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

Двудневна автобусна екскурзия до Одрин с 1 нощувка от цяла
България
с посещение българската църква Св. Св. Константин и Елена, джамията Селимие,
Борсата за Перилни препарати, Синия пазар и Марги Аутлет
Тип оферта: Автобус
Дати на отпътуване: 17.12.2022
Типове настаняване: Единична стая, Човек настанен в двойна стая, Двойна стая , Двойна
стая + допълнително легло, Двойна стая + дете (0 - 5.99), Двойна стая + дете (6 - 11.99)
Описание:
Двудневна автобусна екскурзия до Одрин с 1 нощувка от цяла България
"ВАУЧЕР - ПЪТУВАЙ ИЗГОДНО С КАРАДЖЪ ТУРС" ОТСТЪПКИ ДО 100 ЛЕВА >>>
КЛИКНЕТЕ ЗА УСЛОВИЯТА
Резервация за автобусна екскурзия до Одрин с 1 нощувка в Турция с минимален
риск:
Резервация с депозит от 30 лв. на човек
Потвърждение и доплащане 30 дни преди отпътуване.
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при затваряне на границите;
1/ Отпътуване от София в 04.30ч. по маршрут:
София / Трафик Маркет - Ихтиман - Пазарджик - Пловдив - Хасково / бензиностанция ОМВ.
2/ Отпътуване от Варна в 01.30ч. по маршрут:
Добрич - Варна - Бяла - Обзор - Слънчев Бряг - Несебър - Поморие - Бургас - Карнобат - Ямбол
- Сливен - Нова загора - Димитровград - Хасково.
3/ Отпътуване от Русе в 03.30ч. по маршрут:
Русе - Велико Търново - Габрово - Казанлък - Стара Загора - Хасково / бензиностанция ОМВ.
4/ Отпътуване от Гоце Делчев в 03.00ч. по маршрут:
Гоце Делчев - Разлог - Банско - Якоруда - Юндола - Велинград - Пазарджик - Хасково/
бензиностанция ОМВ.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Транспорт с лицензиран туристически автобус или микробус;
Пътни, магистрални и гранични такси;
1 нощувки с 1 закуска в хотели 3*;
Автобусна панорамна обиколка на града;
Посещение на църквата "Свети Георги";
Посещение на църквата "Свети Свети Константин и Елена";
Посещение на Музея на здравето без включена такса/ 10 турски лири;
Посещение на Джамията "Селимие" - символа на града;
Посещение на Марги Аутлет;
Посещение на Мол Ераста в Одрин;
Посещение на Борсата за Перилни препарати;
Придружител, организатор по време на пътуването ;
Допустим багаж в автобуса - 1 куфар до 30 кг. на човек;
ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА:
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Разходи от личен характер;
Медицинска застраховка с Асистанс 5 лева на човек; (заплаща се допълнително към
екскурзионния пакет);
Посещение на фирмения магазин на фабрика "ТАЧ" близо до гр.Чорлу.
Застраховка „Отмяна на пътуване“ – сключва се по желание, съгласно условията и
тарифите на застрахователната компания в деня на сключване на договора;
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: Важат ЕДИН ОТ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ!
С решение на турското правителство, от 1 юни 2021 г., при преминаване през
сухопътните, морски и летищни граници на Република Турция всички пътуващи,
следва да представят:
-Oтрицателен 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, издаден от компетентна институция, че са преболедували
COVID-19 в рамките на последните 6 месеца.
ДЕЦАТА :
-от 04.09.21 деца до 12 години влизат в Турция без Изискване за тест и
карантина.Публикувана е информацията и в сайта на външно министерство.
-Повишава се възрастовата граница за децата, спрямо които няма да се прилагат
посочените по-горе изисквания. Така, децата на възраст под 12 години са
освободени от задължението за представяне на PCR/антигенен тест и сертификат за
