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31 март-03 април (с посещение на „Църквата на първото число“)  

7-10 април, 14-17 април - СТОП ПРОДАЖБИ ОТ ДОБРИЧ, ВАРНА И БУРГАС 
 

Потвърдени с отпътуване от Добрич, Варна и Бургас или София и Пловдив 
4 дни – 3 нощувки с автобус и дневни преходи 

 

Всеки април в Истанбул се провежда Международният фестивал на ЛАЛЕТО. Смятаният за най-

стар в света фестивал превръща града във ФЕЕРИЯ от най-различни по вид, форма и цвят лалета. 

През 2019г. бяха засадени близо 30 млн. лалета!!! 
Най-големите паркове на града са потънали в разкоша на лалетата и са място за концерти, 

изложби и други атракции. Това време е най-подходящо за тези от Вас, които вече познават 

основните забележителности в Истанбул и желаят да се докоснат до нещо различно. Ние Ви даваме 

ИСТАНБУЛ – ФЕЕРИЯ ОТ ЛАЛЕТА! 

 

РЕЗЕРВАЦИЯ БЕЗ РИСК 

➢ Резервация с 50 лв. депозит! 

➢ Пълно възстановяване на депозита или заплатената сума в случай на: 
✓ затворени граници с Турция или забрана за провеждане на екскурзии; 

✓ наложена задължителна карантина или PCR тест при връщане в България; 

✓ 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. 
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Хотел Aspen 3+* 

 

305 лв. 

 

490 лв. 

 

80 лв. 

 

170 лв. 

 

250лв. 

Хотел Vatan Asur, 

Istanbul Trend, 

Ephesus, Glorious, 

или подобен 

285 лв. 370 лв. 80 лв. 170 лв. 

 

250 лв. 

Хотел Delta, River, 

или подобен 3*  
275лв. 360 лв. 80 лв. 160 лв. 

  

240 лв. 

 

• Отпътуване от Русе при мин. 20 човека - доплащане 35 лв. на човек двете посоки; 

• Отпътуване от Разград при мин. 20 човека човека – доплащане 25 лв. на човек двете 

посоки;  

• Отпътуване от Шумен - при мин. 20 човека – доплащане 20 лв. на човек двете 

посоки. 



 

 

НОВИТЕ АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА: 

✓ Възможност за посещение на ловния султански дворец Кючуксу. Малкият летен 

дворец с великолепна фасада, с множество ефирни релефни орнаменти на цветя, 

птици и други детайли, вплетени в красива картина, пленява всеки посетител с 

пищната си атмосфера. Уютната градина на двореца е свързана с кей на Босфора, 
където са акостирали османските султани, когато са се връщали от лов и за кратко си 

почивали на път за големия дворец – Долмабахче. 

✓ Възможност за посещение на джамията Чамлъджа, която е най-голямата джамия в 

Турция и се намира на най-високата точка в Истанбул. 

✓ Екскурзия до Принцовите острови с повече свободно време и възможност за 
посещение на манастира „Свети Георги“ с чудотворна икона. 

 

В цената са включени:  

➢ Транспорт София-Пловдив-Истанбул или Добрич-Варна-Бургас-Истанбул и обратно;  

➢ 3 нощувки със закуски в съответния хотел в старата част на Истанбул; 

➢ Автобусна панорамна обиколка „Непознатите европейски квартали на Истанбул”; 
➢ Пешеходна обиколка на aнтичния център на Истанбул с екскурзоводска беседа на български 

език - Хиподрума и най-старите паметници в Истанбул - Египетския обелиск, Змиевидната 

колона, Колоната на Константин, Фонтанът на Вилхем, Синята джамия „Султан Ахмет” 

(отвън); 

➢ Посещение на византийската катедрала „Света София“ с екскурзоводска беседа; 
➢ Посещение на парка Емирган (EMIRGAN); 

➢ Посещение на парка Гюлхане (Gulhane); 

➢ Посещение на българската църква „Св. Стефан“; 

➢ Пешеходна обиколка на aнтичния център на Истанбул с екскурзоводска беседа на 

български език - Хиподрума и най-старите паметници в Истанбул - Египетския обелиск, 

Змиевидната колона, Колоната на Константин, Фонтанът на Вилхем, Синята джамия 
„Султан Ахмет” (отвън); 

➢ Посещение на Църквата на първото число - важи само за дата 31.03-03.04.2022г.;  

➢ 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; 
➢ Лицензиран турски екскурзовод на български език; 

➢ Карта на Истанбул; 

➢ Изненади и подаръци по време на екскурзията – малки жестове към гостите ни, 

допринасящи за незабравимото преживяване с нас; 

➢ Водач-екскурзовод от агенцията. По време на пътуването гостите се запознават с историята 

на Турция, Истанбул и много любопитни подробности. 

