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

Великденска екскурзия до Истанбул с 3 нощувки - богата
екскурзионна програма и възможност за посещение на Принцовите
острови
Бонуси - трансфери за празнична Великденска литургия; посещение на магазин
"Koska " ; Посещение на Египетският пазар; Одрин
Тип оферта: Автобус
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (0 - 5.99), Двойна стая + дете (6 - 11.99)
Типoве изхранване: BB (Bed & Breakfast)
Хотели: No name 2*/Лалели, No name 3*/Лалели , No name 4*/Лалели , No name 2*,3* /
Лалели
Описание:
Великденска екскурзия до Истанбул с 3 нощувки - богата екскурзионна програма и
възможност за посещение на Принцовите острови
Резервация за екскурзия до Истанбул с минимален риск: Резервация с депозит от 20
лв. на човек Потвърждение и доплащане 21 дни преди отпътуване.
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при затваряне на границите;
Възможност за отпътуване от:
1/ Отпътуване от София в 19.00ч. по маршрут:
София / Трафик Маркет - Ихтиман - Пазарджик - Пловдив - Хасково/ бензиностанция ОМВ.
2/ Отпътуване от Варна в 19.00ч. по маршрут:
Добрич - Варна - Бяла - Обзор - Слънчев Бряг - Несебър - Поморие - Бургас.
3/ Отпътуване от Русе в 18.00ч. по маршрут:
Русе - Велико Търново - Габрово - Казанлък - Стара Загора -Хасково / Шел Хасково.
4/ Отпътуване от Гоце Делчев в 16.00ч. по маршрут:
Гоце Делчев - Банско - Разлог - Краище - Юруково - Якоруда - Велинград - Пазарджик Пловдив - Хасково - Истанбул.
Дати на отпътуване 2022: 21.04.2022 - 25.04.2022 при мин. 40 човека
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Транспорт България -Турция (Истанбул) -България с лицензиран туристически
автобус или микробус;
Пътни, магистрални и гранични такси;
3 нощувки в съответната категория хотел по избор;
3 закуски в съответната категория хотел ;
Бонус: Трансфери за празнична Великденска литургия
Бонус: Посещение на магазин за захарни изделия “Коska”;
Бонус: Посещение на Одрин при възможнист разглеждане Джамията Селимие- найголямата джамия в Турция ;
Допустим багаж в автобуса - 1 куфар до 30 кг. на човек;
Водач от фирмата организатор по време на пътуването и престоя в Истанбул.
ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА:
Разходи от личен характер;
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Доплащане за тръгване от Гоце Делчев, Добринище, Банско, Разлог, Симитли,
Благоевград и Дупница при минимум 20 човека по линията - 20 лева на човек (При
несъбран минимум 20 човека тръгването става от София)
Програми по желание;
Медицинска застраховка с Асистанс; (заплаща се допълнително към екскурзионния
пакет);
Входни такси за музеите;
Доплащане за медицинска застраховка с асистанс за всички лица до 65 г. - 5 лв;
Доплащане за медицинска застраховка с асистанс за лица от 65 г. до 69.99 - 10 лв;
Доплащане за медицинска застраховка с асистанс за лица от 70 г. до 79.99 - 15 лв;
Входни такси за музеите;
Застраховка „Отмяна на пътуване" - заплаща се съгласно тарифите и условията на
застрахователната компания.
ВАЖНО! Във връзка с поредното драстично увеличение на цените на горивата, сме
принудени отново да въведем допълнителна такса за всички организирани туристически
пътувания и
съгласно общите условия на „Караджъ Турс Интернешънъл” – чл. 2 , т. 2
Считано от 07.02.2022 год. се въвежда допълнителна такса – „повишаване цената на
горивата”, както следва:
((( A – B ) x C) + (( A1 – B1 ) x C1 )) / D = E
А/А1 – актуална цена на горивото към дадена дата/преди или по време на автобусната или
самолетна програма;
B/B1 – е цената на горивото, заложено в офертите при изготвянето им;
C/C1 – средният литраж на дизелово гориво, нужен за изминаване маршрута по програмата
във всяка посока;
D – броя на пътниците (броя седалки); Е – нетна горивна такса на човек.
Допълнителната такса „повишаване цената на горивата” се налага на всички програми на
Караджъ Турс Интернешънъл и подлежи на промяна спрямо актуална цена на горивото към
дадена дата/преди или по време на автобусната/самолетна програма. Доплащанията ще
важат за всички ТУРИСТИ по предстоящи програми, за деца и младежи под 18 годишна
възраст. Доплащанията не подлежат на намаления!
Заповедта влиза в сила за всички предстоящи пътувания от 07.02.2022 г.
Условия за пътуване в Турция към момента :
Считано от месец Март при влизане на територията на Република Турция по
сухопътни,морски или железопътни ГКПП няма да се изисква никакъв документ свързан с
COVID-19.
Считано от 19.01.2022г. за влизане в Р.България се изисква сертификат от ваксинация
срещу Ковид 19 или сертификат за преболедуване на Ковид 19 през последните 6 месеца
или отрицателен ПСР тест направен до 72 часа преди влизане в страната. Ако не се
предостави нито един от посочените документи, лицето се поставя под карантина за срок
от 3 дни. След това може да направи антигенен тест и да се освободи автоматично от
карантина. Агенцията съдейства за направата на ПСР тест в Турция, който е на цена от 250
турски лири.
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!
Екскурзията се осъществява при минимум 40 човека - за всяка група.
Програма по дни:
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Ден 1
Отпътуване от началния пункт, заложен по екскурзионния план. Нощен преход.
Ден 2
Сутрешно пристигане в Истанбул. 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 08:00 ч според отпътуването за България.
Екскурзии по желание: 09:00ч. Посещение на Миниатюрк - парк с минимакети от Цяла
Турция с включена входна такса. Паркът на открита площ - Миниатюрк се намира в
покрайнините на Истанбул, в така нареченият квартал Сютлюдже. Той е известен с
умалените макети на забележителностите разположени из цяла Турция. В парка има над
100 миниатюри в мащаб 1:25. Могат да се видят макети на двореца Долма бахче, Джамията
Султан Ахмед, стадионите Ататюрк и Бешикташ, църквата Света София,моста свързващ
Европа с Азия,Памуккале, скални градове и манастири,мавзолеят на Ататюрк, Кападокия и
много други. Всички макети са изработени с най малките детайли. В паркът дори е
пресъздаден трафикът в Истанбул чрез макет на пътищата и мини коли, които се движат по
него. Усещането да се чувстваш великан сред мини-сгради и да ги погледнеш от една друга
гледна точка, от горе, е особено.Паркът е създаден с изключително интересен замисъл.
Посетителите му се чувстват великани, разглеждайки тези забележителни обекти в мини
формат, извисявайки се над тях.Паркът е занимателно и приятно място. В него са изградени
и забавления за деца- лабиринт, троянски кон, люлки, пързалки.
Екскурзии по желание: 19:30ч. - Вечеря в рибен ресторант с гледка към Златния Рог.