ваксинация при влизане в страната.
HES код, можете да попълните на адрес: https://register.health.gov.tr/ индивидуално за
всеки турист - възрастни и деца! Попълва се не по-рано от 72 часа на пристигане в
Турция.
Задграничен паспорт с валидност поне 6 месеца от датата на отпътуване;
Екскурзията се осъществява при минимум 45 човека - за всяка група.
Срок за уведомление, ако тази бройка не е набрана – 2 дни преди отпътуване, когато
се обявява и доплащането за транспорта.
Програма по дни:
Ден 1
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Отпътуване от началния пункт , заложен по екскурзионния план.
Преминаване на ГКПП Капитан Андреево. Пристигане в Одрин / Edirne. Одрин е само на 18
км. от границата първия град който ни посреща със своите джамии, мостове и богата
история. Това е град, който заема второ място след Флоренция по концентрация на
архиологически паметници и забележителности и е бил столица на Османската империя.
Градът впечатлява със своите закрити базари, красиви джамии, мостове и фонтани, добре
запазени дървени къщи със специална декорация и големите си паркове. Тук се сливат
трите български реки Марица, Арда и Тунджа.
Възможност за разходка в центъра на града, където се намират множество магазини,
предлагащи местни марки дрехи и обувки, различни видове прежди, интересно декорирани
метлички с огледалце (символ на неомъжената девойка ) и много красиви кошнички,
направени за подарък с плодови сапуни. Възможност за посещение на двете български
действащи църкви, които ще ни посрещат и привличат с красивите си градини, засети с
рози. Първата от тях е реставрираната православна църква "Св.Георги", която се намира в
квартал "Барутлук"и построена през 1880 г., впоследствие реновирана и отваря отново
врати през 2004 г. В края на града, в квартал "Узун кълдъръм" се намира и втория
български храм "Св.Св.Константин и Елена", построен през 1869 г. и реставриран през 2008
г. Разходката още включва посещение на музея на "Здравето". Това е огромен, доста
впечатляващ комплекс, построен през 15 век от султан Баязид II на брега на река Тунджа с
над сто по-големи и по-малки куполи и две огромни, островърхи минарета. С помощта на
музея на "Мадам Тюсо" в Лондон са изработени восъчните фигури,благодарение на които
музейното пространство оживява и посетителите се пренасят в друга епоха - на
действащата някога болница и практикуваните някога методи на лечение. През 2004 г. е
признат от Съвета на Европа за "Най - добър европейски музей". Посещение на символа на
град Одрин – джамията "Селимие"- върховно постижение в работата на майстор Мимар
Синан. Свободно време за самостоятелно разглеждане на центъра на града. Настаняване в
хотела. Свободно време или екскурзия по желание.
Екскурзии по желание: Вечеря в ресторант. Нощувка.
Ден 2 / Закуска.
Свободно време или екскурзия по желание.
Екскурзии по желание: Посещение на фирмения магазин на фабрика "ТАЧ" близо до
гр.Чорлу. Цена на човек 20 лв.
След посещение на гр. Чорлу и фирмения магазин на „ТАЧ“ следва завръщанеще в гр.
Одрин и спирка за шопинг на борсата за перилни препарати ,баклава, локум , кори за
баница и много други евтини стоки. Следва посещение на търговската зона на града "MARGI
OUTLET"- център с над 50 магазина и 8 заведения за хранене. Отпътуване за България.
Пристигане в България късно вечерта.
Цени
Цените за ранни записвания са валидни до 11.12.2022 и включват 20% отстъпка
Цена на човек в двойна стая от 105.60 лв.
SNGL
2022-12-17 - 192.00 лв.
2022-12-18 153.60 лв.