 
В цената не са включени: 

➢ Нощна екскурзия „ДО АЗИЯ ПОД БОСФОРА и „Пеещите фонтани” - Цена: 20 евро (при 

мин. 10 човека), за дете 6-12 г. - 10 евро, дете до 6г. - безплатно 

➢ „Византийски хроники – Фенер и Балат” – транспорт, входна такса за двореца Текфур, 

посещение на църквата "Св. Богородица Влахерна", екскурзовод. Цена: 18 евро, за дете 6-12 
г. - 8 евро, дете до 6г. – безплатно; 

➢ „Целувката на два континента – Румели, Анадолу Хисар и джамията Чамлъджа” - 

транспорт по целия маршрут, входна такса за ловния дворец Кючуксу, лицензиран 

екскурзовод. Цена: 20 евро, за дете 6-12 г. - 10 евро, дете до 6г. – безплатно;  

➢ Султанския дворец „Долмабахче”: Цена: 30 евро (при мин. 10 човека), за дете 6-12 г. -15 

евро, дете до 6г. -10 евро  
➢ Екскурзия до Принцовите острови: Цена 20 евро, за дете 6-12 г. - 10 евро, дете до 6г. -

безплатно  

➢ Ориенталска вечер на кораб – Цена: 35 евро (при мин. 10 човека), за дете 6-12 г. - 20 евро, 

дете до 6г. – 10 евро  (трансфер, нощен круиз по Босфора, вечеря, неограничено количество 

алкохолни и безалкохолни напитки). 
➢ Вечеря в рибен ресторант:  Цена 22 евро, за дете 6-12 г. -15 евро, дете до 6г. – безплатно; 

➢ Круиз „Нова среща с Босфора и Кулата на девицата”: Цена: 25 евро (при мин. 10 

човека), за дете 6-12 г. - 15 евро, дете до 6г. - безплатно  

➢ Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица от 65 год. до 70 год. – 

доплащане 2.00 лв.; от 71 год. до 75 год. – доплащане 4.00 лв., от 76 год. до 80 год. – 

доплащане 8.00 лв.  Лица над 80 год. е необходимо да се застраховат самостоятелно, 
като предоставят  копие от полицата. 



 

 

ПРОГРАМА 

 
Първи ден: България – Истанбул + площад Султанахмет + църквата „Света София“ + парк 

„Гюлхане“ + Рибен ресторант  
05.00 Отпътуване от София; 07.00 Тръгване от Пловдив. 

04.00 Тръгване от Добрич; 05.00 Тръгване от Варна; 07.30 – Бургас  

(точните часове ще бъдат уточнени допълнително с информацията за пътуване).  

Редовни почивки по пътя. Пристигане в Истанбул около 14.00 часа.  

Непознатите европейски квартали на Истанбул - навлизане в Истанбул по античния римски 

път VIA EGNATIA, минаващ през исторически селища, днес квартали на Истанбул: Чаталджа, 
Бююкчекмедже с моста на султан Сюлейман Великолепни, построен от великия архитект Синан, 

Бейликдюзю, „Българския” квартал Авджилар, Флория с крайбрежната вила на Ататюрк, 

Йешилкьой (Сан Стефано), Зейтинбурну.  

Цена: включена в пакетната цена. 

Автобусна опознавателна обиколка на старата част на Истанбул – големите крепостни стени, 
златната порта на Констанинопол, Мраморно море, Принцовите острови, азиатския бряг 

Отпътуване на цялата група за площад Султанахмет. 

Пешеходна обиколка на aнтичния център на Истанбул с екскурзоводска беседа на български 

език - Хиподрума и най-старите паметници в Истанбул - Египетския обелиск, Змиевидната колона, 

Колоната на Константин, Фонтанът на Вилхем, Синята джамия „Султан Ахмет” (отвън).  

Цена: включена в пакетната цена. 
Посещение на църквата „СВЕТА СОФИЯ”. 

Най-мащабният и най-внушителният исторически паметник, завещан от Византия. 

Наричана още Църквата на мъдростта, Осмото чудо на света, Златната църква на Византия, тя е 

най-големият християнски храм в продължение на хиляда години. С превземането на 

Константинопол от османците, катедралата е превърната в джамия, а днес – в музей.  
Цена: включена в пакетната цена. За посещението на „Св. София“ е нужно жените да 

носят кърпи или шалове. 

Посещение на парка Гюлхане. 