Ден 3
Екскурзии по желание: 08:00ч. Екскурзия до Принцовите острови до о-в Буюк
Ада. Плавайки край Североизточния бряг на Мраморно море, ще се насладите на
екзотичните гледки към архипелага от 9 острова, сред които само 4 обитаеми. Посещение с
беседа и свободно време на о. Буюкада. Разходката с колело или файтон се заплаща
допълнително. Цялата екскурзия трае около 5-6 часа.
Екскурзии по желание: 17:00ч. - Вечерна автобусна разходка с посещение на Мол
Watergarden Istanbul . Отпътуване за Азиатската част на града с минаване по един от
мостовете над пролива Босфор в азиатската част,където ще посетим Мол Watergarden
Istanbul, 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. По
възможност 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 "найголемият" басейн в Европа. След посещението на Мол Watergarden продължаваме към
Автобусна обиколка на нощен Истанбул – светлини и романтика откъдето се разкриват
невероятни панорамни гледки и са изненада за туристите. Екскурзията се провежда при
събран минимум от 20 човека.
Екскурзии по желание: 20:00ч. - Посещение на атрактивен ресторант Гар Мюзик
Хол. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време. Възможност за участие в допълнителни екскурзии срещу
заплащане.
Екскурзии по желание: 08:30ч. - Панорамна автобусна обиколка на Истанбул с посещение
на реновираната българска желязна църква „Свети Стефан“, по един от мостовете над
Златния рог се отправяме към площад Таксим – съвременния център на Истанбул, кратка

