
 

 

СПА в Памуккале и полет с балон 
 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град към Айвалък. Пристигане около обяд. Свободно време за 

почивка или допълнителна екскурзия до остров Джунда. Островът е очарователен със 

старите си улички, пъстра архитектура, повлияна от гърци и турци, многото спокойни 

кафенета. Хълмовете наоколо се наричат Шайтан софрасъ (Трапезата на дявола) и крият 

легенди, една от които разказва за гонен от потерягрък, който така нагостил гонителите си, че 

забравили да го заловят, от там и името на местността. И до нес в скалите се вижда „стъпката 

на дявола”, който според друга легенда откраднал дъщерята на султана и там бил заловен. 

Туристите хвърлят монети в този каменен отпечатък, за да им изпълни дяволът едно желание. 

Кратка разходка до най-голямата църква на региона (сега частен музей на Коч Холдинг) 

„Таксиарис” и почерпка с "balıkekmek" на крайбрежието. На връщане ще се отбием във 

фабриката за зехтин на една от най-предпочитаните марки в страната. 

Вечеря. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска.  Отпътуване за Памуккале. По пътя ще спрем в античния град Пергамон (дн. 

Бергама). Свободно време в града или по желание екскурзия до Пергамонскя акропол. 

 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, големия олтар на Зевс, Пергамския олтар, както и със 

забележителния си амфитеатър. Пешеходна разходка в центъра на града. 

Пристигане в Памуккале. Настаняване в термален хотел. Вечеря. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

По желание и срещу допълнително заплащане - полет с балон над Памуккале. 

Мероприятието се провежда рано сутринта около 05.00 ч. В цената е включен трансфер, 

шампанско, застраховка и сертификат. 

Закуска. Свободно време или пожелание туристическа програма в Памуккале. Хиляди и 

хиляди години е отделила природата, за да създаде тази причудлива, неземна картина – 

белите тераси, които се спускат надолу близо 200 м. Лечебните свойства и красотата на 

терена са привлекли дори самата Клеопатра, която идвала тук със своя любим Юлий Цезар. 

Днес един от белите басейни с наситено синя вода носи името на египтската царица. Само на 

няколкостотин метра от белоснежните тераси се намират останките от древния град 

Хиераполис, създаден в края на II в. пр. н.е. Добре запазената сграда на стара римска баня е 

превърната в Археологически музей, могат да се видят също храма на Аполон, със съхранени 



 

 

основи, част от стълби, някои статуи и стени. Добре запазена е Триумфалната арка на 

северния вход на града, позната с името “Портата на Домициан” или “Портата на Фронтий”. 

Античният театър на Хиераполис е един от най-големите и най-добре запазени римски театри 

в Турция. Строежът му е продължил сто години и е имал капацитет от 10 000 зрители. 

Възхитителни са изящните релефи и статуи, украсяващи сцената, запазени и до днес. 

Вечеря. Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за термални процедури (кал) в хотела.  Отпътуване за Ескишехир. 

Настаняване. Вечеря. Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН 

Закуска. Туристическа програма в Ескишехир. Ще посетим старата част на Ескишехир - 

етнографския комплекс „Одунпазаръ“, където архитектурата на къщите напомня на тази на 

нашите възрожденски, тук има много сувенирни магазинчета, предлагащи накити от морска 

пяна и много сладкарнички, предлагащи „най-вкусното реване в Турция”, както ще ви уверят 

местните. Наричан още градът на Настрадин Ходжа, улиците на града са осеяни с интересни 

и забавни скулптури. Ще видим Куршунлу джамия, около която има занаятчийски комплекс, 

в който се изработват на ръка прочутите в цял свят предмети от белия минерал люлеташи 

(сепиокит). Ще посетим Музея на восъчните фигури и парка „Сазова“. Ескишехир се гордее 

със своя парк, разпрострял се на цели 400 000 кв. м.  В него има амфитеатър с капацитет от 

1200 места, голямо изкуствено езеро за водни спортове, замък от приказките, наподобяващ 

тези от Дисниленд, Център за научни експерименти, Космически център, Зоологическа 

градина, Подводен свят. 

Ако искате да се почувствате като във Венеция, можете да плавате с гондола по множеството 

канали на реката. 

Отпътуване за Истанбул. Настаняване в хотел. Нощувка. 