Паркът, разположен в подножието на султанския дворец Топкапъ, посреща гостите си с над 1 

милион лалета от над 80 вида.   

Цена: включена в екскурзията. 
Около 18.30 - Настаняване в хотелите.  

20.30 - Вечеря в Рибен ресторант под моста Галата.  

Цена: 22 евро на човек (5 вида мезета, предястие, лаврак или ципура, десерт, вода, хляб и 

прекрасен  изглед към Босфора)  

 
Втори ден: Парк Емирган + „Църквата на първото число“ + „Византийски хроники” + „ДО 

АЗИЯ ПОД БОСФОРА и Пеещите фонтани” 

07.00 – 08.30 Закуска в хотела.   

08.30 Автобусна панорамна обиколка на Истанбул (продължение) 

Цена: включена в пакетната цена. 

09.30-12.00 Посещение на парка Емирган (EMIRGAN) – най-големият парк в Истанбул с много 
езерца, фонтани, исторически павилиони, превърнати в кафета и ресторантчета и... лалета. В този 

парк са засети специално за фестивала над 4 000 000 лалета от 190 вида! В парка са устроени 

сцена за жива музика, сувенирни магазинчета, пазар за цветя. Паркът е любимо място за пикник 

на истанбулци, към които можете да се присъедините и Вие!   

Цена: включена в пакетната цена. 
 

Посещение на църквата „Дева Мария”, известна като Църквата на първото число. Всяко първо 

число на месеца стотици поклонници се стичат в посветения на Богородица храм. С ключетата, 
които си купуват на входа, вярващите „ритуално” отключват иконите, за да могат техните молитви 

и желания да се приемат от светците и пренесат към небесата. Други, чиито желания са се 

сбъднали, черпят чакащите със сладки, както повелява традицията… 

Цена: включена в пакетната цена. 

ВАЖНО: Посещението на църквата на първото число важи само за дата 31.03-03.04.2022г. 

 

15.00-17.30 „Византийски хроники – Фенер и Балат” или краят на една империя. 

Кварталите на Айвансарай, Фенер и Балат, разположени по брега на Златния рог, крият в себе си 
голяма част от истинското лице на Истанбул и огромно културно-историческо богатство.  

Византийски свещеници, горди кръстоносци, османски паши, арменски търговци, еврейски 

магазинери и цигани-ясновидци са населявали заедно тези райони през вековете. 



 

 

Екскурзията започва с влизане пеша през втората по значимост порта в стените на 
Константинопол- Портата на Хариус (Едирнекапъ), през която султан Мехмет II влиза 

триумфално в града след превземането му. В близост се намира джамията на Михримах, 

единствената дъщеря на султан Сюлейман Великолепни.  

Разходката продължава покрай крепостните стени и с посещение на единствения оцелял и 

реставриран византийски дворец Текфур. Дворецът на Багренородния (на Порфирогента) или 
както е наричан още от турците Текфур-сарай (дворецът на християнския владетел) е построен в 

края на ХІІІ – нач. на ХІVв. за резиденция на Константин Палеолог – син на император Михаил VІІІ 

Палеолог. Сградата се намира между външните и вътрешните крепостни стени в северозападния 

край на града и е била част от представителните постройки на Влахернския дворцов комплекс. 

Екскурзията завършва с посещение на църквата с аязмо "Св. Богородица Влахерна". До 

превземането на Константинопол от османците черквата е съхранявала чудотворната икона, 
одеждата и пояса на света Богородица от Йерусалим. С тези реликви са свързани големите 

християнски празници „Полагане пояса на света Богородица” (31 август) и „Покров на Пресвета 

Богородица” (1 октомври). Днес посетителите могат да вземат вода от аязмото в църквата. 

Цена: 18 евро на човек – транспорт, входна такса за двореца Текфур, посещение на 

църквата "Св. Богородица Влахерна", лицензиран екскурзовод на български език. 
Връщане към хотелите. 

19.00-23.00 НОЩНА ЕКСКУРЗИЯ „ДО АЗИЯ ПОД БОСФОРА и „Пеещите фонтани”  

Преминаване от Европа в Азия с междуконтиненталното метро Мармарай. Само за няколко минути 

ще се прекоси Босфора с метро по един от най-новите мегапроекти в Истанбул – тунела Мармарай. 

