1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

Пакет 3=4 ! Нова Година 2020 в Mercure Istanbul West Hotel &
Convention Center 5* + Новогодишна Гала вечеря с неограничена
консумация на алкохол
Супер промоция - Плати 3, ползвай 4 нощувки !!!
Тип оферта: Хотел
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (0 - 2.99), Двойна стая + дете ( 3 - 11.99), двойна стая +2деца(3-11.99)
Типoве изхранване: BB (нощувка със закуска)
Хотели: Mercure Istanbul West Hotel & Convention Center
Описание:
Специална оферта от хотел Mercure Istanbul 5* - Плати 3, Вземи 4 нощувки със
закуски + Новогодишна Гала вечеря с неограничена консумация на алкохол.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВАЛИДНА ПРИ ПЪТУВАНЕ СЪС СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ ПРИ
МИНИМУМ 3 НОЩУВКИ И ВКЛЮЧВА:
Избрания пакет нощувки в Mercure Istanbul West Hotel & Convention Center 5* ;
3 Закуски в Mercure Istanbul West Hotel & Convention Center 5* ;
Новогодишна Гала вечеря в ресторанта на хотел с неограничена консумация на
алкохолни и безалкохолни напитки(бира, вино, раки, водка, джин и безалкохолни
напитки) + Ориенталски танци, DJ и още много приятни изненади;
Ползване на закрит басейн;
Безплатно ползване на сауна;
Безплатно ползване на фитнес зала;
Безплатен Wi-Fi достъп;
Безплатно ежедневно зареждане на вода, чай и кафе в стаите;
Специално за гостите на Караджъ Турс 3 пъти на ден трансфери: хотел - Шопинг Мол
Истанбул (Mall of Istanbul) - Хотел
Обслужване на място от представител на турския партньор на фирмата;
ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
Медицинска застраховка с Асистанс 2 лева на ден ( заплаща се допълнително към
екскурзионния пакет);
Градски такси за хотелите по маршрута 12 или 16 лева на човек (заплаща се
задължително към пакета);
Програми по желание;
Входни такси за музеите;
Разходи от личен характер;

Разписани на трансфери до Шопинг Мол Истанбул:
Тръгване от Mall of Istanbul
Хотел Pullman
Пристагане в Mall of Istanbul
11:00
11:15
12:10
13:00
13:15
14:10
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15:00

-

15:15

-

16:10

ПРОМО ВЪЗМОЖНОСТ:
При закупуване на допълнителни екскурзии в България, всеки един клиент има
невероятната възможност да се възползва от промоционалните цени валидни до 5 работни
дни преди датата на заминаване. За допълнителна информация, моля посетете секция
"Допълнителни екскурзии". Цените на допълнителните екскурзии и услуги, заплатени по
време на пътуването са м/у 20%-30% по-високи!