page 3 / 11

разходка по булевард Истиклял с прочутия старинен трамвай „Носталгия“, Галатската кула
и католическата катедрала Св. Антоан. Обиколката продължава покрай новия султански
дворец Долмабахче сарай; парка Йълдъз; преминаване на Азиатския бряг по един от
въжените мостове над Босфора с кратка фото-пауза при двореца Берлербей. Връщане в
Европа, отново по моста над Босфора.
Екскурзии по желание: 10:30ч. - Плаване с корабче по Босфора - вълнуваща разходка
между два континента. Вълнуващо пътуване, съчетано с беседата на професионален
екскурзовод, възможност да се докоснете до красивите пейзажи и сгради, познати ни от
телевизионния екран.
Eкскурзии по желание: 14:00ч. - Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с
посещение на небостъргача "Сапфир" билет за изкачване на панорамна площадка и 4D
/Екскурзията се провежда при събран минимум от 10 човека.
или
Eкскурзии по желание: 16:30ч. - Посещение на Mall Viaport Venezia – уникален по рода си
търговски център, който ще ви пренесе директно във ВЕНЕЦИЯ !!! Самият мол е заобиколен
от канал с гондоли, красиви паркове, детски забавления и много изкушения. Усетете духа
на площад „Сан Марко” и пазарувайте в магазините с намаления на световно известните
марки.
Екскурзии по желание: 19:30ч. - Вечеря 'Нощен Босфор "на яхта с включени алкохолни и
безалкохолни напитки и богата шоу програма.
Екскурзии по желание: 20:00ч. - Посещение на атрактивен ресторант Гар Мюзик Хол.
Бонус в 22:00ч. - Трансфер до Българската екзархия за празнична Великденска литургия.
Връщане в хотела около 01:00 часа.Нощувка.
Ден 5
Закуска.Освобождаване на стаите до 08:00 ч и взимане на паспортите от рецепция.
Качване на багажа в автобуса и отпътуване към предвитените обекти по програма.
Бонус: Посещение на фабрика за захарни изделия “Коska”; за закупуване на локум и
баклава и др сладки изкушения ;
Бонус :Следващата спирка е Египетският пазар,известен още като пазара на подправките
.Истанбулската съкровищница, където се крият всички аромати на света.Куркума, къри,
индийски и турски шафран, сумак, черен и червен пипер, кимион, кориандър, дафинов лист,
индийско орехче, анасон, канела и още всякакви знайни и незнайни подправки се предлагат
навсякъде в Египетския пазар. Това е едно от местата, където се крие душата на
кулинарията в Истанбул и задължително трябва да го посетите .Определено това ароматно,
историческо място с цветове от Ориента.
Екскурзии по желание: 10:00ч. - Посещение на новия султански дворец Долмабахче с
лицензиран екскурзовод на български език – едно от най-впечатляващите творения на
прочутата арменска фамилия архитекти Балян, новият султански дворец се разполага в
своето изящество и пищност по протежение на Босфора. Дворецът се явява резиденция на
последния османски султан и първия президент на новата република – Мустафа Кемал
Ататюрк.
Около 12:00 ч. отпътуване за България и посещение на Одрин по пътя .
Бонус: Посещение на Одрин при възможност разглеждане Джамията Селимие- найголямата джамия в Турция;Свободно време около 1час за покупки .Отправяне
към границата Капитан Андреево и отпътуване за България . Пристигане късно вечерта
взависимост от преминаването на граничните пунктове.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 199.29 лв.
Резервация за екскурзия до Истанбул с минимален риск: Резервация с депозит от 20
лв. на човек Потвърждение и доплащане 21 дни преди отпътуване.
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SNGL
Хотел 2* No
name
Хотел 3* No
name
Хотел 4* No
name

369.38
258.57
401.50
281.05
508.08
355.66

DBL
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

569.40
398.58
627.80
439.46
700.80
490.56

DBL + EXB
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

854.10 лв.
597.87 лв.
941.70 лв.
659.19 лв.
1051.20 лв.
735.84 лв.

