
 

3-ДНЕВНА ПРИКАЗКА 
СТРАНДЖА, БРЪШЛЯН, МАЛКО ТЪРНОВО, 

ЛОЗЕНГРАД, ЛЮЛЕБУРГАЗ 
ТЕКИРДАГ И МРАМОРНО МОРЕ 

 
2021г.: 10-12 септември, 8-10 октомври 

 
с отпътуване от Добрич, Варна и Бургас 

 

3 дни – 2 нощувки с автобус и дневни преходи 
 

РЕЗЕРВАЦИЯ БЕЗ РИСК 
➢ Резервация с 50 лв. депозит! 

➢ Пълно възстановяване на депозита или заплатената сума в срок от 14 дни при: 
✓ анулирана програма от туроператора; 

✓ затворени граници с Турция или забрана за провеждане на екскурзии; 

✓ при положителен резултат от PCR тест на пътуващ или член на семейството му. 

➢ Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с COVID покритие; 

➢ Сертификат „Отмяна на пътуване“ с COVID покритие. 

 
 Цена на човек в 

стая с  

2 легла или 3 

легла 

Цена на 

човек в 

единична 

стая  

 

дете 0-6 г. на 

допълнително 

легло 

дете 7-12 г. 

на 

допълнително 

легло 

Пакетна цена 205.00 лв. 245.00 лв. 110 лв. 150 лв. 

 

• Отпътуване от Шумен при мин. 10 човека – доплащане 20 лв. на човек в двете посоки. 

 

Цената включва: 

➢ Транспорт с комфортен автобус с климатик, аудио- и DVD-система; 

➢ 1 нощувка със закуска в хотел в Лозенград (Къркларели); 

➢ 1 нощувка със закуска в хотел YAT HOTEL - 3* в Текирдаг в стая с гледка към града; 
➢ Туристическа програма в с. Бръшлян и гр. Малко Търново; 

➢ Обяд в ресторант „Рибарникъ“ с развъдник – шопска салата, пъстърва с варени картофи, 

десерт, хляб и вода; 

➢ Екскурзоводски беседи на български език във всички обекти; 

➢ Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с покритие 5 000 евро (включва 

болнично лечение в случай на заболяване от Covid-19) за лица до 65г.; 
➢ Сертификат „Отмяна на пътуване“, включваща и отмяна на пътуването поради COVID-19; 

➢ Екскурзовод от туроператора. По време на пътуването туристите се запознават с историята на 

Странджа, Тракия, обичаите на местното население, посещаваните обекти и много любопитни 

подробности. 

 
Цената не включва: 

➢ PCR тест, антигенен тест или ваксинационен сертификат. Моля, запознайте се с 

пълните условия в края на програмата; 

➢ Доплащане за стая с гледка към морето в хотела в Текирдаг – 10 лв./човек в зависимост от 

наличността. Заявява се при записване, като се изчаква потвърждение от хотела. 

➢ Исторически музей Малко Търново – 4 лв. вход и беседа от местен екскурзовод;  
➢ Вечеря и дискотека: салата, основно ястие (мешана скара) с гарнитура, десерт, вода, 

безалкохолни, дисководещ с възможност за внасяне на собствени напитки. Цена: 25 лв. 

➢ Вечеря в рибен ресторант; 

➢ Разходи от личен характер; 

➢ Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица от 65 год. до 70 год. – доплащане 1.50 
лв.; от 71 год. до 75 год. – доплащане 3.00 лв., от 76 год. до 80 год. – доплащане 6.00 лв.  Лица 

над 80 год. е необходимо да се застраховат самостоятелно, като предоставят  копие от 

полицата. 



 

ПРОГРАМА 

 

1 ден: 
06.00 Тръгване от Добрич 

07.00 Отпътуване от Варна  
09.00 Бургас, бензиностанция OMV (до хотел Мираж). 09.40 Отпътуване за Странджа и с. Бръшлян.   

Около 10.30 пристигане в Бръшлян - от 1982 г. цялото село е архитектурен и исторически резерват, 

като в него са запазени автентични къщи, характерни за странджанската архитектура от XVIII и XIX 

в. 76 къщи са архитектурни паметници на културата, a 9 от тях — с национално значение. Старото 

име на Бръшлян – Сърмашик е свързано с една от най-известните песни в България и химн на 
Странджа – „Ясен месец веч изгрява“. Войводата Яни Попов е опоетизирал подвига на малка чета, 

водила ожесточено сражение с турския аскер на 2 април 1903 година в село Сърмашик. Събитието е 

известно в историята като "Сърмашишката афера". По спомени на старите бръшлянци, песента се 

запява открито в селото през 1908 година. 