Излизане на азиатския квартал Кадъкьой, където се намира джамията на Михримах – 

единствената дъщеря на султан Сюлейман Великолепни. Разглеждане на джамията отвън. 
Продължаване с автобус покрай азиатския бряг. Спиране за панорамни снимки в близост до 

Кулата на девицата (при възможност). Продължаване за квартал Аташехир, където се 

намира WATER GARDEN ISTANBUL – най- големият гастрономичен и развлекателен център в 

ЕВРОПА. В него се намира басейн с площ от 5 хиляди квадратни метра и се смята за "най-

големият" басейн в Европа. Гостите се наслаждават на изключителна хореография на ослепителна 

вода, светлина, лазерни, музикални и огнени шоута, ресторанти и кафенета. 
Около 22.30 Тръгване към хотела с преминаване обратно в Европа по осветения 

междуконтинентален мост „БОСФОРА“.  

 Цена: 20 евро на човек – билет междуконтинентално метро Мармарай, транспорт с 

автобус, екскурзоводско обслужване 

Връщане в хотела. Нощувка. 
 

Трети ден: „Целувката на два континента – Румели, Анадолу Хисар и джамията Чамлъджа” 

+ Дворец „Долмабахче”/Принцовите острови + Ориенталска вечер на кораб по Босфора   

07.00 – 08.00 - Закуска в хотела.   

08.30-13.00 „Целувката на два континента” 

Екскурзия около двата бряга на Босфора, панорамния хълм и джамията Чамлъджа и 
ловния султански дворец Кючюксу. 

Екскурзията започва с преминаване по междуконтиненталния мост над Босфора в посока 

Азиатския бряг. Дошли на континента АЗИЯ!  

Изкачване с автобуса на най-високия хълм в Истанбул – Чамлъджа. Следва посещение на 

джамията Чамлъджа, която е най-голямата в Турция. Огромният религиозен храм, построен в 
османско-селджукски стил, има капацитет 63 000 души. Джамията е с 6 минарета и може да се 

види от почти всяко място в Истанбул. 

Продължаване за едно от най-красивите места по Босфора – квартала Анадолу Хисар за посещение 

на ловния дворец на Османските султани - Кючюксу сарай. 

На мястото, където се вливат единствените рекички в Босфора, султаните построили своята най-

красива ловна резиденция – дворецът Гьоксу, известен още и като Кючюксу сарай. Дворецът е 
типичен пример за османски барок и рококо, и с интериор, декориран с красиви ловни сцени.  

Връщане в Европа по втория построен над Босфора мост „Мехмет Завоевателя“. 

Екскурзията завършва с преминаване през Европейските исторически квартали Бебек, 

Арнавуткьой, Ортакьой, Бешикташ, Кабаташ, Топхане. 

Цена: 20 евро на човек – транспорт с автобус, посещение на джамията Чамлъджа, входна 
такса за двореца Кючюксу, екскурзовод по време на цялата екскурзия. 

 

 

14.00-15.30 Посещение на султанския дворец „Долмабахче”  

Невероятно красив, впечатляващ и пищен, дворецът Долмабахче (Dolmabahce palace) е една от 

най-впечатляващите забележителности на града, строен през последните години на Османската 

империя. 



 

 

Цена: 30 евро на човек – входна такса, трансфер и екскурзоводска беседа. 
ИЛИ 

13.00-20.00 Принцовите острови:  

Трансфер с автобус до пристанището и качване на корабче за Принцовите острови. Отплаване 

към най-големия остров Бююк Ада. Както на останалите острови, общо 9 на брой, и тук къщите 

са от дърво, боядисани в бяло няколкоетажни вили в типично средиземноморски стил. Дворовете 
им са отрупани с цветя, бугенвилии, магнолии и палми. Основно превозно средство е велосипедът, 

а електрическите бусчета са и превозно средство, и туристическа атракция.  

Можете да похапнете и прясна риба в някой от многобройните крайбрежни ресторантчета. 

Възможно е да се организира посещение на манастира „Свети Георги“, който се извисява от 

върха на най-южния хълм. В манастира се намира чудотворната икона на Свети Георги, която се 

смята за подарък, направен от императрица Ирен от Атина. Женският манастир е бил построен от 
Юстиниан II, а по-късно бил ремонтиран лично от императрицата. В този случай се ползва файтон. 

Отпътуване обратно с ферибот към европейския бряг и придвижване с транспорт до хотелите.  

Цена: 20 евро на човек - трансфер с автобус, двупосочен билет за ферибота до 

Принцовите острови, екскурзоводско обслужване. 

 

20.00-24.00 Ориенталска вечер на кораб “ORIENT BOSPHORUS” 

Едно прекрасно нощно изживяване с пътуване по Босфора. Вечеря на кораба, програма с 

фолклорни и ориенталски танци, дервиш, музика и DJ.  
Цена: 35 евро - трансфер, круиз по Босфора с двупалубен кораб, вечеря (салата+основно 

ястие /пиле или риба/+десерт+хляб+вода), неограничено количество местен алкохол (турска ракия, 

вино, бира) и безалкохолни напитки.  