DBL+CHD (0 5.99)
810.30 лв.
567.21 лв.
897.90 лв.
628.53 лв.
998.64 лв.
699.05 лв.

DBL+CHD (6 11.99)
826.36 лв.
578.45 лв.
912.50 лв.
638.75 лв.
1016.16 лв.
711.31 лв.

Допълнителни услуги:
Промоционалните цени са валидни до 10 дни преди отпътуване!
Посещение на Миниатюрк - парк с минимакети от Цяла Турция с включена входна
такса - 60.00 лв.
Цената включва: включена входна такса, екскурзоводско обслужване в обекта
предоставено от лицензиран екскурзовод от Министерство на културата и туризма
на Република Турция, трансфер до обекта и обратно до хотела и обслужване от
фирмата партнъор.
Паркът на открита площ - Миниатюрк се намира в покрайнините на Истанбул, в така
нареченият квартал Сютлюдже. Той е известен с умалените макети на забележителностите
разположени из цяла Турция. В парка има над 100 миниатюри в мащаб 1:25. Могат да се
видят макети на двореца Долма бахче, Джамията Султан Ахмед, стадионите Ататюрк и
Бешикташ, църквата Света София,моста свързващ Европа с Азия,Памуккале, скални градове
и манастири,мавзолеят на Ататюрк, Кападокия и много други. Всички макети са изработени
с най малките детайли. В паркът дори е пресъздаден трафикът в Истанбул чрез макет на
пътищата и мини коли, които се движат по него. Усещането да се чувстваш великан сред
мини-сгради и да ги погледнеш от една друга гледна точка, от горе, е особено.Паркът е
създаден с изключително интересен замисъл. Посетителите му се чувстват великани,
разглеждайки тези забележителни обекти в мини формат, извисявайки се над тях.Паркът е
занимателно и приятно място. В него са изградени и забавления за деца- лабиринт,
троянски кон, люлки, пързалки.
Плаване с корабче по Босфора - 40.00 лв.
Екскурзии по желание: 10:30ч. - Плаване с корабче по Босфора - вълнуваща разходка
между два континента. Вълнуващо пътуване, съчетано с беседата на професионален
екскурзовод, възможност да се докоснете до красивите пейзажи и сгради, познати ни от
телевизионния екран.
Плаване с корабче по Босфора ( Деца до 11,99г.) - 30.00 лв.
Екскурзии по желание: 10:30ч. - Плаване с корабче по Босфора - вълнуваща разходка
между два континента. Вълнуващо пътуване, съчетано с беседата на професионален
екскурзовод, възможност да се докоснете до красивите пейзажи и сгради, познати ни от
телевизионния екран.
Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с посещение на небостъргача "Сапфир"
- 69.00 лв.
Eкскурзии по желание: 14:00ч. - Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с
посещение на небостъргача "Сапфир" билет за изкачване на панорамна площадка и 4D
/Екскурзията се провежда при събран минимум от 10 човека.
Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с посещение на небостъргача "Сапфир"
( Деца до 11,99г.) - 59.00 лв.

