
 

 

Свети Валентин в СПА хотел Kolin 5*, Чанаккале 

 
 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

11.02.2022г. 

Отпътуване от съответния град в съответния час. Пристигане в Чанаккале. 

Разположен на азиатския бряг на пролива Дарданели (в миналото Хелеспонт), 

свързващ Мраморно и Бяло море, в най-тясната му част, град Чанаккале е близо 

до древната Троя. Дървеният кон, използван при снимките на холивудската 

продукция „Троя” с Брад Пит и Анджелина Джоли може да се види на брега в 

Чанаккале. Градът е един от най-европейски изглеждащите в Турция, има млад 

дух, а по дългото крайбрежие има много кафенета и ресторанти, където 

поднасят вкусна морска храна. Една от най-красивите забележителности на 

града е Часовниковата кула при пристанището.  

Свободно време с възможност за ползване СПА зоната на хотела (на вътрешния 

басейн е задължително ползването на шапки).  

Вечеря. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

12.02.2022г. 

Закуска. Свободно време за допълнителни екскурзии или ползване на СПА 

зоната на хотела (на вътрешния басейн е задължително ползването на шапки). 

Вечерта – празнична вечер с много забава и диджей от България. 

Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

13.02.2022г. 

Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване към България. По пътя БОНУС 

– посещение на Одрин. Свободно време за разходка и шопинг.  

Пристигане в България вечерта. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; 

*Всички пътни и магистрални такси; 

*Две нощувки със закуски и вечери (без включени напитки) в СПА хотел Kolin 

5*, Чанаккале; 

*Ползване на СПА зоната на хотела; 



 

 

*Бонус: Празнична вечер с диджей от България (без включени напитки);  

*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 туоператора по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Входни такси за посещаваните обекти; 

*Допълнителните екскурзии; 

*PCR/антигенен тест; 

*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 ХОТЕЛА: 

Kolin Hotel 5* https://www.kolinhotel.com/ се намира близо до брега на пролива 

Дарданели и предлага има гледка към Национален парк „Галиполи” и градините 

на хотела. Има закрит и открит отопляем басейн, както и модерен СПА център, 

съвременен фитнес център също е на разположение на гостите. За най-малките 

гости хотелът предлага закрит детски басейн с пързалки. Климатизираните стаи 

в Kolin Hotel са в модерен стил и разполагат с безплатен Wi-Fi, минибар и 

сателитна телевизия. Включват самостоятелна баня с тоалетна, душ и сешоар. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ: 

 

1. Троя 

Троя е град, разположен на източния бряг на Егейско море, в северозападната 

част на Мала Азия. Най-популярен в света е с това, че е бил център на 

легендарната Троянска война, описана в гръцкия епичен цикъл „Илиада“ от 

Омир. Градът е добавен към Списъка на световното културно наследство на 

ЮНЕСКО през 1998 година. Троя е забележителност, която се намира по 

бреговете на провинцията Чанаккале. Археологическите проучвания доказват, 

че градът е имал активно и будно население през множество древни епохи – 

още от Античността до ден днешен. Първите сведения за съществуването му 



 

 

датират от III век пр. Хр. Троя привлича посетителите най-вече с легендарната 

история за Троянската война и митът за хубавата Елена. Едва ли има човек, 

който да не е чувал най-великата любовна история, история за богове и герои, за 

най-прочутия воин на Земята и за най-красивата жена. 

За спомен можете да си вземете сувенири от безбройните сергии, примамващи с 

интересни и оригинални подаръци. 

Цена: Възрастен – 30 евро, дете (7-12г.) – 15 евро, дете (0-7г.) – безплатно. 

Цената включва: Посещение на античния град Троя, входни такси, двупосочен 

трансфер, лицензиран екскурзовод на български по време на екскурзията. 

 

2. Асос 

Вероятно не е случаен фактът, че точно в древния град Асос, разположен на 

хълм с една от най-прекрасните гледки към Егейско море, Аристотел полага 

основите на първата школа по философия. Днес Асос се нарича Бехрамкале. 

Известният просветен център на Античността се намира на територията на 

модерна Турция в провинция Айвалък, на 87 км южно от Чанаккале и 

Дарданелите. Очарователната гледка е неземна и опияняваща. Безкрайно море, 

сред което ясно се откроява формата на остров Лесбос, бистра като сълза вода и 

... най-прекрасните залези. Историците предполагат, че мястото е било населено 

от хората още VII век пр. Хр. И днес градчето ревностно пази автентичния си 

вид. Хълмът е покрит с многовековни каменни къщи, а стръмните тесни сокаци 

са покрити с павета, които създават усещанетo, че са положени още от времето 

на прочутия античен мъдрец Аристотел. На върха се намира удивителният храм 

на Атина. Акрополът е построен през VI в. пр. Хр. Заобиколен е от 3-метрови 

крепостни стени и антична порта, която и днес е в прекрасно състояние. В 

близост до храма ясно се виждат останките от някогашния амфитеатър, 

ориентиран към морето и остров Лесбос, големите монументални камъни от 

основите на агората, римския некропол и редица още по-малки древни 

постройки. Отивайки до Асос, не можете да не слезете и до старото 

пристанище, което е разположено в прекрасния залив Ердемит точно в 

подножието на хълма с атинския храм. Стръмният скалист бряг изненадващо 

преминава в широк кей с просторна равна ивица. Тя е застроена с долепени 

една до друга кокетни масивни сгради, заобиколени от множество цветя, буйна 

средиземноморска растителност и малки романтични ресторантчета. 

Цена: Възрастен – 25 евро, дете (7-12г.) – 15 евро, дете (0-7г.) – безплатно. 

Цената включва: Посещение на руините на Асос, Храма на Атина, 

Пристанището в селището Бехрамкале, Античният театър, входни такси, 

двупосочен трансфер, лицензиран екскурзовод на български по време на 

екскурзията. 

 



 

 

Забележка: При комбиниране на двете екскурзии - „Асос” и „Троя”, цената е: 

възрастен – 45 евро, дете (7-12г.) – 23 евро, дете (0-7г.) – безплатно. 

 

3. Обзорна обиколка на Чанаккале - градът на военната слава 

Чанаккале е пристанищен град в Западна Турция и административен център на 

прострелия се на два континента вилает Чанаккале. Разположен е на азиатския 

бряг на пролива Дарданели (в миналото Хелеспонт), свързващ Мраморно и 

Бяло море, в най-тясната му част. Населението на града е около 190 хил. души. 

Градът дълго време е носил името Дарданелия, откъдето произлиза и името на 

протока. Сегашното название на града подсказва, че в миналото е бил център на 

грънчарството. В превод „Чанаккале” означава „Грънчарска крепост“. 

През 1451 г. завоевателят на Истанбул султан Мехмет е построил две крепости: 

една в европейската част на пролива под Килитбахир и в азиатската част под 

Чименлик. Днес в тези крепости се помещава Военният музей посветен на 

битката при Чанаккале през 1915 г., една от най-известните битки от Първата 

световна война. Тогава, под пълководството на Мустафа Кемал Ататюрк, 

турската армия успява да защити територията си от чуждите войски и града 

печели името ”Чанаккале – непревземаемия”. 

Цена: Възрастен – 10 евро, дете (7-12г.) – 5 евро, дете (0-7г.) – безплатно. 

Цената включва: Посещение на Военно-морския музей, крепостта Чименлик 

(откъдето е започнала историята на града) и часовниковата кула. Свободно 

време за разходка в стария център и търговските улички. 

 

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. 

*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. 

 

 


