перла”, „Твоят мой живот” и др., както и 

двореца „Долма Бахче”, местността Ортакьой, диско-клуб „Рейна”, единствения изкуствен остров в 

Босфора, собственост на Галата Сарай, летния двореца на султаните, строен от Абдул Азис -

  „Бейлярбей”, „Девическата кула”, за която ще чуете и интересни легенди, кулата „Галата” и много, 

много други интересни места.  

/ Продължителност 2 часа /. 

Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска.  

По желание посещение на Принцови острови Отпътуваме сутринта с ферибот към Принцовите острови 

от пристанище Еминюню. Пътуването е около 1.30 ч. Акустираме на най – големия остров от архипелага 

Буюк Ада. Името си архипелагът получава през византийския период, когато императорското семейство 

и онеправданите аристократи били заточени в манастирите на островите. След това те са се превърнали в 

любима уикенд дестинация на османската аристокрация и дори днес там има много викториански вили. 

След обяд връщане отново с ферибот дао пристанище Еминюню. 

Вечерта по желание: Светлините на нощен Истанбул. Ще минем през богатите и бедните квартали на 

града, ще видим осветените исторически обекти и постепенно ще се отправим към кафенето на Пиер 

Лоти и с лифт ще се изкачим до него, откъдето ще се открие невероятна гледка към Истанбул, на която 

се е любувал френският писател известен с екзотичните си романи. Ще видите осветени двата моста над 

Босфора и „танцът на светлините”. 

Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

По желание: Обзорна автобусно – пешеходна обиколка на Истанбул с местен лицензиран екскурзовод 

на български език, с пресичане на един от трите моста над Босфора и фотопауза на хълма Чамладжъ 

/един от седемте хълма върху които е построен градът/. По пътя ще спрем за посещение на българската 

църква „Свети Стефан“, ще видим отвън църквата Влахерна, Галатската кула и моста, Египетския 

пазар, джамията Сюлеймание, паметника на Хайретин Барбадоса и още много впечатляващи 

забележителности от мегаполиса. Следва Пешеходна обиколка на историческия център на  Истанбул 

и посещение на площад Султан Ахмед включва посещение на: колоната на Константин, посещение на 

площада Хиподрум с трите колони /Змийската колона, Египетския обелиск и Порфирогенната колона/ и 

Синята джамия/ ако е отворила след ремонт/, църквата „Света София” /Бастион на християнството до 

29.05.1453 г, когато Мехмед завователя превзема Константинопол/ и „Топ Капъ” /дворецът където в 

продължение на 400 г са живяли и управлявали Османската империя  над 20 султана/ без да се влиза в 

обектите. /Продължителност 4 часа./ 

Отпътуване в 13:00 и Посещение на МОЛ ФОРУМ Истанбул, вкл. Икея, Практикер, хипермаркет 

„REAL” и възможност за  посещение на аквариума „Sea Life”, представящ на площ от 8000 м2 над 10 
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000 вида морски животни, включително и 2,5-метрови тигрови акули. Посещение на „Fly Ride”шоуто, 

където под формата на 4D кино за 15 минути ще направите полет над цяла Турция, за да видите 

природните и исторически обекти. Ако желаете, можете да направите само полет с хеликоптер над 

Истанбул и да влезете в дворците, да прелетите над и под Босфорските мостове. А за ентусиастите има и 

комбиниран билет за двете представления. 16:00ч отпътуване за България и около 23.00 ч. пристигане. 

 

 

Цена: 160 лв. 

 

  

Отстъпки:  

Цена за дете до 17.99 г. пътуващо/ настанено с двама възрастни: отстъпка – 10 % от цената  

Цена за дете до 17.99 г. пътуващо/ настанено с един възрастен: отстъпка – 5 % от цената  

Цената включва:  

 Транспорт с лицензиран автобус по маршрута 3*/4*;  

 2 нощувки със закуска в хотел 3* до историческия център на Истанбул;  

 Водач от агенцията по време на пътуването;  

 Пътни и гранични такси, паркинг 

 Медицинска застраховка на стойност 10000 евро;  

Цената НЕ включва:  

 Доплащане за единична стая - 30 лв. на вечер;  

 Допълнителните екскурзии по програмата; 

 

* Обзорна автобусно-пешеходна  обиколка на  Истанбул с посещение на площад Султан Ахмед, хълма 

Чамладжъ и желязната църква Свети Стефан, с включен транспорт и екскурзоводско обслужване –  

20 евро  

* Посещение на Принцови острови с включени билети за ферибота, екскурзоводско обслужване и 

транспорт до пристанището- 10 евро 

* Светлините на нощен Истанбул с вкл. билет за лифта н а кафето Пиер Лоти, транспорт и местен 

екскурзовод- 10 евро 

* Долма Бахче– посещение на двореца Долма Бахче, с включена входна такса /без харема/, транспорт и  

екскурзоводско обслужване – 30 евро 

*Разходка с корабче по Босфора с включен транспорт и екскурзоводско обслужване– 20 евро на човек 

*Аквариум Sea Life- възрастни 50 TL,  деца 13г. – 40 TL 

 

Допълнителна информация: 

* Необходими документи – валиден международен паспорт минимум 2 месеца преди последния ден 

престой на територията на Р. Турция; - за лицата под 18 години, пътуващи сами непридружени от 

родителите си или пътуващи с единия от родителите – освен международен паспорт и нотариално 

заверена декларация за съгласие /съответно от единия или двамата родители – в зависимост от случая/, 

че са съгласни детето им да пътува в чужбина - оригинал и копие и акт за раждане – копие. Оригиналната 

декларация за родителското разрешение, копието от нея и копието на акта за раждане на детето следва да 

се носят по време на пътуването. 

* Минимален брой туристи за осъществяване на пътуването - 40 пълноплащащи туриста;  

* Турция: Няма визови и санитарни изисквания; забранено е пушенето на обществени места; 

 

 

За записване: Роси Ангелова; 0893 6531 60 

Капаро 100 лв 
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