page 5 / 11

Eкскурзии по желание: 14:00ч. - Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с
посещение на небостъргача "Сапфир" билет за изкачване на панорамна площадка и 4D
/Екскурзията се провежда при събран минимум от 10 човека.
Посещение на Mall Viaport Venezia - 20.00 лв.
Eкскурзии по желание: 16:30ч. - Посещение на Mall Viaport Venezia – уникален по рода си
търговски център, който ще ви пренесе директно във ВЕНЕЦИЯ !!! Самият мол е заобиколен
от канал с гондоли, красиви паркове, детски забавления и много изкушения. Усетете духа
на площад „Сан Марко” и пазарувайте в магазините с намаления на световно известните
марки.
Посещение на Mall Viaport Venezia ( Деца до 11,99г.) - 15.00 лв.
Eкскурзии по желание: 16:30ч. - Посещение на Mall Viaport Venezia – уникален по рода си
търговски център, който ще ви пренесе директно във ВЕНЕЦИЯ !!! Самият мол е заобиколен
от канал с гондоли, красиви паркове, детски забавления и много изкушения. Усетете духа
на площад „Сан Марко” и пазарувайте в магазините с намаления на световно известните
марки.
Вечеря 'Нощен Босфор "на яхта - 98.00 лв.
Вечеря на кораб по Босфора с развлекателна програма. Круизът включва вечеря и шоу
програма с местни фолклорни танци от различни региони в Турция, ориенталски танци,
музикална програма с DJ.
Менюто включва:
Сезонна салата, различни видове студени предястия (мезета);
Три вида основно ястие:
Печено пилешко месо;
Кюфтета на скара;
Риба;
Десерт - сезонни плодове
Включените алкохолни напитки / бира,турска ракия, водка, вино / и безалкохолни
напитки са местно производство и са без лимит.
Вечеря 'Нощен Босфор "на яхта ( Деца до 11,99г.) - 79.00 лв.
Вечеря на кораб по Босфора с развлекателна програма. Круизът включва вечеря и шоу
програма с местни фолклорни танци от различни региони в Турция, ориенталски танци,
музикална програма с DJ.
Менюто включва:
Сезонна салата, различни видове студени предястия (мезета);
Три вида основно ястие:
Печено пилешко месо;
Кюфтета на скара;
Риба;
Десерт - сезонни плодове
Включените алкохолни напитки / бира,турска ракия, водка, вино / и безалкохолни
напитки са местно производство и са без лимит.
Посещение на дворецa Долмабахче, с екскурзовод на български език - 70.00 лв.
Цената включва: Посещение и екскурзоводско обслужване в обекта предоставено
от лицензиран екскурзовод от Министерство на културата и туризма на Република
Турция и обслужване от фирмата партнъор .
Това е исторически първият дворец в османската столица, изграден в европейски стил. От
построяването му през 1853 г. до 1922 г. (с прекъсване от 20 год.) служи за главна
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резиденция на султана. Тук е живял и починал и Мустафа Кемал Ататюрк, основателя на
турската държава, наследила отпратената в историята през 19 и 20 век предходна и някога
славна (през 16 и 17 век) Османска империя. Дължината на двореца е 600 м, площта е 45
000 м2, има 285 стаи, 6 хамама и 68 бани.Фасадата показва класическа европейска сграда с
две крила. Вътрешността е в типичен османски стил. В южното крило са представителните
помещения, в северното - жилищните помещения, а между двете крила е голямата приемна
зала, пред която има зелена площ от 2000м2, а над нея - 36м висок купол. Терасата към
Босфора е оградена с висок зид, чийто порти водят към пристан, който днес не се използва
редовно.Дворецът притежава и най-голямата сбирка в света от кристални свещници от
Бохемия и Бакара. Едно от стълбищата също е от кристал. Стилистично сградата се