10.30 – 11.45 Посещение на: 

➢ Етнографския музей, помещаващ се в автентична местна къща на около 150 години, 
запазила не само външния си архитектурен вид, но и вътрешната си уредба; 

➢ Килийното училище, създадено през 1871 година от свещеника на църквата „Св. Димитър“. 

Свободно време за снимки. 

12.00 Организиран обяд в ресторант „Рибарникъ“ до р. Велека. Прясна странджанска пъстърва, 

приготвена по специална рецепта за всички Вас!  
13.30 Отпътуване за Малко Търново.  

Посещение на: 

Православен храм „Успение Богородично“ – със съхраняваните в църквата около 150 икони, тя е 

превърната в истинска художествена галерия, в която може да се проследи развитието на 

странджанската възрожденска иконописна школа. 

Исторически музей „Проф. Александър Фол“ – експозицията е разположена в четири 
странджански възрожденски къщи – паметници на културата, които са принадлежали на богатите 

търговски фамилии Дякови и Илиеви от края на ХІХ век. Вход: 4 лв. 

Източно - католическа църква „Света Троица“ - Църковните икони, олтарът и църковната утвар са 

пренесени от Одрин, от българската църквата „Свети Кирил и Методий“.  

Една от най-ценните икони е чудотворната икона на Богородица, наричана „Покровителка на 
единството между християните“. На 25 май 2002, при визитата си в България, папа Йоан Павел 

II коронясва иконата. В параклиса на светилището се съхранява и „пиюска“ – бялата шапчица, с 

която папа Йоан Павел II е служил.  

Заб. В момента църквата се реставрира и достъпът до нея може да е ограничен или невъзможен. На 

място се решава дали може да се посети. 

Около 16.00 Отпътуване за Лозенград, Преминаване на българо-турската граница.  
Около 17.30 Пристигане в Лозенград. Настаняване. Свободно време в центъра на града. 

20.30 Вечеря и дискотека с караоке и възможност за свободно внасяне на собствени напитки: салата, 

основно ястие (мешана скара) с гарнитура, десерт, вода, безалкохолни, дисководещ. Цена: 25 лв.  

Заявява се при записване! Нощувка. 

 
2 ден: 

до 08.30 Закуска. Освобождаване на стаите и качване на багажа в автобуса.  

09.00 Отпътуване за Люлебургаз 

10.00-12.00 Посещение на мол 39 BURDA в Люлебургаз. Свободно време за покупки и обяд. 

12.00-13.30 Свободно време в центъра за обяд и покупки в най-добрите турски магазини- T-SHOP, 

KARPA MAVI, KOTON, LCWaikiki, DEFACTO, FLO. 13.30 Отпътуване. 
14.00-15.00 Посещение на представителния магазин на TAЧ (TAC) – най-качествената марка за 

спално бельо, хавлии, халати, пердета и др. Отпътуване за Текирдаг. 

16.00 Настаняване в хотел YAT – разположен в сърцето на града на морският бряг. 

Свободно време за разходка в крайморския парк, посещение на джамията на Рюстем паша и 

бедестена към нея.  
Вечерта възможност за вечеря в един от многобройните рибни ресторант. Нощувка. 

 

3 ден:  

07.00-09.30 Закуска. Освобождаване на стаите и качване на багажа в автобуса.  

10.00-13.00 Посещение на шопинг мол „TEKIRA“. 

13.00 Отпътуване за Люлебургаз 
14.00-15.30 Посещение на търговски център „МИГРОС“ 15.30 Отпътуване за България. 

 

http://www.promacedonia.org/giliev/pm/pm_14.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_II
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_II
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_II


 

✓ Всички посочени часове са ориентировъчни, не може  да се  гарантира стриктното им спазване. 

Последователността на мероприятията по програмата може да бъде променяна по дни и часове, с оглед 

възможностите за осъществяването им, без това да ощетява участниците. 

✓ Потвърждение на часа и мястото на тръгване, номер на автобуса, име и телефон на екскурзовода /водача  се 

получава 2 дни преди отпътуване. 