Важно:
Офертата важи до изчерпване на количествата !
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНИЯ ПО ПРАЗНИЧНИ ПРОГРАМИ:
Цените са валидни само при направена резервация и плащане до обявените за всеки хотел
дати
Не се допускат никакви промени при вече направена и платена резервация. При
невъзможност на туриста да пътува при резервация по празнични програми плащания не се
възстановяват.
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ:
Сключването надопълнителна застраховка "Отмяна на пътуване" в ЗАД Армеец.
Застраховката е доброволна и се сключва в деня на записване за дадена екскурзия или
почивка. Рисковете които се покриват са: смърт вследствие злополука; разходи за отмяна на
пътуването; .разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за
закъснение или отмяна на самолетен полет.
Програма по дни:
Програми по желание срещу доплащане:
Ден 1 (Неделя) 29.12.2019г. Свободно време за разходки или екскурзия по желания.
29.12.2019г. - Пристигане в Истанбул в ранните сутрешни часове. Освежаване във фоайето
на избрания от Вас хотел и свободно време. Възможност за участие в допълнителни
екскурзии срещу заплащане. Aко има свободни стаи в момента на пристигане, гостите се
настаняват веднага. Ако няма свободни стаи, настаняването става след 14.00 ч. Това е
политика на всички хотелиери в световен мащаб. Стаите се освобождават до 12:00 ч.
Свободно време. Възможност за участие в допълнителни екскурзии срещу заплащане.
Екскурзии по желание: 08:00ч. - Посещение на двореца Долмабахче - Турският
Версай (цената е с включен билет за обекта).
Eкскурзии по желание: 15:30ч. - Посещение на Мол Watergarden İstanbul ( Пеещите
фонтани) и на най-новият Мол Емаар. МОЛ Watergarden İstanbul - където, ще наблюдаваме
светлинното шоу на пеещите фонтани. Изключителна хореография на вода, светлина,
лазерни ефекти и музикално шоу. Басейнът е разположен на площ от 5 хиляди квадратни
метра в сърцето на Watergarden Истанбул и се смята за "най-големият" басейн в Европа.
След посещението на Мол Watergarden продължаваме към най-новият Мол Емаар в
Истанбул. В мол Емаар можете да посетите най-новия аквариум с подводна зоологическа
градина, ще имате възможност да видите 7 различни тематични сектора с над 20 000
морски обитатели и земноводни от 200 вида, включващи подводният стъклен тунел,
галерията с риби, скали и водопади, Царството на крокодилите, островът на пингвините,
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Горската секция включва - змии, паяци, игуани, хамелеони, диви пирани, гигантски водни
плъхове и много други интригуващи жители на горите и още много други изненади. Ще
имате възможността да пазарувате и в магазините на някои от световно известните марки и
също така на голяма част от местните марки, като Hugo Boss, Guess, Gucci, Hermes, Lc
Waikiki, Victoria's Secret, Zara, Kemal Tanca, Hotic, Altinbas и др. Свободно време за шопинг.
Нощувка.
Ден 3 (Понеделник) Закуска в хотела.
30.12.2019г. Свободно време за разходки или екскурзия по желания.
Eкскурзии по желание: 09:30ч. - Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с посещение
на небостъргача "Сапфир" билет за изкачване на панорамна площадка и 4D + посещение на
площад Таксим/Екскурзията се провежда при събран минимум от 10 човека
Екскурзия по желание: 19:30ч. - Екскурзия "Нощен Босфор" - трансфер до яхтата, вечеря
DJ и богата програма;
Екскурзии по желание: 20:00ч. - Посещение на атрактивен ресторант Гар Мюзик Хол.
Екскурзии по желание: 21:00ч. - Нощна автобусна обиколка на Истанбул - Светлинна
симфония. Екскурзията се провежда при събран минимум от 20 човека. Нощувка.
Ден 3 (Вторник) Закуска в хотела.
31.12.2019г. Свободно време за разходки или екскурзия по желания.
Екскурзии по желание: - Панорамна автобусна обиколка на Истанбул с преминаване на
Азиатския бряг и посещение на българската Желязна църква „Свети Стефан“
Екскурзии по желание: 13:00ч. - Плаване с корабче по Босфора - вълнуваща разходка
между два континента.
Свободно време за разходка и подготовка за Новогодишната нощ.
Посрещане на Новата 2020 година! Новогодишна Гала вечеря по избор: Гала вечеря в
ресторанта на Pullman Istanbul Hotel & Convention Center 5* 2020г, . Нощувка.
Ден 4 (Сряда) Закуска в хотела.
01.01.2020г. Свободно време за релакс в спа центъра на хотела или разходки из
града.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 514.80 лв.

SNGL

DBL

DBL + EXB

DBL+1 CHD
(0 -2.99)

DBL +CHD
(3-11.99)

DBL+ 2CHD
(3-11.99)

Допълнителни услуги:
Медицинска застраховка за всички възрасти с покритие 5 000 евро - 10.00 лв.

Градски такси за хотелите по маршрута 12 лева на човек (заплаща се
задължително към пакета); - 12.00 лв.