причислява към османския историзъм с елементи от европейския ренесанс и барок.
При евентуална промяна на цените на билетите по програмата, Караджъ Турс не носи
отговорност, ако тази промяна е наложена от независещи от фирмата причини. Главен
орган контролиращ ценообразуването е Министертство на Туризма на Република Турция.
Посещение на дворецa Долмабахче, с екскурзовод на български език ( Деца до
11,99г.) - 50.00 лв.
Цената включва: Посещение и екскурзоводско обслужване в обекта предоставено
от лицензиран екскурзовод от Министерство на културата и туризма на Република
Турция и обслужване от фирмата партнъор .
Това е исторически първият дворец в османската столица, изграден в европейски стил. От
построяването му през 1853 г. до 1922 г. (с прекъсване от 20 год.) служи за главна
резиденция на султана. Тук е живял и починал и Мустафа Кемал Ататюрк, основателя на
турската държава, наследила отпратената в историята през 19 и 20 век предходна и някога
славна (през 16 и 17 век) Османска империя. Дължината на двореца е 600 м, площта е 45
000 м2, има 285 стаи, 6 хамама и 68 бани.Фасадата показва класическа европейска сграда с
две крила. Вътрешността е в типичен османски стил. В южното крило са представителните
помещения, в северното - жилищните помещения, а между двете крила е голямата приемна
зала, пред която има зелена площ от 2000м2, а над нея - 36м висок купол. Терасата към
Босфора е оградена с висок зид, чийто порти водят към пристан, който днес не се използва
редовно.Дворецът притежава и най-голямата сбирка в света от кристални свещници от
Бохемия и Бакара. Едно от стълбищата също е от кристал. Стилистично сградата се
причислява към османския историзъм с елементи от европейския ренесанс и барок.
При евентуална промяна на цените на билетите по програмата, Караджъ Турс не носи
отговорност, ако тази промяна е наложена от независещи от фирмата причини. Главен
орган контролиращ ценообразуването е Министертство на Туризма на Република Турция.
Панорамна автобусна обиколка на Истанбул ( Деца до 11,99г) - 40.00 лв.
Екскурзии по желание: 08:30ч. - Панорамна автобусна обиколка на Истанбул с посещение
на българска желязна църква „Свети Стефан“, по един от мостовете над Златния рог се
отправяме към площад Таксим – съвременния център на Истанбул, кратка разходка по
булевард Истиклял с прочутия старинен трамвай „Носталгия“, Галатската кула,и
католическата катедрала Св. Антоан. Обиколката продължава покрай новия султански
дворец Долмабахче сарай; парка Йълдъз; преминаване на Азиатския бряг по един от
въжените мостове над Босфора с кратка фото-пауза при двореца Берлербей. Връщане в
Европа, отново по моста над Босфора.
Панорамна автобусна обиколка на Истанбул - 40.00 лв.
Екскурзии по желание: 08:30ч. - Панорамна автобусна обиколка на Истанбул с посещение
на българска желязна църква „Свети Стефан“, по един от мостовете над Златния рог се
отправяме към площад Таксим – съвременния център на Истанбул, кратка разходка по
булевард Истиклял с прочутия старинен трамвай „Носталгия“, Галатската кула,и
католическата катедрала Св. Антоан. Обиколката продължава покрай новия султански
дворец Долмабахче сарай; парка Йълдъз; преминаване на Азиатския бряг по един от
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въжените мостове над Босфора с кратка фото-пауза при двореца Берлербей. Връщане в
Европа, отново по моста над Босфора.
Посещение на Миниатюрк - парк с минимакети от Цяла Турция - (Деца до 10г.) 40.00 лв.