 

Необходими документи: Международен паспорт с валидност 6 месеца от датата на връщане; за 

деца до 18 год. се изисква нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те 

родител/и – оригинал и копие. 

Визови и санитарни изисквания:  
Към настоящия момент маските са задължителни в Турция на всички места с изключение на дома и 

хотелската стая.  

Задължително носене на предпазни маски не само на закрито, но и в открити пространства като 

паркове, улици, плажове, градини. Разпореждането е валидно също за офиси, градски транспорт, 

заводи и всякакви други места с изключение на жилищата и хотелските стаи.  

Глобите са от около 900 турски лири на човек. 
 

Минимален брой за осъществяване на пътуването: 40 туристи.  

 

Актуалната информация при пътуване в: 

Република Турция: 
От 01.06.2021 се изисква представянето на един от следните документи: 

➢ завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 и изтичането на 14-дневен период, считано 

от датата на поставяне на последната доза; 

➢ отрицателен PCR тест, издаден не по-късно от 72 часа преди влизането; 

➢ отрицателен резултат от бърз антигенен тест, проведен до 48 часа преди влизането; 

➢ документ, издаден от официалните власти на съответната държава, в който се посочва, че са 
преболедували болестта през последните 6 месеца 

Република България: 

Гражданите на Република България се допускат на територията на страната при представянето на 

един от следните документи: 

➢ завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 и изтичането на 14-дневен период, считано 
от датата на поставяне на последната доза; 

➢ отрицателен PCR тест, издаден не по-късно от 72 часа преди влизането; 

➢ отрицателен резултат от бърз антигенен тест, проведен до 48 часа преди влизането; 

➢ преболедуван COVID-19, доказващ се с документ за положителен резултат от PCR или бърз 

антигенен тест за COVID-19 до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване. 

Туроператорът ще съдейства на желаещите вземането на тест в Турция, с който да се влезе в 
България. 

Ако не се представи такъв, на пътуващото лице се налага 10-дневна карантина. Ако лицето 

представи в рамките на 24 часа отрицателен PCR или антигенен тест, направен в България, 

карантината отпада. Туроператорът предоставя ваучер с намаление за един от двата теста. 

Актуална информация можете да получите от нашите служители. 
 

Срок за уведомление при недостигнат миним. брой туристи: 14 дни преди датата на тръгване. 

Други: Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност. 

 

Записване и начин на плащане:  

Внасяне на 50 лв. при записване и сключване на договор за организирано туристическо пътуване 
Доплащането се извършва до 14 дни преди отпътуването.   

Места в автобуса: Настаняването в автобуса е по ред на записване.  

 

Условия за анулации:  

до 14 дни преди пътуването - 0%;  
13 - 7 дни преди пътуването - 50 % от пакетната цена;  

под 6 дни - 100% 

 

Права на Потребителите:  

ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия 

пакет като цяло и  спазва основните права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302. Подробна 
информация за Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес:  http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 или на уеб-страницата на 

Туроператора. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302


 

 

 

Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна 

застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 82, ал. 1, т.8 от Закона за туризма, покриваща разходите за 

анулиране на пътуването, за съкращаване,  прекъсване на пътуването и други. Повече информация 
относно условия и цени - в офиса на фирмата. 

 

Медицинската застраховка за пътуване в чужбина, включена в пакетната цена,  е съгласно 

приложимата Нормативна уредба и Общи условия на Застрахователя в рамките на посочената в 

пакета застрахователна сума, която включва неотложни медицински разходи вследствие на акутно 
заболяване или злополука, разходи за медицинско транспортиране и репатриране, смърт причинена 

от злополука. Покритието смърт причинена от злополука не се прилага при лица под 14 години и 

над 65 години, за недееспособни лица, както и за лица със загубена работоспособност над 50%. 

Повече информация относно допълнителни възможности за застраховане към включената в пакета 

застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ – в офиса на фирмата.   

 

Травел Клуб България ЕООД притежава Удостоверение за туроператорска и туристическа агентска 

дейност № РКК-01-6032/21.01.2008 г. и е сключил застраховка Отговорност на Туроператора по чл. 

42 ЗТ. на 17.05.2021 – застрахователна полица № 13062110000604 в  ЗК ”ЛЕВ ИНС” АД 

За информация и записвания: 052983201, 0884 689975; e-mail: office@travelclub.bg 

mailto:office@travelclub.bg

