
 

Нова година 2022 в Истанбул и Църквата на първия ден 
 

 

Подарете сиспомен за цял живот, като посрещнете Новата година на едно 

място, което е едновременно Европа и Ориента. Истанбул - кипящ от живот, 

гигантският метрополис ви предлага атмосфера на усмивки, поздрави, викове, 

смях и музика на място от модерни стъклени кули и древни дворци. 

В първите мигове на Нова година всеки от нас си пожелава нещо съкровено с 

надеждата то да се сбъдне в следващите 364 дни. В тази програма ви 

предлагаме да посетите едно специално място - Църквата от първия ден от 

месеца в Истанбул. Казват, че на това магическо място желанията, казани 

от сърце, се сбъдват. Особено тези, изречени в първия ден от първия месец на 

новата година. 

 

ПРОГРАМА: 

 

ПЪРВИ ДЕН: 

30.12.2021 г. 

Отпътуване от съответния град за Истанбул - градът на два континента, 

столицата на три империи, перлата на Ориента. 

Около обяд пристигане в Истанбул. 

Туристическата програма започва с пешеходна обиколка с професионален 

екскурзовод: старата европейска част на Истанбул (посетените по време на 

екскурзията забележителности нямат входни такси) - Египетския обелиск, 

Змиевидната колона, Фонтана на Вилхелм II. За Синята джамия, Топкапъ сарай 

и църквата “Света София” се дава информация, без да се посещават. Ще 

посетим възстановената българска желязна църква “Св. Стефан” - превърнала 

се в символ на българите християни в Истанбул. 

Настаняване в хотела. 

Хотелите се намират в арт-квартала „Пера”, изпъстрен с музеи (Музея на 

восъчните фигури на мадам Тюсо, музея на Орхан Памук и др.), ресторанти, 

кафенета и алтернативни арт-пространства - осветен от електрическите огньове 

на рекламите и огласян от музиката на уличните музиканти. Наблизо е площад 

„Таксим” с известния булевард „Истиклял”, неговите изискани бутици и една от 

най-известните емблеми на Истанбул  - средновековната кула „Галата“, на 

чийто връх може да изпиете чаша вино, любувайки се на корабите в Златния 

рог. Свободно време. 

 

Вечерта - възможност за екскурзия „Нощен 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: 

31.12.2021 г. 

Закуска. Вашият втори ден в Истанбул започва с възможност за посещение на 

султанския дворец „Топкапъ”. Резиденцията на могъщите султани на 

Османската империя, центърът, от който са управлявали Изтока в продължение 

на 400 години. Автентичен, съхранил павилионите за почивка, харема, 

градините с техните фонтани, украсен с ориенталска пищност със злато, 

мрамор, коприна и кристал. Един от най-посещаваните музеи в Европа, пазещ 

уникалните съкровища и реликви на султаните, сред които петият по големина 

диамант в света, кинжалът с изумруди на Сюлейман Великолепни, жезълът на 

пророка Мойсей, с който разделил Червено море, част главата на св. Йоан, 

мечът на пророка Мохамет.  

 

Вечерта - посрещане Новата 2022 година! 

Имате възможност да посрещнете Нова година на яхта по Босфора. Круиз от 

20:00 до 02:00 ч. на борда на една от най-добрите яхти в Истанбул с много 

музика и танци. Круизът включва вечеря и шоу програма с местни фолклорни 

танци от различни региони в Турция:  

* Asuk Masuk (комедиен шоу танц, характерен само за Турция) 

* Ориенталски танци  

* Танци Kolbastı (от района на Трабзон)  

* Музикална програма с DJ и танци  

Празничното настроение се допълва от атмосферата на нощния град и гледката 

на красивите сгради, построени по двата бряга на Босфора. 

Връщане в хотела. Нощувка. 

 



 

ТРЕТИ ДЕН: 

01.01.2022 г. 

 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! 

 

Късна закуска. Започваме Новата 2022 година с подарък – посещение на 

Църквата на първия ден от месеца. Може да има хиляди църкви, посветени на 

Св. Богородица в целия свят, но една е църквата, която се намира в Истанбул и 

се именува Църква на първия ден от месеца. Какво е различното? Църквата се 

посещава от стотици хиляди хора от различни вярвания, които на всяко първо 

число от месеца идват тук, надявайки се желанията им да се сбъднат. Най-силна 

е енергията на това свято място в първия ден от първия месец на годината! В 

началото на всеки месец жителите и гостите на Истанбул си проправят път по 

една тясна уличка до пометения двор на храма, посветен на Дева Мария. Там, в 

предверието на църквата, срещу символична сума, се купуват така наречените 

„златни“ ключета. Те символизират желанията на хората, влизащи в църквата. 