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

Екскурзия до Принцовите острови до о-в Буюк Ада - 40.00 лв.
Екскурзии по желание: 08:00ч. Екскурзия до Принцовите острови до о-в Буюк
Ада. Плавайки край Североизточния бряг на Мраморно море, ще се насладите на
екзотичните гледки към архипелага от 9 острова, сред които само 4 обитаеми. Посещение с
беседа и свободно време на о. Буюкада. Разходката с колело или файтон се заплаща
допълнително. Цялата екскурзия трае около 5-6 часа.

Екскурзия до Принцовите острови до о-в Буюк Ада ( Деца до 12г.) - 30.00 лв.
Екскурзии по желание: 08:00ч. Екскурзия до Принцовите острови до о-в Буюк
Ада. Плавайки край Североизточния бряг на Мраморно море, ще се насладите на
екзотичните гледки към архипелага от 9 острова, сред които само 4 обитаеми. Посещение с
беседа и свободно време на о. Буюкада. Разходката с колело или файтон се заплаща
допълнително. Цялата екскурзия трае около 5-6 часа.
Вечерна автобусна разходка с посещение на Мол Watergarden Istanbul - 50.00 лв.
Екскурзии по желание: 17:00ч. - Вечерна автобусна разходка с посещение на Мол
Watergarden Istanbul . Отпътуване за Азиатската част на града с минаване по един от
мостовете над пролива Босфор в азиатската част,където ще посетим Мол Watergarden
Istanbul, 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. По
възможност 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 "найголемият" басейн в Европа. След посещението на Мол Watergarden продължаваме към
Автобусна обиколка на нощен Истанбул – светлини и романтика откъдето се разкриват
невероятни панорамни гледки и са изненада за туристите. Екскурзията се провежда при
събран минимум от 20 човека.
Вечерна автобусна разходка с посещение на Мол Watergarden Istanbul ( деца до
11,99г) - 30.00 лв.
Екскурзии по желание: 17:00ч. - Вечерна автобусна разходка с посещение на Мол
Watergarden Istanbul . Отпътуване за Азиатската част на града с минаване по един от
мостовете над пролива Босфор в азиатската част,където ще посетим Мол Watergarden
Istanbul, 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. По
възможност 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 "найголемият" басейн в Европа. След посещението на Мол Watergarden продължаваме към
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Автобусна обиколка на нощен Истанбул – светлини и романтика откъдето се разкриват
невероятни панорамни гледки и са изненада за туристите. Екскурзията се провежда при
събран минимум от 20 човека.
Вечеря в рибен ресторант на Златния Рог - 70.00 лв.
Ресторантът се намира в близост до моста Галата, най-старият мост в Истанбул. Той е
търпял неколкократни преобразувания, но днешният му вид е величествен – издигнат е
върху 114 стоманени дуби, с височина 80 м и диаметър 2м. Мостът е дълъг 484м и е
построен с 4 отварящи се крила, за удобство на преминаващите кораби. От ресторанта,
където Ви предлагаме да се насладите на една наистина спокойна и романтична вечеря ,
ще можете да видите и споменатия мост Галата - един от символите на град Истанбул.
Гледката ,която се разкрива от там е възхитителна и пропита с голяма доза мистика
свързваща Босфора и Златният Рог. Нереалното се превръща в реално, а Вие ще се
почувствате като част от този автентичен пейзаж. Менюто в ресторанта включва : ордьовър,
мезе, зелена салата, топли предястия, основното ястие е риба по Ваш избор ( Ципура или
Лаврак), а за десерт се предлагат плодове или сладкиши. Напитките са по 2 на човек(
безалкохолни, вино, бира или традиционното турско питие ракъ, приготвено от грозде и
анасон).
Вечеря в рибен ресторант на Златния Рог ( Деца до 12г.) - 50.00 лв.
Ресторантът се намира в близост до моста Галата, най-старият мост в Истанбул. Той е
търпял неколкократни преобразувания, но днешният му вид е величествен – издигнат е
върху 114 стоманени дуби, с височина 80 м и диаметър 2м. Мостът е дълъг 484м и е
построен с 4 отварящи се крила, за удобство на преминаващите кораби. От ресторанта,
където Ви предлагаме да се насладите на една наистина спокойна и романтична вечеря ,
ще можете да видите и споменатия мост Галата - един от символите на град Истанбул.
Гледката ,която се разкрива от там е възхитителна и пропита с голяма доза мистика
свързваща Босфора и Златният Рог. Нереалното се превръща в реално, а Вие ще се
почувствате като част от този автентичен пейзаж. Менюто в ресторанта включва : ордьовър,
мезе, зелена салата, топли предястия, основното ястие е риба по Ваш избор ( Ципура или
Лаврак), а за десерт се предлагат плодове или сладкиши. Напитките са по 2 на човек(
безалкохолни, вино, бира или традиционното турско питие ракъ, приготвено от грозде и
анасон).
Посещение на атрактивен ресторант Гар Мюзик Хол - 70.00 лв.
Меню: салата асорти (ордьовър), топли предястия, зелена салата, основно ястие , сезонни
плодове за десерт. Неограничена консумация на алкохолни и безалкохолни напитки.
Програмата представя традиционния турски фолклор, ориенталски обичаи, кючекини,
диско.
Посещение на атрактивен ресторант Гар Мюзик Хол ( Деца до 12г.) - 50.00 лв.
Меню: салата асорти (ордьовър), топли предястия, зелена салата, основно ястие , сезонни
плодове за десерт. Неограничена консумация на алкохолни и безалкохолни напитки.
Програмата представя традиционния турски фолклор, ориенталски обичаи, кючекини,
диско.
Медицинска застраховка с асистанс за всички лица до 65 г. - 5.00 лв.

