
 

Древният свят на легенди - Ликия и Егейска Турция 
 

 

9-дневно приказно приключение, пълно с емоции и вълнуващи срещи! 

Посещават се някои от знаковите места в Турция, както и малко посещавани, 

но любопитни и вълнуващи нейни кътчета. Съчетал хармонично древна 

история и култура, Измир грабва сърцето. В античния град Ефес се намира 

едно от Седемте чудеса на древния свят – великолепният храм на Артемида. 

Славеева планина и последния дом на Богородица е място, почитано и свещено 

за католици, православни християни и мюсюлмани. Етнографското селце 

Ширинджѐ се състои от къщи с необикновена архитектура, накацали по 

хълмовете, потънали в зелени дървета и маслини. Памуккале е една от най-

големите, знакови и посещавани забележителности на Турция, често наричана 

„Осмото чудо на света”. Пътешествието по река Далян до Ликийските 

скални гробници е изумително преживяване, а о-в Кекова поразява с 

подводните останки от древен град. Гробницата на Мавзол и още едно от 

Седемте чудеса на древния свят, руините на град Пергамон още пазят 

спомените за едно величествено минало. Шейтан софрасъ (Трапезата на 

дявола) и о-в Джунда край Айвалък ще изненадат туристите, а древната Троя 

ще ги развълнува със спомените за епопеята, описана от Омир. 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град в съответния час към Измир. Нощен преход. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Пристигане в Измир сутринта и обзорна обиколка на града. Разположен на 

брега на Егейско море, Измир е третият по големина град в Турция. Градът е 

древен – основан през Х в. пр. н. е. и се гордее като родното място на 

древногръцкия поет Омир. Изкачване на хълма с над 100-годишния асансьор на 

Измир, откъдето се открива невероятна гледка към града. Свободно време в 

центъра, където се намира прочутия площад „Конак” и един от символите на 

града – Часовниковата кула. 

Следва настаняване в хотел 3*/4* в Измир. Следобед – свободно време. 

Вечеря. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуваме към античния град Ефес. Той е 



 

един от най-добре запазените и интересни древни градове не само в Турция, а 

въобще в света. Недалеч, в Славеевата планина, е къщата на Света Богородица. 

Тук идват на поклонение и християни, и мюсюлмани. До самата къща е Изворът 

на Богородица и Стената на желанията. От изворната вода туристите наливат 

свещена вода и я носят вкъщи, а на стената оставят бележки с написани в тях 

желания.  

Ще посетим четвъртото от Седемте древни чудеса на света - Храма на 

Артемида. Построен около 800 г. пр. н. е., той е бил един от най-големите и 

сложни храмове на Античността. Разрушаван и издиган няколко пъти, днес 

останките му напомнят за годините на разцвет и слава. 

След посещението на Ефес се отправяме към Кушадасъ. 

Пристигане в Кушадасъ, известен като Птичия остров. От малко рибарско 

градче, благодарение на близостта му с такива чудеса като обектите в нашата 

програма, той се превръща в главен Егейски курорт и място за забавления и 

удоволствия. 

Настаняване в хотел 3*/4* в Кушадасъ. Вечеря. Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

Закуска. Посещение на етнографското селце Шириндже. Къщите на селцето са 

накацали по хълмовете, потънали в зелени дървета и маслини. Архитектурата 

им е необикновена – смесица от гръцки и турски стил и отразява историята на 

малкото населено място. В него живеели етнически гърци, докато не били 

изселени след Войната за независимост (1919 г. -1923 г.). Тогава тук дошли 

етнически турски гърци от района на Солун. Твърди се, че новите жители на 

селцето го кръстили Чиркиндже (грозно, отвратително) в опит да го опазят от 

още преселници. Но все пак селото било открито и от останалия свят, който се 

възхитил на красотата му и така то станало Шириндже – прекрасно. 

Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Мармарис. 

По пътя ще разгледаме Памуккале - чудото на природата и изворът на 

Клеопатра. Памуккале е невероятно природно образувание, което поразява 

въображението. Приличен на замръзнал водопад, феноменът е бил посещаван 

от самата Клеопатра заедно с любимия ѝ Марк Антоний, за да се къпят в 

лечебните му води. 

Следобед пристигаме в Мармарис. Следва обзорна обиколка на града и 

настаняване в хотел 3*/4*. Вечеря. Нощувка. 

 

 



 

ШЕСТИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела и отпътуване към Кекова. По пътя ще се 

отбием в Далян. Градът придобива популярност през 1986 г., когато 

предприемачи искат да построят луксозен хотел на близкия плаж, който е място 

за размножаване на застрашения от изчезване вид морски костенурки „карета” 

(caretta caretta). След международно обсъждане, проектът е спрян и сега плажът 

е защитена територия. 

Приключението продължава с яхта по живописната делта на река Далян. Яхтата 

плава по лъкатушещата река, през лагуни и тръстики, зад които се крият 

невероятни пейзажи. Ако имаме късмет, можем да видим и делфини. 

Разглеждане на украсените с релефи Ликийски скални гробници, изрязани в 

скалите и отвесно разположени над водата. Посещение на Плажа на 

костенурките „карета”, който през 1995 г. печели приз за най-добър плаж в 

света. Плажът представлява дълъг и тесен подводен бряг, който образува 

естествена преграда между делтата с прясна вода на река Далян и Средиземно 

море. Свободно време на плажа Изтузу (Средиземно море). Уникалното му 

разположение създава една нетипична гледка - само пясъкът отделя делтата на 

река Далян от морето.. 

