
 

СПА почивка в Едремит 
 

Разположен в крайната северозападна част на Мала Азия, Едремит е съвсем близо до 

крайбрежието на едноименния залив на Егейско море. Красивият град се намира сред 

плодородна равнина, заобиколен от маслинови гори, поля с царевица и жито.  Градът е част 

от вилаета Балъкесир. На север се намира националният парк „Каз даъ”, който привлича с 

невероятната си природа, прекрасните зелени площи и горещи минерални извори. Явно 

красотата на мястото е ценена още от древността, тъй като именно тук се е провел 

първият в историята на човечеството конкурс за красота. В сянката на планината Ида 

(Каз Даъ) Парис дал златната ябълка на Афродита в своя известен „Съд на Парис“, 

признавайки я за най-красивата, пренебрегвайки другите две богини – Хера и Атина..  

 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град в съответния час по посока Турция. Пристигане в Едремит. 

Настаняване в хотел. Свободно време или възможност за ползване на СПА центъра на хотела 

(на вътрешния басейн е задължително ползването на шапки). 

Късен обяд на блок маса. 

Свободно време. 

Вечеря. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска. Свободно време, през което можете да се насладите на лукса и релакса, които ви 

предлага хотелът. Непременно си направете масаж, а можете и да се отдадете на 

оздравителни и разкрасителни СПА процедури, да плувате в басейна или да се възползвате 

от възможностите за активна почивка във фитнес центъра (на вътрешния басейн е 

задължително ползването на шапки). 

ИЛИ 

Възможност за допълнителна екскурзия.  

Свободно време. 

Вечеря. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време, през което можете да се насладите на лукса и релакса, които ви 

предлага хотелът. Непременно си направете масаж, а можете и да се отдадете на 

оздравителни и разкрасителни СПА процедури, да плувате в басейна или да се възползвате 

от възможностите за активна почивка във фитнес центъра (на вътрешния басейн е 

задължително ползването на шапки). 

ИЛИ 

Възможност за допълнителна екскурзия.  

Свободно време. 

Вечеря. Нощувка. 

 

 



 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. По пътя БОНУС - кратка 

спирка за разходка и шопинг в Одрин. Възможност да разгледате някои от 

забележителностите на града - българската църквата „Св. св. Константин и Елена“ (при 

възможност) и джамията „Селимиe“ - символ на Одрин. 

Късно вечерта пристигане в България. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; 

*Всички пътни, гранични и фериботни такси; 

*3 нощувки в хотел по избор на съответната база на изхранвaне; 

*Ползване на СПА зоната на хотела; 

*Бонус: Посещение на Одрин; 

*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 по желание обекти; 

*Допълнителните екскурзии по желание (с лицензиран екскурзовод на български език); 

*PCR/антигенен тест (при необходимост); 

*Горивна такса, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; 

*Доплащане за трансфер (при записани мин. 15 човека): 

- 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! 

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

за лица от 70 до 79 години - 15 лв.; 

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

за лица от 80 до 84 години - 25 лв.; 

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

за лица на 85 и повече години - 45 лв.; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от 

Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

 

1. Екскурзия до Айвалък, Дяволската стъпка, остров Джунда, Фабрика за зехтин 

Отпътуваме към южната част на Средна Егея - курорта Айвалък. Преминавайки през 

красивия квартал „Саръмсаклъ” се изкачваме за изглед на Айвалъкския залив от панорамната 

местност Дяволската стъпка, където според легендата "дори и дяволът се е захласнал от 

красотата на местността и в този момент паднал от хълма, оставяйки стъпката си в скалата". 

Малко свободно време в центъра на Айвалък, след което ще преминем през остров Лале и ще 

спрем за разглеждане на остров Джунда. Той крие красотата си в закътаните улици, пъстро 



 

украсени с местна архитектура, обединяваща духа на отминалите гръцки и съвременните 

приветливи нрави. 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. Връщане в 

хотела. 

Екскурзията се осъществява при минимум 12 записани души. 

 

2. Полудневна екскурзия до гр. Акчай, гр. Едремит и посещение на Novada Outlet 
След кратко пътуване в подножието на легендарната планината Ида - днешен Kazdağları, 

където се е провел „първия конкурс по красота”, когато Парис избрал за най-красива сред 

богините Афродита, пристигаме в град Акчай. Там артезианските води бликат от естествени 

извисяващи се извори и стигат морето. Ще имаме фотопауза пред символа на местното 

население - статуята на легендарната "Руса мома". Ще направим обзорна обиколка на 

Едремит и ще имаме възможност за шопинг в МОЛ "Novada Outlet”. Връщане в хотела. 

Екскурзията се осъществява при минимум 12 записани души. 

 

3. Джип сафари в планината Ида 

Джип сафари в планината Ида с 4х4 джипове Land Rover. Тръгваме от хотела между 10:00 – 

11:00 ч. Ще посетим стъклената панорамна платформа в Националния парк и„Каздагларъ” 

(Ида), ще направим сафари в региона Dereçatı. За обяд ще има суджук или кюфтета на 

барбекю. Завръщане в хотела около 17:00 ч. 

Цената включва: Входна такса за Националния парк „Каздагларъ” (Ида); входна такса за 

панорамната стъклена платформа; обяд: сандвич със суджук или кюфтета на барбекю със 

сезонни зеленчуци, 1 безалкохолна напитка (кола, фанта или айрян), плодове (ябълка или 

мандарини). 

Джип сафари в планината Ида се осъществява при минимум 7 записани души. 

 

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: 
*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 

 

 

 


