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

Приказна Кападокия с нощувка в Анкара, Кападокия и Истанбул
Автобусна екскурзия до сърцето на Анадола с лицензиран екскурзовод на
български език, без нощен преход с 4 нощувки, 4 закуски и 3 вечери
Тип оферта: Автобус
Градове на потегляна: Банско, Бургас, Бяла, Варна, Велико Търново, Велинград, Габрово,
Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Ихтиман, Казанлък, Карнобат, Несебър, Нова Загора,
Обзор, Пазарджик, Пловдив, Поморие, Разлог, Русе, Сливен, Слънчев Бряг, София, Стара
Загора, Харманли, Хасково/ бензиностанция ОМВ, Юндола, Якоруда, Ямбол
Дати на отпътуване: 02.03.2022, 30.03.2022, 21.04.2022, 28.04.2022, 04.05.2022, 18.05.2022,
01.06.2022, 22.06.2022, 20.07.2022, 10.08.2022, 02.09.2022, 21.09.2022, 12.10.2022,
02.11.2022, 16.11.2022, 07.12.2022
Типове настаняване: Двойна стая , Единична стая, Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (0 - 5.99), Двойна стая + дете (6 - 11.99)
Типoве изхранване: BB (Bed & Breakfast)
Описание:
Една приказка за една много древна земя! Мистика и култура, бит и традиции, феномен и
история! Заповядайте на едно вълнуващо пътешествие с нас! Преоткрийте тайните на
древна Анадола!

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
Транспорт с лицензиран туристически автобус или микробус;
Пътни, магистрални и гранични такси;
4 нощувки с 4 закуски в хотели 3*, съответно:
1 нощувка в Анкара на база закуска и вечеря в хотел 3* без напитки;
2 нощувки в Кападокия на база закуски и вечери в хотел 3* без напитки;
1 нощувкa в района на Истанбул на база закуска в хотел 3*;
Лицензиран екскурзовод на български език в Кападокия и Истанбул;
Бонус: Панорамна обиколка на Анкара с посещение на мавзолея на Ататюрк и
музея на Анадолските цивилизации;
Бонус: Солено езеро в Турция - Туз гьол с кратък престой и възможност за снимки.
Бонус: Панорамна обиколка на Кападокия; посещение на Долината на гълъбите;
посещение на Долината на камилата; посещение на Долината на отшелниците;
Бонус: Посещение на винарска изба с дегустация на вина ;
Бонус: Посещение на грънчарско ателие за минерални сувенири;
Бонус: Посещение на фабрика за кожени изделия с възможност за големи
отстъпки (посещева се по усмотрение на екскурзовода в зависимост от свободното
време);
Бонус: Посещение на Одрин; посещение на джамията „Селимие” в Одрин;
Посещение на одринската „Капалъ Чаршъ” (самостоятелно);
Придружител от фирмата организатор по време на пътуването.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
Входни такси за музейте по програмата се заплащат задължително в турски лири:
Музей на Анадолските цивилизации в Анкара;Крепостта „Ючхисар”; музея „Гъореме”;
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долината „Зелве”; подземен град "Деринкую";
Посещение на ритуала на дервишите и танца Сема в Кападокия;
Посещение на турска вечер с фолклорна програма – фолклорни танци, турски
напитки, ядки и плодове
Полет с балон с горещ въздух в Кападокия;
Трансфер за снимки на балоните в Кападокия.
Панорамна обиколка на Истанбул с посещениe на Българската желязна църква
"Свети Стефан" ;
Медицинска застраховка с асистанс за лица до 65 г.- 10 лв.;
Медицинска застраховка с асистанс за лица от 65 г. до 69.99 г. - 16 лв.;
Медицинска застраховка с асистанс за лица от 70 г. до 79.99 г. - 22 лв.;
Застраховка „Отмяна на пътуване“ – сключва се по желание, съгласно условията и
тарифите на застрахователната компания в деня на сключване на договора;
Разходи от личен характер.