Посещение на Мол Watergarden İstanbul ( Пеещите фонтани) и на най-новият Мол
Емаар - 40.00 лв.
Цената включва – трансфер от хотела до Моловете и обратно с микробус / автобус и
обслужване от фирмата партньор на местно ниво.
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Посещение на Мол Watergarden İstanbul ( Пеещите фонтани) и на най-новият Мол
Емаар. МОЛ Watergarden İstanbul - където, ще наблюдаваме светлинното шоу на пеещите
фонтани. Изключителна хореография на вода, светлина, лазерни ефекти и музикално шоу.
Басейнът е разположен на площ от 5 хиляди квадратни метра в сърцето на Watergarden
Истанбул и се смята за "най-големият" басейн в Европа. След посещението на
Мол Watergarden продължаваме към най-новият Мол Емаар в Истанбул. В мол Емаар можете
да посетите най-новия аквариум с подводна зоологическа градина, ще имате възможност
да видите 7 различни тематични сектора с над 20 000 морски обитатели и земноводни от
200 вида, включващи подводният стъклен тунел, галерията с риби, скали и водопади,
Царството на крокодилите, островът на пингвините, Горската секция включва - змии, паяци,
игуани, хамелеони, диви пирани, гигантски водни плъхове и много други интригуващи
жители на горите и още много други изненади. Ще имате възможността да пазарувате и в
магазините на някои от световно известните марки и също така на голяма част от местните
марки, като Hugo Boss, Guess, Gucci, Hermes, Lc Waikiki, Victoria's Secret, Zara, Kemal Tanca,
Hotic, Altinbas и др. Свободно време за шопинг.
Посещение на Мол Watergarden İstanbul ( Пеещите фонтани) и на най-новият Мол
Емаар (деца до 11,99г) - 20.00 лв.

Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с посещение на небостъргача "Сапфир"
билет за изкачване на панорамна площадка и 4D - 69.00 лв.
Цената включва : Oбиколка на Истанбул с посещение и изкачване до панорамната
площадка на небостъргача " Сапфир" и 4D кино
Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с посещение на небостъргача "Сапфир"
билет за изкачване на панорамна площадка и 4D ( Деца до 11.99г.) - 59.00 лв.
Цената включва : Oбиколка на Истанбул с посещение и изкачване до панорамната
площадка на небостъргача " Сапфир" и 4D кино ( Деца до 11.99г.)

Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и програма 98.00 лв.
Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и програма. Предлагаме
Ви едно вълнуващо изживяване между два континента с включен трансфер от хотела до
пристанището, вечеря на яхтата и богата музикална програма.
Менюто включва: Типично турско мезе (плато ордъоври), сезонна салата, основно ястия
(риба на грил или пилешко месо), десерт ( плодове или сладък десерт), турско кафе,
безалкохолни и алкохолни напитки напитки.
Програма: Музика (D.J), кючекини, традиционно турска постановка "Юскюдар", "Ашук
Машук" - представяне на една любовна история в Истанбул, церемония на къната,
фолклорни танци от различни региони на Турция.
Цената включва – транспорт с микробус или автобус до Кораба и обратно до хотела
Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и програма (
Деца 0 - 11.99г.) - 79.00 лв.
Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и програма. Предлагаме
Ви едно вълнуващо изживяване между два континента с включен трансфер от хотела до
пристанището, вечеря на яхтата и богата музикална програма.
Менюто включва: Типично турско мезе (плато ордъоври), сезонна салата, основно ястия
(риба на грил или пилешко месо), десерт ( плодове или сладък десерт), турско кафе,
безалкохолни и алкохолни напитки напитки.
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Програма: Музика (D.J), кючекини, традиционно турска постановка "Юскюдар", "Ашук
Машук" - представяне на една любовна история в Истанбул, церемония на къната,
фолклорни танци от различни региони на Турция.
Цената включва – транспорт с микробус или автобус до Кораба и обратно до хотела
Посещение на атрактивен ресторант " Gar Вариете" в Истанбул - 60.00 лв.
Цената включва – транспорт с микробус или автобус до ресторанта и обратно до
хотела, вечеря, богата шоу програма и обслужване от фирмата партньор.
Меню: салата асорти (ордьовър), топли предястия, зелена салата, основно ястие , сезонни
плодове за десерт. На човек се полагат: 2 чаши водка, ракъ или джин; или 2 бири; или 2
безалкохолни; или 1 малка бутилка вино от 350 мл. Програмата представя традиционния
турски фолклор, ориенталски обичаи, кючекини, диско. В цената е включен двупосочен
трансфер.
Посещение на атрактивен ресторант " Gar Вариете" в Истанбул (ден събота) Деца до
11.99г. - 30.00 лв.
Цената включва – транспорт с микробус или автобус до ресторанта и обратно до
хотела, вечеря, богата шоу програма и обслужване от фирмата партньор.
Меню: салата асорти (ордьовър), топли предястия, зелена салата, основно ястие , сезонни
плодове за десерт. За деца се полагат:2 безалкохолни; Програмата представя
традиционния турски фолклор, ориенталски обичаи, кючекини, диско. В цената е включен
двупосочен трансфер.
Автобусна обиколка на нощен Истанбул - 30.00 лв.
Автобусна обиколка на нощен Истанбул – светлини и романтика с маршрут: булевард
Кенеди, Сарай бурун, пристанище Сиркеджи, моста Галата, Каракьой, дворецът Долма
бахче сарай, квартал Мачка, площад Таксим, моста над Златния рог – Ататюрк, кв.Фенер,
българската църква Свети Стефан, третата крепостна стена на Константинопол, Йедикуле,
крайбрежния булевард на Мраморно море. Посещаваме още някои от най-красивите
местности в Европейската част на Истанбул, откъдето се разкриват невероятни панорамни
гледки и са изненада за туристите. Цената включва – транспорт с лицензиран автобус и
местен лицензиран екскурзовод на български език.
Автобусна обиколка на нощен Истанбул (Деца до 12г.) - 20.00 лв.
Автобусна обиколка на нощен Истанбул – светлини и романтика с маршрут: булевард
Кенеди, Сарай бурун, пристанище Сиркеджи, моста Галата, Каракьой, дворецът Долма
бахче сарай, квартал Мачка, площад Таксим, моста над Златния рог – Ататюрк, кв.Фенер,
българската църква Свети Стефан, третата крепостна стена на Константинопол, Йедикуле,
крайбрежния булевард на Мраморно море. Посещаваме още някои от най-красивите
местности в Европейската част на Истанбул, откъдето се разкриват невероятни панорамни
гледки и са изненада за туристите. Цената включва – транспорт с лицензиран автобус и
местен лицензиран екскурзовод на български език.
Панорамна автобусна обиколка на град Истанбул - 30.00 лв.
Панорамната автобусна екскурзия включва: фото пауза на Българската желязна църква
Свети Стефан, посещение на площад Таксим на бул. Истиклал, Галата сарай, катедралата
Сан Антонио, Ордена на Лазаристите, моста Галата, преминаване от Европейската в
Азиатската част на Истанбул по един от мостовете над пролива Босфор. Кратък престой на
в Азиатската част от където се разкрива панорамна гледка към Европейската част и
Босфора. Безплатно фото пауза при Желязната църква Свети Стефан (Църквата е затворена
за посещение от 01.09.2011г. поради ремонтни дейности до лятото на 2014г.). Безплатно
посещение на Катедралата Сан Антонио разположена на булевард Истиклял. Цената
включва – транспорт с автобус и лицензиран екскурзовод на български език.
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Панорамна автобусна обиколка на град Истанбул (деца до 12г.) - 16.00 лв.
Панорамната автобусна екскурзия включва: фото пауза на Българската желязна църква
Свети Стефан, посещение на площад Таксим на бул. Истиклал, Галата сарай, катедралата
Сан Антонио, Ордена на Лазаристите, моста Галата, преминаване от Европейската в
Азиатската част на Истанбул по един от мостовете над пролива Босфор. Кратък престой на
в Азиатската част от където се разкрива панорамна гледка към Европейската част и
Босфора. Безплатно фото пауза при Желязната църква Свети Стефан (Църквата е затворена
за посещение от 01.09.2011г. поради ремонтни дейности до лятото на 2012г.). Безплатно
посещение на Катедралата Сан Антонио разположена на булевард Истиклял. Цената
включва – транспорт с автобус и лицензиран екскурзовод на български език.
Плаване с кораб по Босфора в Истанбул - 42.00 лв.
Проливът „Босфор” се явява като едно от чудесата на Истанбул. Образувал се е по време на
4-та палеологична ера, но митологична легенда разказва как Зевс превърнал своята
любовница в крава, за да я опази от ревнивата си жена Хера. Разгневената съпруга
разбрала за това и пуснала към бедната Йо муха. Кравата се спасила, преплувайки пролива.
Името му произхожда от ”Босфорус” или „Крави брод” . Той е приток на Черно море, дълъг
32 км. и широк от 750м до 3300м. Средната му дълбочина е 60-70 м, а на места достига и до
100м.
Плаване с кораб по Босфора в Истанбул ( Деца до 12г.) - 30.00 лв.
Проливът „Босфор” се явява като едно от чудесата на Истанбул. Образувал се е по време на
4-та палеологична ера, но митологична легенда разказва как Зевс превърнал своята
любовница в крава, за да я опази от ревнивата си жена Хера. Разгневената съпруга
разбрала за това и пуснала към бедната Йо муха. Кравата се спасила, преплувайки пролива.
Името му произхожда от ”Босфорус” или „Крави брод” . Той е приток на Черно море, дълъг
32 км. и широк от 750м до 3300м. Средната му дълбочина е 60-70 м, а на места достига и до
100м.
Новогодишна Гала вечеря в ресторанта на Pullman Istanbul Hotel & Convention
Center 5* - 120.00 лв.