Някои от посетителите слизат в подземната крипта, за да получат и светена вода 

от малък извор, други стоят и чакат, за да получат благословията на гръцки 

православен свещеник и осветят своите ключета. Ако се сбъдне желанието на 

човек, той трябва да върне ключа в църквата. А хората, които връщат ключетата 

са стотици! Можете да се уверите сами. 

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. Търговският център ще ви 

накара да се почувствате като в Дубай, а светлинното шоу с танца на Пеещите 

фонтани, с неговите изключителна хореография на вода, светлина, лазерни 

ефекти и музикално шоу, е незабравимо представление. Басейнът е разположен 

на площ от 5 хиляди кв.м в сърцето на Watergarden и се смята за най-големия 



 

басейн в Европа. Свободно време. 

Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН: 

02.02.2022 г. 

Закуска. Освобождаване на хотела. Възможност за „Круиз по Босфора”. 

Екскурзията продължава около два часа и е едно незабравимо преживяване. От 

кораба може да видите 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 гигантския аквариум – Sea Life 

(включва транспорт, на включва входна такса). Разходете се между над 20 

хиляди вида морски обитатели, включително и 5 тигрови акули. Разположен на 

територия от 8000 кв.м, и с 80-метров подводен тунел със 270º панорама, 

аквариумът се намира в един от най-големите търговски центрове на Истанбул 

– Форум Истанбул. Завършете вашата екскурзия в Истанбул подобаващо - 

напазарувайте от стотиците световноизвестни марки и магазин 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. Какво е едно пътуване в Истанбул без 

шопинга? 

Отпътуване от Истанбул. Пристигане в България – късно вечерта. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с автобус, лицензиран за международни превози; 

*Три нощувки със закуски в хотел по избор; 

*Пешеходна обиколка с професионален екскурзовод на Истанбул; 

*Бонус - посещение на чудотворната Църква на първия ден от месеца; 

*Трансфер до яхтата в Новогодишната нощ при избор на този вид вечеря; 

*Бонус - Посещение на Гигантския аквариум Sea Life (включва транспорт, не 

включва входната такса); 

*Бонус - Посещение на един от най-новите търговски центрове на Истанбул – 

Outlet Via Port Venecia; 

*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.); 

*Водач по време на пътуването и престоя. 



 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Празнична Новогодишна вечеря на яхта по Босфора с местни напитки без 

лимит: възрастен - 175 лв; дете до 11,99 г. – 130 лв.; 

*Екскурзия "Емблематичен Истанбул" - цена 29,40 лв. (15 евро) за възрастен, 

изпълнява се при група минимум 15 човека.  Цената включва транспорт, 

екскурзовод и входни такси;  

*Круиз по Босфора – цена 39,20 лв. (20 евро), изпълнява се при група минимум 

15 човека. 

Цената включва транспорт и екскурзовод, без входни такси; 

*Екскурзия „Нощен Истанбул“ - цена 39,20 лв. (20 eвро) при група минимум 15 

човека. Цената включва транспорт, екскурзовод и входни такси, както и 

виртуален полет над Истанбул. Възможно е да се наложи ползване на метро; 

*Посещение на султански дворец "Топкапъ" с екскурзовод - цена 58.80 лв. (30 

евро), изпълнява се при група минимум 15 човека. Цената включва транспорт, 

екскурзовод и входни такси; 

*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. 

 

Информация за хотелите: 

*PERA TULIP HOTEL 4* ( https://www.peratulip.com/ ) се намира в арт квартала 

Пера, близо до площад Таксим с известния булевард „Истиклял” и емблемата на 

Истанбул - кулата „Галата“. 

* PERA ROSE HOTEL / BOUTIQUE * (https://perarose.com/ ) се намира в арт 

квартала Пера, близо до площад Таксим с известния булевард „Истиклял” и 

емблемата на Истанбул - кулата „Галата“. 

 

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: 

*Цената е валидна при група от минимум 35 човека; 

*Внасяне на 30% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване. 

 

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. 

 

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. 

*Всички, желаещи да преминат границата на Турция, следва да представят: 

- отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2 не по-стар от 72 часа, или 

- бърз антигенен тест не по-стар от 48 часа, или 

- сертификат за ваксинация срещу COVID-19, ако са изминали не по-малко от 

14 дни от завършване на ваксинацията, или 

- официален документ, потвърждаващ, че са изминали най-малко 28 дена от 

първия положителен PCR тест, в рамките на последните 6 месеца за лицата 

преболедували COVID-19. 

 

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 – 125 турски лири, 95 турски лири за деца. 