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.
Програма по дни:

1 ДЕН
София - Истанбул - Анкара (990км) 04:30 ч.- Отпътуване от София, около 06.15 ч. от
Пловдив. Преминаване през ГКПП “Капитан Андреево”. Дневен преход през Истанбул към
Анкара – столицата на Република Турция, вторият по големина град в страната. Вечерно
пристигане в Анкара и настаняване в хотел категория 3*. Вечеря. Нощувка.

2 ДЕН
Анкара - Соленото езеро - Кападокия (320 км) Закуска в хотела. След закуска следва
панорамна екскурзия на град Анкара. Включва разглеждане на символа на Анкара –
Цитаделата – това е най – старата част на града. Разглеждане на Мавзолея на Ататюрк – там
където бащата на Турците Мустафа Кемал Ататюрk е погребан, Музея на Анадолските
цивилизации признат през 1971 г, за Европейски музей на годината. Част от
екскпонатната колекция включва предмети от времето на палеолита и неолита.
Разглеждане на Старата сграда на Парламента на Република Турция. Следобедно
отпътуване за Кападокия – „Земята на красивите коне”. По пътя преминаване през второто
по големина солено езеро в Турция - Туз гьол с кратък престой и възможност за снимки .
Пристигане в Кападокия. Настаняване. 19:00ч. - Вечеря.
Екскурзия срещу доплащане: 20:00 ч. – Посещение на турска вечер в автентичен ресторант.
Богата програма с възможност да се запознаете с оригинални фолклорни танци от региона
на Анадола. В цената са включени напитки и ядки . Нощувка.
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3 ДЕН
Кападокия - Юргюп - Аванос - Гъореме - Ючхисар (100 км) Закуска в хотела.
Екскурзии по желание: Рано сутринта - възможност за полет с балон (при подходящи
метеорологични условия и при наличие на свободен капацитет; при свободен капацитет,
цената се заплаща на място и варира от 180 до 280 евро, в зависимост от моментната
натовареност на балоните; водачът на групата и местният екскурзовод асистират туристите
при резервацията, заплащането, както и при организацията на трансфера от хотела до
мястото за излитане)
Екскурзии по желание: Рано сутринта - възможност за Трансфер за снимки на балоните в
Кападокия.
Включено в пакета: Целодневна екскурия на Кападокия – Област известна със своите
причудливи земни форми образувани преди 10 хиляди години, след едновременното
избухване на два вулкана /Ерчийсе и Хасандаа/ - Областта Кападокия е спомената още в
Библията.Ранните Християни са се заселили в областта, за да изповядват религията си
спокойно. Под действието на водата и въздуха са се образували причудливи
форми,шедьоври на творчеството на природата. Посещение на Музея на открито в Гьореме
/Голям комплекс от скални църкви - областта Гьореме е била населявана от древни
времена; в близкото минaло там са живяли Християни. Най-старите църкви в района – от
които до днес са се запазили много малко – датират от 7в. В долината на Гьореме се
намира Музеят на открито, който някога е бил дом на религиозна общност. Много на брой
църкви образуват голям манастирски комплекс, като целия е изваян в скалите.Според
местната легенда на това място имало 365 църкви – по една за всеки ден от годината, от
които едва 30 са отворени за посещение днес/. Разглеждане на крепостта Уч Хисар и
десетки панорамни площадки между които Долината на Гълъбите, Долината на
Отшелниците.Долината е известна и като Долината на монасите заради килиите открити
във варовиковите кули. Необикновената форма на каменните образувания прави долината
странна и изключително интересна; върховете им във формата на комин припомнят
легендата, че някога били обитавани от феи способни да изпълнят всяко желание.
Екскурзия срещу доплащане: 20:00 ч. – Посещение на автентичен ритуал на Дервиши.
Богата програма с възможност да се запознаете с оригиналните танци на последователите
на Мевляна и танца Сема. Нощувка.

