Истанбул и Пеещите фонтани

ПРОГРАМА:
ПЪРВИ ДЕН:
Отпътуване от съответния град в съответния час за Истанбул - градът на два континента,
столица на три империи, Перлата на Ориента.
След пристигането - възможност за обзорна обиколка на града с професионален екскурзовод
и лицензиран туристически автобус. Посетените по време на екскурзията забележителности
нямат входни такси – Египетския обелиск, Змиевидната колона, Фонтана на Вилхелм II. За
Синята джамия, Топкапъ сарай, Долмабахче сарай и църквата "Света София" се дава
информация, без да се посещават.
По въжения мост над Босфора ще преминем в азиатската част на града, където ще посетим
местността Чамлъджа. Ще имаме на разположение около 30 мин. за хубаво турско кафе,
както и за снимки за спомен на фона на прекрасната гледка, която се разкрива от мястото.
След това ще се върнем в европейската част на Истанбул и съвременния център на града Таксим, като минем покрай Златния рог. В този първи ден в Истанбул ще посетим
възстановената българска желязна църква “Св. Стефан” - превърнала се в символ на
българите християни в Истанбул, и храм „Света София“ - Църквата на Божията Премъдрост"
е истински шедьовър на величието и славата на Ислямския Изток и Християнския Запад,
както и едно от най-важните доказателства за хуманност – със сигурност единствено тя, в
продължение на 1400 г., е служила както на Християнския, така и на Ислямския свят.
Настаняване в хотела.
Свободно време за почивка.
Вечерта - възможност за екскурзия „Новият Истанбул“ (налага се ползване на метро). Ще
имате възможност да се насладите на един различен град - да видите съвременната част на
Истанбул, коренно различна от старата историческа част. Посещение на небостъргача
„Сапфир” - най-високата жилищна сграда в Европа. Небостъргачът се намира в район
„Левент 4” и се извисява на 64 етажа със 174 апартамента от 22 различни типа от 120 до 1100
кв.м. Освен жилищни имоти, комплексът съдържа и търговски център от 34 хил. кв.м, голф
игрище, фитнес център, СПА с плувен басейн и обществени зони. На последния етаж има
панорамна площадка с ресторант и 4D кино. Ще имате възможност да се качите до
панорамната площадка, откъдето се открива невероятна гледка към града и Босфора в 360
градуса. Уникалното приключение се допълва с възможност да се включите в SkyRIDE – 4D
изумителна симулация на полет с хеликоптер над Истанбул. Скай барът предлага
изключителна гледка с чаша ароматно турско кафе сред облаците.
Връщане в хотела. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН:
Закуска. Възможност за посещение на султанския дворец „Топкапъ”.
Дворецът „Топкапъ”, който е бил център на управление на Османската империя в
продължение на 400 години, е наистина една от най–важните исторически забележителности
в Истанбул и е един от най-посещаваните музеи в Европа.

Следва екскурзия "Емблематичен Истанбул" (по желание). Ще имате възможност да се
насладите на една от най-незабравимите гледки към Златния рог. Ще я откриете на върха на
един от най- емблематичните хълмове в Истанбул - Пиер Лоти. Пиер Лоти е псевдоним на
френски автор, живял и творил в Истанбул през XIX век. Днес името му носи кафето, което е
обичал често да посещава заради своята романтична любов. Може да изпиете едно турско
кафе или чай, да хапнете вкусно гьозлеме или да се подсладите с невероятните турски
лакомства. Наблизо е и джамията „Еюп Султан“, построена от Мехмед Завоевателя през 1458
г. Джамията едно от най-свещените места за мюсюлманите в света. Там се намира
гробницата на Еюп, знаменосец и близък приятел на пророка Мохамед, който е умрял по
време на арабската обсада на Константинопол през VII век.
Обиколката ще продължи с посещение на квартал „Аташехир” в азиатската част на Истанбул,
където се намира Watergarden Istanbul - най-големият гастрономичен и развлекателен център
в Европа. Ако искате да се почувствате като в Дубай и да се докоснете до едно от чудесата му,
може да посетите МОЛ Watergarden Istanbul с Пеещите фонтани. Ще наблюдавате
светлинното шоу с танца на Пеещите фонтани - изключителна хореография на вода,
светлина, лазерни ефекти и музикално шоу. Басейнът е разположен на площ от 5 хиляди кв.м
в сърцето на Watergarden и се смята за най-големия басейн в Европа.
ИЛИ
Възможност за вечеря в ресторант с традиционна турска програма на кораб по Босфора Turkish Night Tour Dinner Cruise.
Връщане в хотела. Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН:
Закуска. Възможност за „Круиз по Босфора” - екскурзията продължава час и половина и е
едно незабравимо преживяване. От кораба може да видите един по-различен Истанбул, както
и къщите, където са протекли снимките на едни от най-хитовите турски сериали. Бонус за вас
ще бъде посещението на Египетския пазар. Известен още като Пазарът на подправките, този
комплекс разполага с 88 сводести помещения и зали с уникална атмосфера, в които се носи
аромат на екзотични подправки.
Продължаваме с бонусите с посещение на най-големия в Европа аквариум - Гигантския
аквариум Sea Life (включва транспорт, не включва входната такса). Ще имате възможност да
се разходите между над 20 хиляди вида морски обитатели, сред които и пет тигрови акули.
Разположен на територия от 8000 кв.м, аквариумът разполага с един от най-дългите подводни
тунели – 80 метра, който дава възможност за 270º панорама. Аквариумът се намира в един от
най-големите търговски центрове на Истанбул – Форум Истанбул, където ще имате
възможност да напазарувате от стотици световноизвестни марки, магазин Carrefour и
хипермаркет за интериорни решения IKEA.
Поредният бонус е посещение на един от най-новите търговски центрове на Истанбул –
Outlet Via Port Venecia. Ще имате възможност да се разходите с гондола по Канале Гранде и
да се отдадете на шопинг терапия в многобройните бутици на световно известни марки.
Отпътуване за България.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози;
*Всички пътни и магистрални такси;