Продължаваме към Кекова, родината на свети Николай Чудотворец. 

Настаняване в хотел 3*/4* в района на Фетие. Вечеря. Нощувка. 

 

СЕДМИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуваме за морското село Ючагаз, 

откъдето пътешествието ни продължава с яхта към един от 12-те острова на 

Древната Ликия. 

Кекова е малък, необитаем остров, около който могат да се видят потъналите в 

чистата вода руини на древен град, станал жертва на земетресение през II в., 

както и безброй подводни красоти. Преди времето за плуване в райското 

заливче на Средиземно море, се посещава най-малкото рибарско селище - 

Симена. Денят, изпълнен с история и красота, завършва с посещение на 

църквата на свети Николай Чудотворец, построена през IV в. Ще можете да си 

направите снимки на фона на уникалните скални гробници на древния град 

Мира. 

Отпътуване за Бодрум, древния Халикарнас. Настаняване в хотел 3*/4*. Вечеря. 

Нощувка. 

 

ОСМИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Обзорна обиколка на Бодрум - вятърните 

мелници, както и едно от Седемте чудеса на древния свят - гробницата на 

Мавзол. Някога Мавзолеят (от името на Мавзол идва думата “мавзолей”) се 



 

извисявал на 45 метра височина, обграден с изящни йонийски колони – общо 

36, украсен богати релефи и красиви скулптури. Целият комплекс бил увенчан 

от гигантска колесница с четири коня, в която седяели фигурите на царя и 

неговата царица – Артемизия. 16 века гробницата остава неразрушена, въпреки 

различни нашествия и природни катаклизми. Но през 1404 г. страшно 

земетресение срутва мавзолея.  

Отпътуване за Айвалък. По пътя разглеждане на Пергамон. Градът се споменава 

в Библията, в книга Откровение (глава 1, стих 11). В Елинистическия период 

Пергам е столица на Пергамското царство, известно с това, че е верен съюзник 

на Древен Рим. Елинистичният Пергам бил обкръжен от здрава стена с така 

наречените Врати на Евмен. В района са се намирали дворците на пергамските 

царе и военните арсенали, светилището на Атина Нике или Атина Победителка. 

В града се намирала и втората по величина библиотека в Античния свят след 

Александрийската. В Пергам е изобретен пергаментът, вследствие забраната на 

египетските Птолемеи да се изнася папирус. Библиотеката съдържала по онова 

време 200 000 пергаментови книги. Античният град е известен още и с храма на 

Деметра, големият олтар на Зевс, Пергамския олтар, както и със 

забележителния си амфитеатър. 

Пристигане в Айвалък и настаняване в хотел 3/4*. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕВЕТИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Разглеждане на забележителностите на 

Айвалък - Шейтан софрасъ (Трапезата на дявола) и о-в Джунда. Хълмовете, 

заобикалящи града и носещи името Шейтан Софрасъ (Трапезата на дявола), се 

издигат над Айвалък и остров Джунда и са "задължителни" за посещение. 

Според легендата, Дяволът откраднал дъщерята на султана и на това място бил 

заловен. И днес можете да видите отпечатъка, оставен от стъпката му. В нея 

туристите хвърлят монети, та Дяволът да им изпълни едно желание. Друга 

легенда гласи, че името си местността дължи на гонен от потеря грък, който 

успял така да нагости душманите си, че те забравили да го арестуват. Заради 

хитростта му нарекли хълма Трапезата на дявола. О-в Джунда привлича 

интереса на туристите със своята разнообразна архитектура, множество 

исторически забележителности, борови и маслинови горички.  

Отпътуване за България. При възможност, кратка спирка в Троя. Пристигане в 

България късно през нощта. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; 

*Местен професионален българоговорящ екскурзовод; 

*Всички пътни и магистрални такси; 



 

*7 нощувки със закуски и вечери в хотели 3*/4*: 1 в Измир, 2 в Кушадасъ, 1 в 

Мармарис; 1 в района на Фетие, 1 в Бодрум, 1 в Айвалък; 

*Обзорни обиколки на Измир, Кушадасъ, Мармарис и Бодрум с екскурзовод на 

български; 

*Посещение на античния град Ефес, къщата на св. Богородица и храма на 

Артемида (включва транспорт, не включва входни такси); 

*Посещение на етнографското селце Шириндже; 

*Посещение на древния град Пергамон (включва транспорт, не включва входни 

такси);  

*Разглеждане на забележителностите на Айвалък – Шайтан софрасъ 

(Дяволската стъпка) и красивия остров Джунда; 

*Посещение на Памуккале (включва транспорт, не включва входни такси); 

*Всички трансфери и екскурзоводско обслужване на посещаваните обекти; 

*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. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Обеди и напитки;  

*Входни такси на посещаваните обекти; 

*Входни такси: 

‐ Църквата на свети Николай Чудотворец - 20 турски лири 

‐ Памуккале (Hierapolis) - 35 турски лири 

‐ Ефес - 40 турски лири 

‐ Къщата на света Богородица - 25 турски лири 

- Пергамон – 35 турски лири 

*Екскурзия с яхта до Далян, Каунос и Ликийските скални гробници – 49 лв. (25 

евро); 

*Екскурзия с яхта до Кекова и църквата на св. Николай Чудотворец – 49 лв. (25 

евро); 

*PCR/антигенен тест; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица от 70 до 79 години - 15 лв.; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица от 80 до 85 години - 20 лв.; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица на 86 и повече години - 40 лв.; 

*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, в зависимост 

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. 

 

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 

 