4 ДЕН
Кападокия - Деринкую - Ъхлара - Истанбул (750 км) Закуска в хотела.
Екскурзии по желание: Рано сутринта - възможност за полет с балон (при подходящи
метеорологични условия и при наличие на свободен капацитет; при свободен капацитет,
цената се заплаща на място и варира от 180 до 280 евро, в зависимост от моментната
натовареност на балоните; водачът на групата и местният екскурзовод асистират туристите
при резервацията, заплащането, както и при организацията на трансфера от хотела до
мястото за излитане)
Екскурзии по желание: Рано сутринта - възможност за Трансфер за снимки на балоните в
Кападокия.
Включено в пакета: Разглеждане на подземния град Деринкую - /градът е бил обитаван от
5 в.пр.Хр., състои се от 9 етажа, свързани чрез каменни стълбища. В древността в града е
имало кухни, конюшни, мазета, винарни, столови, водоизточници, складове за маслини. За
да се предпазят от враговете си хората живеещи в града търкаляли големи каменни
блокове, за да запушат изходите. Отпътуване към живописната долина Ъхлара, образувана
вследствие многогодишното протичане на река Меледениз и приличаща много на
Колорадския каньон. Кратък престой за снимки. Отпътуване за Истанбул.
Пристигане в района на Истанбул и настанявнае в хотел. Нощувка.

5 ДЕН
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Истанбул - Одрин - София (580 км) Закуска в хотела.
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
разходка по булевард Истиклял с прочутия старинен трамвай „Носталгия“, Галатската кула
и католическата катедрала Св. Антоан. около 11:00ч. отпътуване от Истанбул за Одрин.
Пристигане в Одрин. Посещение на джамията Селимие. Свободно време. Отпътуване за
България. Пристигане в България около 22:00ч.
Цени
Цените за ранни записвания са валидни до 06.03.2022 и включват 20% отстъпка
Цена на човек в двойна стая от 439.92 лв.

2022-03-02 2022-04-03 Възможност
отпътуване
според
посочените
дати.
2022-04-21 2022-05-08 Възможност
отпътуване
според
посочените
дати.
2022-05-18 2022-08-14 Възможност
отпътуване
според
посочените
дати.
2022-09-02 2022-09-25 Възможност
отпътуване
според
посочените
дати.
2022-10-12 2022-12-11 Възможност
отпътуване
според
посочените
дати.

DBL

SNGL

DBL + EXB
1692.00 лв.
1353.60 лв.

DBL+CHD (0 5.99)
1410.00 лв.
1128.00 лв.

DBL+CHD (6 11.99)
1551.00 лв.
1240.80 лв.

1128.00 лв.
902.40 лв.

987.00 лв.
789.60 лв.

1212.60 лв.
970.08 лв.

1043.40 лв.
834.72 лв.

1818.90 лв.
1455.12 лв.

1515.75 лв.
1212.60 лв.

1677.90 лв.
1342.32 лв.

1128.00 лв.
902.40 лв.

987.00 лв.
789.60 лв.

1692.00 лв.
1353.60 лв.

1410.00 лв.
1128.00 лв.

1551.00 лв.
1240.80 лв.

1212.60 лв.
970.08 лв.

1043.40 лв.
834.72 лв.

1818.90 лв.
1455.12 лв.

1515.75 лв.
1212.60 лв.

1677.90 лв.
1342.32 лв.

1128.00 лв.
902.40 лв.

987.00 лв.
789.60 лв.

1692.00 лв.
1353.60 лв.

1410.00 лв.
1128.00 лв.

1551.00 лв.
1240.80 лв.

за

за

за

за

за

Условия:

Резервация за черноморска Турция с минимален риск:
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Резервация с депозит от 50 лв. на човек
Потвърждение и доплащане 30 дни преди отпътуване.
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при затваряне на границите

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 помалко 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 – 7 дни преди отпътуване,
когато се обявява и доплащането за транспорта.
Полезна информация:

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 30 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 35 до 40 човека се налага доплащане в размер на 45 лева на човек, за
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да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 30 до 35 човека се налага доплащане в размер на 60 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 25 до 30 туристи се доплащат 90 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
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 17.01.2022. 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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