½ DBL

DBL

DBL + EXB

132.00 лв.
105.60 лв.

264.00 лв.
211.20 лв.

396.00 лв.
316.80 лв.

DBL+CHD (0
5.99)
348.00 лв.
278.40 лв.

- DBL+CHD (6 11.99)
372.00 лв.
297.60 лв.

Допълнителни услуги:
Медицинска застраховка - 5.00 лв.

Застраховка "Отмяна на пътуване" с покритие за Ковид-19 струва от 1,5% до 2,7% от
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заплатената сума - 1.00 лв.
Застраховка "Отмяна на пътуване" с покритие за Ковид-19 струва от 1,5% до 2,7% от
заплатената сума, в зависимост от срока на анулация и съгласно условията на ЗК. При отказ
на екскурзията от туроператора поради несъбран необходим минимален брой туристи за
пътуването заплатената премия по тази застраховка не се възстановява;
Посещение на фирмения магазин на фабрика "ТАЧ" близо до гр.Чорлу. - 25.00 лв.
Посещение на фирмения магазин на фабрика "ТАЧ" близо до гр.Чорлу.
Условия:
Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи /гориво/,
летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 5% на валутния курс в
периода м/у датата на сключване на договора и отпътуването; непредвидено
покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно
наложителни случаи.
Програмата се осъществява при минимум 45 записани туристи!
В екскурзията могат да се включат клиенти от Русе, Велико Търново, Габрово,
Казанлък и Стара Загора. Всеки самостоятелно се придвижва до пунктовете, на
които може да се прикачи към групата, пътуваща по маршрут София, Ихтиман, Шел
Пазарджик, Пловдив, Шел Хасково, Харманли и Капитан Андреево;
Необходим минимален брой за осъществяване на пътуването е 45 туристи.
Пътуването е възможно да се осъществи и при по-малък брой туристи чрез
доплащане към цената на пакета в зависимост от наличните записани туристи както
следва:
При група от 40 до 45 човека се налага доплащане в размер на 10 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 35 до 40 човека се налага доплащане в размер на 20 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 30 до 35 човека се налага доплащане в размер на 30 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 25 до 30 туристи се доплащат 45 лева/ човек;
Допълнителни изисквания: туристите пътуват с международен паспорт с валидност
минимум 6 месеца след датата на екскурзията;
При драстично увеличение на цените на горивата в възможна появате на
допълнителна горивна такса;
Записването за екскурзията става след сключване на договор, представяне на
фотокопие на първите страници на международния паспорт.
№ на седалка и предни места в автобуса не се гарантират! Опция предни места от 1
ви до 5 ти ред в автобуса се заплаща допълнително по 30 лева на човек. Не се
приемат рекламации и оплаквания във връзка с разпределението на туристите в
автобуса.
Пакетът не може да се използва от граждани с турски паспорти.
Забележка: Агенцията НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и
работното време на музеите. Посочените такси са съгласно информацията,
поместена в сайтовете на посочените туристически обекти. Възможно е да настъпят
промени. Туристическата агенция си запазва правото на промени в
последователността на изпълнение на програмата по независещи от нея причини и
не носи отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти.
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. Ако дете под 18 години пътува
само с един от родителите си ( или с друг придружител, различен от родител ), той
трябва да носи нотариално заверено пълномощно от не пътуващия родител + копие
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от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители) за излизане на
детето в чужбина (в случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с
различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и
копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти. За
български граждани не се изисква виза за Турция. Пътува се със задграничен
паспорт, валидeн поне 3 месеца от датата на отпътуване.
Чужденци влезли в Република България със собствен транспорт /лек автомобил/, не
могат да напускат границите на страната с друг вид транспорт.
За чуждестранни граждани от определени страни се изисква издаване на виза или
заплащането на такса на самата граница. Подробна информация за визовите
формалности можете да получите във Визов отдел на Турско консулство в София на
тел. 9355500.
Екскурзията се осъществява при минимум 45 човека /за всяка група/.Срок за
уведомление, ако тази бройка не е набрана – 5 дни преди отпътуване, когато се
обявява и доплащането за транспорта.

Цените и условията са валидни към 07.12.2022. Валидност: 7 дни
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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