Пешеходна разходка из античния град - 14.00 лв.
На ПЕШЕХОДНАТА РАЗХОДКА ще се запознаете с някои от основните забележителности на
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античния и средновековен исторически център на Истанбул. Първата спирка е площад
Беязид, с разположената на него джамия, преминава се през най-големия и най-стария
закрит базар в света Капалъ чарши, строен през 15 век. Има 21 входа, 17 кръчми, 66 улици и
близо 4500 магазина.Преминава се покрай Камъка с обръчите (Чембърлиташ), който има
много интересна история, и се стига до Хиподрума. През византийско време на него са се
провеждали конни състезания, ставали са гладиаторски битки, пиршества и сватби. Днес
единствено трите масивни колони свидетелстват за древния произход на тази арена.
Египетският обелиск е докаран от храма на Аполон чак от Карнак. Това е най-древният
паметник не само на Хиподрума, а в цял Истанбул. Змиевидната колона има същия
произход. Император Константин е допринесъл с още една колона, наречена колоната на
Константин. Тук е и фонтана на Вилхелм ІІ, построен през ХІХ в., символ на международната
дружба.
След красивият площад се посещава един от символите на Истанбул – изумителната Синя
джамия. Наричат я така заради 21 043-те сини фаянсови плочи, използвани при
декорирането на джамията, доставени от дворцовите ателиета в Изник. Посланите на пода
копринени килими с големина няколко хиляди квадратни метра, са докарани от дворцовите
тъкачници, а стотиците кристални кандила, служещи за осветление – от други страни.
Тази екскурзия е опознавателна за туристите. След нейното завършване туристите се
прибират самостоятелно до хотелите.Туристите записали се за двореца Топкапъ,
водохранилището Йеребатан или Църквата “Св.София” след края на пишеходния тур
продължават за съответната екскурзия с лицензиран местен екскурзовод на български
език.Тези, които не са дошли на пешеходната екскурзия ще трябва самостоятелно да се
придвижат до обектите за които са се записали (няма трансфери от хотелите за Топкапъ
или Църквата “Св.София).В цената е включен местен лицензиран екскурзовод на български
език и обслужване от фирмата партньор.
Условия:
Резервация за екскурзия до Истанбул с минимален риск: Резервация с депозит от 20
лв. на човек Потвърждение и доплащане 21 дни преди отпътуване.
ВАЖНО! Във връзка с поредното драстично увеличение на цените на горивата, сме
принудени отново да въведем допълнителна такса за всички организирани туристически
пътувания и
съгласно общите условия на „Караджъ Турс Интернешънъл” – чл. 2 , т. 2
Считано от 07.02.2022 год. се въвежда допълнителна такса – „повишаване цената на
горивата”, както следва:
((( A – B ) x C) + (( A1 – B1 ) x C1 )) / D = E
А/А1 – актуална цена на горивото към дадена дата/преди или по време на автобусната или
самолетна програма;
B/B1 – е цената на горивото, заложено в офертите при изготвянето им;
C/C1 – средният литраж на дизелово гориво, нужен за изминаване маршрута по програмата
във всяка посока;
D – броя на пътниците (броя седалки); Е – нетна горивна такса на човек.
Допълнителната такса „повишаване цената на горивата” се налага на всички програми на
Караджъ Турс Интернешънъл и подлежи на промяна спрямо актуална цена на горивото към
дадена дата/преди или по време на автобусната/самолетна програма. Доплащанията ще
важат за всички ТУРИСТИ по предстоящи програми, за деца и младежи под 18 годишна
възраст. Доплащанията не подлежат на намаления!
Заповедта влиза в сила за всички предстоящи пътувания от 07.02.2022 г.

Цените и условията са валидни към 28.05.2022. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
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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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