Връщане в хотела. Нощувка. 

 

Четвърти ден:  Круиз по Босфора + Египетски пазар + Българската църква „Св. Стефан“  
07.00-08.15 Закуска в хотела. 

08.30 Качване в автобуса на всички туристи и отпътуване към района на пристанището. 

09.00-12.00 „Круиз по Босфора и Кулата на девицата” - прекрасна морска разходка по един 

от най-живописните проливи в света и слизане на най-романтичния символ на Истанбул – 

Кулата на девицата.  
Навлизане в Босфора, плаване покрай исторически квартали, Долмабахче, Бешикташ, Ортакьой, 

минаване под първия междуконтинентален мост, Арнавуткьой, Бебек.  

Отплаване назад по азиатския бряг покрай наниз от исторически вили, пристани на романтични 

квартали, джамии, църкви и синагоги, подчертаващи богата палитра от етноси и религии, 

живеещи в мир и задруга... 

„Епилог” на морската разходка е слизане на Кулата на девицата (Къз кулеси), един от най-
романтичните и загaдъчни обекти на Истанбул. Части от нея датират от времето на Фатих 

Завоевателя, султан Махмут II придава днешния й облик. Тук върху мраморната плоча се намира 

неговият герб от 1832г. В широката част на сградата има историческо водохранилище. 

Изпълнявала различни функции през времето, днес Кулата с морския си фар продължава да 

показва пътя на корабите.  

Връщане на сушата.  
Цена: 25 евро на човек – транспорт с автобус и кораб с микрофонна уредба, входна такса 

за Кулата на Девицата, екскурзовод по време на цялата екскурзия. 

До 13.00 Посещение на Египетския пазар за покупка на ядки, сладки, кафе, чай, подправки. 

За останалите: 

09.00-13.00 Свободно време за посещение на джамията на Сюлейман Великолепни и разходка из 
района на Египетския пазар за покупка на сладки, ядки и др. 

13.15-14.00 Посещение на българската църква „Св. Стефан“. 

Една от светините за всички българи – желязната църква отново грее в пълния си блясък на брега 

на Златния рог! Обявена за най-красивия немюсюлмански религиозен храм в цяла Турция, 

църквата ще ни посрещне така, както точно преди 120г. екзарх Йосиф I благославя и посреща 

първите поклонници. 
Цена: включена в пакетната цена. 

14.00 - Oтпътуване за България. Спиране в търговски център МИГРОС. 

 

 

1. Дадените часове са ориентировъчни – поради натоварения трафик в Истанбул, не можем да 
гарантираме 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. 



 

 

2. Отказ от участие в дадено мероприятие, което е по желание, може да става само предишния 
ден преди провеждането му. В деня на провеждане на мероприятието, ако има отказ, сумите, 

заплатени за него, не могат да бъдат възстановени на туриста. 

 

Необходими документи: Валиден международен паспорт; за деца до 18 год. се изисква 

нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие. 
Визови и санитарни изисквания:  

Считано от 03.03.2022 г. е прекратено прилагането на изискване за носене на предпазни маски на 

открито. 

Остава задължителното носене на маски в затворени места като училища, болници, кина, театри и 

други места, където не може да се осъществи необходимата социална дистанция между хората и 

във всички видове обществен транспорт (включително междуградски), като автобуси, микробуси, 
маршрутки, влакове, метро, кораби и самолети. 

Минимален брой за осъществяване на пътуването: 40 туристи.  

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

тръгване. 

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. 

 

Актуалната информация при пътуване към 07.03.2022г.: 

 

Република Турция: 

При влизане в Република Турция през сухопътни, морски ГКПП или железопътен транспорт: 
Няма да се изискват документи от лицата, които влизат в страната. 

 

Република България: 

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

един от следните документи: 
➢ Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване, PCR или 

ангигенен тест; 

 

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително 

пребиваване и членовете на техните семейства, които не представят нито един от посочените 

документи, се поставят под 10-дневна карантина. Тя може да бъде отменена, ако лицето представи 
отрицателен резултат от PCR или антигенен тест, направен не по-рано от 72 часа след пристигането 

у нас.  

Деца до 11.99г. се допускат в България без да им се изисква Ковид документ; 

За деца над 12г. се изисква представянето на отрицателен PCR или антигенен тест. 

Туроператорът ще съдейства на желаещите вземането на pcr-тест в Турция (цена 25 лв.), с който да 
се влезе в България. Актуална информация можете да получите от нашите служители. 

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 

 

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