Новогодишна Гала вечеря в ресторанта на Pullman Istanbul Hotel & Convention
Center 5* ( деца до 11,99г.) - 60.00 лв.

Условия:
ЗАБЕЛЕЖКА!!! Офертата е валидна при пътуване със собствен транспорт!!!
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНИЯ ПО ПРАЗНИЧНИ ПРОГРАМИ:

Цените са валидни само при направена резервация и плащане до обявените за всеки
хотел дати
Не се допускат никакви промени при вече направена и платена резервация. При
невъзможност на туриста да пътува при резервация по празнични програми
плащания не се възстановяват.
Всеки турист който резервирал и заплатил пакет за празнична програма в случай на
отказ от
пътуване губи на 100% внесената сума!
Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по
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време на пътуването или престоя в съответния хотел.
Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на
допълнителните услуги на територията на хотелския комплекс.
Туроператорът и местните партньори могат да указват съдействие в случай на
нужда от медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите
условия на застрахователя от страна на потребителя.
Местата за хотелско настаняване в избрания от Вас хотел подлежат на заявкапотвърждение.
Стаи с изглед към морето, се гарантират само след предварително направена
резервация и е възможно само в хотелите, в които има обявено доплащане за такъв
тип стая.
Настаняването в хотелите в деня на пристигане става след 14.00 часа, а
освобождаването на стаите в деня на заминаване до 12.00 часа!
При настаняването в хотелите на база All inclusive, храненията започват от обяд или
вечеря в зависимост от правилника на хотела. Тези, който са имали обяд в деня на
пристигането, в деня на напускането на хотела приключват със закуска. Останалите,
започнали храненията с вечеря, имат закуска и обяд през последния ден.
При настаняване в хотелите на база НВ, храненията започват с вечеря и завършват
със закуска.
Преди настаняване в стаите и след освобождаване на същите не се ползват никакви
услуги в хотелите или се ползват срещу заплащане!
При настаняване на трима възрастни в стаята не се гарантират три отделни
нормални легла. Третият възрастен ползва отстъпка от цената и затова се настанява
на допълнително легло.
При настаняване на деца в стандартна стая, те ползват допълнителни легла.
Трети възрастен и деца се настаняват на редовно легло само, когато се заплати
фамилна стая или апартамент!
Настаняването в стая с изглед към морето или в основна част на хотела става само в
случаите където е обявено доплащане за това и съответно е заплатено
предварително в България.
Деца ползващи детско намаление заплащат и ползват редовна седалка в автобусите!
Необходими документи: лична карта – копие от лице и гръб на личната карта.
Плащане за екскурзия по ранни записвания: Заплащане на 100% сумата по
резервация или депозиране 50% и доплащане 50 % до посочената промоционална
дата за ранни записвания.
Плащане за екскурзия по стандартни записвания: Депозит в размер на 50 % при
резервацията, и доплащане 30 дни преди отпътуването, освен ако не е оказано
допълнително условие за заплащане до определена дата. Офертите по ранни
записвания трябва да бъдат заплатени до уречените срокове. По оферти за ранни
резервации не се допускат каквито и да било промени, смяна на имена, дата на
пътуване итн.
Важно: За Деца до 18г. пътуващи без родителите или само с един от тях трябва да
имат оригинал и ксерокопие на нотариално заверена декларация, че и двамата
родители са съгласни детето да пътува в чужбина. За български граждани не се
изисква виза за Гърция. Пътува се с валидна лична карта.
За чуждестранни граждани от определени страни се изисква издаване на виза или
заплащането на такса на самата граница, както и валиден международен паспорт.
Подробна информация за визовите формалности можете да получите във Визов
отдел на Гръцкото консулство в София.

Цените и условията са валидни към 20.02.2020. Валидност: 7 дни
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Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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