*Две нощувки със закуски в централен хотел 3* в Истанбул;
*Бонус: Посещение на един от най-новите търговски центрове на Истанбул – Outlet Via Port
Venecia;
*Бонус: Посещение на най-големия в Европа аквариум - Гигантския аквариум Sea Life
(включва транспорт, не включва входната такса);
*Бонус: Посещение на Египетския пазар;
*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 евро към ЗК
„Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за Covid-19);
*Представител на туроператора по време на пътуването и престоя.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
*Входни такси за посещаваните обекти;
*Обзорна обиколка на Истанбул – цена 23,60 лв. (12 евро) за възрастен и 19,60 лв. (10 евро)
за деца 0-2,99 г. Изпълнява се при група от минимум 15 човека. Цената включва транспорт и
екскурзовод;
*Разходка с кораб по Босфора – цена 39,20 лв. (20 евро) за възрастен и 29.40 лв. (15 евро) за
деца 0-2,99 г. Изпълнява се при група от минимум 15 човека. Цената включва транспорт и
екскурзовод;
*Посещение с екскурзовод на стария султански дворец "Топкапъ" - цена 68.60 лв. (35 евро) за
възрастен и 49 лв. (25 евро) за деца 0-2,99 г. Изпълнява се при група от минимум 15 човека.
Цената включва транспорт, екскурзовод и входни такси;
*Екскурзия „Новият Истанбул“ - цена 49 лв. (25 eвро) за възрастен и 29,40 лв. (15 евро) за
дете 0-2,99 г. Изпълнява се при група от минимум 15 човека. Цената включва транспорт,
екскурзовод и входни такси, включително виртуален полет над Истанбул;
*Екскурзия "Емблематичен Истанбул" - цена 29,40 лв. (15 евро) за възрастен, изпълнява се
при група от минимум 15 човека. Цената включва транспорт, екскурзовод и входни такси;
*Вечеря в ресторант с традиционна турска програма на кораб по Босфора - Turkish Night Tour
Dinner Cruise - 78,40 лв. (40 евро) без консумация на алкохол; 98 лв. (50 евро) с включен
алкохол;
* PCR/антигенен тест;
*Горивна такса, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване;
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 4000 евро
за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден;
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 4000 евро
за лица нa 86 и повече години - 15 лв. за целия период на туристическата програма;
*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от
Закона за туризма;
*Разходи от личен характер.
ВАЖНО:
*Възможно е да настъпят промени в изпълнението на програмата, взависимост от
противоепидемичните мерки в Турция към дадената дата.
*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса преди
отпътуване!
*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски транспорт.
*Туроператорът не носи отговорност при промяна на входните такси.
*Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление.

*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на
мероприятията по програмата.
*Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни документи от
страна на туристите или липса на такива;
*Хотелите по програмата могат да бъдат заменени с други от същата или по висока
категория, без предварително уведомяване от страна на туроператора;
*Настаняването в автобуса се осъществява според датата на записване;
*Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на програмата се
счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност и не възстановява вече
заплатените суми.
*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
*Внасяне на 30% капаро;
*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване;
*Цената е валидна при група от минимум 35 човека;
*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 7 дни преди датата на
отпътуване.
ТАКСА ПРЕКРАТЯВАНЕ:
Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди
започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати на туроператора такса за
прекратяване на договора в размер, определен съобразно момента на прекратяване на
договора, както следва:
‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в срок до 30 дни,
считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди започване
на изпълнението на туристическия пакет;
‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 дни след датата
на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди започване на изпълнението
на туристическия пакет;
‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 14 и по-малко
дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или неявяване за отпътуване.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
*Валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата на връщане;
*За деца до 18 год., пътуващи с един родител или без родител, нотариална заверка от единия
или двамата родители.
*Деца до 18 год. с различна фамилия по паспорт от единия родител, на граница трябва да
представят оригинал и копие от акта за раждане.
МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ:
*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора,
Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с валидна лична карта. До
всички останали държави се пътува със задграничен паспорт, валиден най-малко 6 месеца
след датата на завръщане.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е предназначена за
лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България
или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради
медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и
непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок
до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на
самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане
(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни.
Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума и
дните от датата на сключване до края на пътуването. Застрахователната сума е в лева и се
определя в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване,
самолетните билети или хотелската резервация.
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:
Входен билет за аквариума Sea Life – 230 турски лири, 195 турски лири за деца.
ТО има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" по смисъла на чл. 97, ал. 1 от
Закона за туризма, с полица № 13062210000060, валидна до 23.01.2023 г., издадена от ЗК
„Лев Инс” АД