 

ШЕСТИ ДЕН 

Закуска. Напускане на хотела. Туристическа програма по желание в Истанбул: „Круиз по 

Босфора” - екскурзията продължава час и половина и е едно незабравимо преживяване. 

Изключително пътешествие, което ще ви изпълни с прекрасни усещания. Гледката към 

двореца "Долмабахче" е невероятна, също и към двата моста, издигащи се величествено и 

свързващи двата континента. Минава се покрай летния султански дворец "Бейлербей", 

покрай крепостни стени, кули, джамии, резиденции, хотели, прекрасни вили и къщи на 

заможни фамилии - целият Истанбул сякаш е пред очите ви. Можете да направите снимки на 

някои къщи, познати ви от турските 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. БОНУС за вас ще бъде посещението на българската желязна църква "Свети 

Стефан". Продължаваме с още един БОНУС -   посещение на гигантския аквариум Sea 

Life – най-големият в Европа. Ще имате възможност да се разходите между над 20 хиляди 

вида морски обитатели, сред които и 5 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, хранителен хипермаркет REAL и IKEA. 



 

 

Отпътуване за България. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; 

*1 нощувка в Айвалък в хотел 3*/4* на база закуска и вечеря; 

*2 нощувки в Памуккале в термален СПА хотел 3*/4* на база закуска и вечеря; 

*1 нощувка в Ексишехир в хотел 3*/4* на база закуска и вечеря; 

*1 нощувка в Истанбул в хотел 3*/4* на база закуска; 

*Екскурзионна програма в Ескишехир (входните такси се заплащат допълнително); 

*Бонус: Посещение на Египетския пазар; 

*Бонус: Посещение на българската желязна църква "Свети Стефан"; 

*Бонус: Посещение на гигантския аквариум Sea Life (включва транспорт, не включва входна 

такса); 

*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: 

*Екскурзия до остров Джунда – 29,40 лв. (15 евро), цената включва транспорт, 

екскурзоводско обслужване, не включва входни такси. Изпълнява се при група от минимум 

20 човека; 

*Екскурзия до Памуккале и град Хиераполис – 19,60 лв. (10 евро), цената включва 

транспорт, екскурзоводско обслужване, не включва входни такси. Изпълнява се при група от 

минимум 20 човека; 

*Екскурзия до Пергамонскя акропол – 58,80 лв. (30 евро), цената включва транспорт, такса 

лифт и  екскурзоводско обслужване, не включва входни такси. Изпълнява се при група от 

минимум 20 човека; 

*Разходка с балон над Памуккале - около 150-200 евро (разходката започва в 05:00 ч. 

сутринта и трае около час, балонът се издига до 800 м и лети на различни височини); 

*Круиз по Босфора – цена 49 лв. (25 евро) за възрастен и 39,20 лв. (20 евро) за деца 0-2,99 г. 

Изпълнява се при група от минимум 20 човека. Цената включва транспорт и екскурзовод; 

*Всички услуги, предложени по желание; 

*PCR/антигенен тест (при необходимост); 

*Такса гориво и вредни емисии, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; 

*Доплащане за отпътуване от: 

- Разград - 70 лв. 

- Велико Търново, Шумен - 55 лв. 

- Габрово, Попово, Омуртаг, Търговище - 60 лв. 

- Казанлък, при записани мин. 8 човека - 20 лв. 

Важно: Туроператорът потвърждава трансфера до 7 дни преди датата на отпътуване.  

Уведомление по Viber или телефон за точния час и място на отпътуване се изпраща на 

туриста 3 дни преди датата на отпътуване. Ако туристът не е получил такова, е негов 

ангажимент да се свърже с офиса, където е направил своята резервация, за да получи 

информация. 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро 

за лица от 70 до 79 години – 3 лв./ден; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро 



 

 

за лица от 80 до 85 години – 5 лв./ден; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро 

за лица нa 86 и повече години - 20 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: 

*Уведомление по Viber или телефон за точния час и място на отпътуване се изпраща на 

туриста 3 дни преди датата на отпътуване. Ако туристът не е получил такова, е негов 

ангажимент да се свърже с офиса, където е направил своята резервация, за да получи 

информация. 

*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: 
*Лична карта или 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 № 13062310000021, валидна до 23.01.2024 г., издадена от ЗК 

„Лев Инс” АД 

 


