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

Егейска Турция - aвтобусна екскурзия с екскурзовод на български
език, без нощен преход с 4 нощувки, 4 закуски
По следите на древните цивилизации, с посещение на Айвалък, Измир и Кушадасъ
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 / Трафик
Маркет, Стара Загора, 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 (6 - 11.99)
Описание:
Автобусна екскурзия с богата екскурзионна програма и възможност за разглеждане на едни
от най-древните исторически паметници на културата: Пергамон – Асклепион - Кушадасъ –
Ефес - Къщата на Дева Мария - Храмът на Артемида - Измир - Айвалък - Троя
Автобусна екскурзия до сърцето на Анадола без нощен преход с 4 нощувки, 4 закуски и 3
вечери.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
Транспорт България - Турция - България с лицензиран туристически автобус или
микробус;
Пътни, гранични, магистрални и фериботни такси;
2 нощувки със закуски и вечери в хотел 3* в Айвалък/Саръмсаклъ;
2 нощувки със закуски и вечери в хотел 3* в Кушадасъ;
Пешеходна разходка в района на древна Бергама;
Пешеходна разходка в Измир;
Представител от фирмата по време на пътуването и престоя на групата.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
Разходи от личен характер;
Входните такси по туристическите обекти;
Целодневна екскурзия до Ефес, Къщата на Дева Мария, Храма на Артемида;
Ползването на лифт до Акропола в Бергама - заплаща се допълнително 10 лв на
човек
Входни такси и билети за други музеи, обекти и прояви.
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.
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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
Отпътуване от началния пункт , заложен по екскурзионния план от София / Русе / Варна /
Гоце Делчев. Преминаване през ГКПП “Капитан Андреево”. Дневен преход през Одрин –
Чанаккале – Едремит. Пристигане в един от малките и очарователни курорти на Егейското
крайбрежие Айвалък. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.

2 ДЕН
Закуска. 8.00 ч. - отпътуване за Кушадасъ - разположен сред красив залив, курортът
Кушадасъ може да очарова всеки един от посетителите си със забележителните си морски
пейзажи. По пътя от Айвалък към Кушадасъ възможност за разглеждане на Бергама,
наследник на древногръцкия Пергамон и Храмът на изцелението Асклепион – най-старата
болница в света, създадена от бог Асклепий (входните такси за споменатите обекти както и
екскурзоводската беседа в обектите се заплащат диопълнително) Пристигане в Кушадасъ Птичия остров. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.

3 ДЕН
Закуска. 8.00 ч. - свободно време или туристическа програма по желание.
Екскурзия по желание: Възможност за участие в целодневна екскурзия с лицензиран местен
екскурзовод с разглеждане на древния град град Ефес - един от най- известните градове на
античността, познал властта на йонийци, лидийци, персийци, римляни и турци; посещение
на Къщата на Дева Мария, където е прекарала последните дни от живота си. Следобед
разходка до съвременния град Селчук, където се намирал Храмът на Артемида - едно от
чудесата на света, джамията "Иса Бей" – направена с различни камъни, докарани от
античния град Ефес, гробът на апостол Йоан и руините на османската крепост. Вечеря.
Нощувка в Кушадасъ.

4 ДЕН
Закуска. 8.00 ч.След закуска. Отпътуване от Кушадасъ в посока Айвалък. По пътя –
пешеходна разходка в центъра на най–големия град на Егейска Турция Измир – древната
Смирна, родното място на поета Омир и корабния магнат Аристотел Онасис. Фотопауза пред
паметника на Кемал Ататюрк – бащата на турската нация и разходка по крайбрежния
булевард. Настаняване в района на Айвалък вечерта. Вечеря. Нощувка.

5 ДЕН
Закуска. 8.00 ч. - Панорамна обиколка на Айвалък и местността Съръмсъклъ с посещение на
природния феномен " Дяволската стъпка". Панорамна обиколка на Айвалък е една
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прекрасна възможност за посещение на феноменалния обект Дяволската стъпка – Шейтан
софрасъ. Древна турска легенда разказва, че на Дявола му писнало от проблеми и си
потърсил тихо красиво местенце - намерил го на Малоазийския бряг......за да разберете как
завършва легендата Ви предлагаме да посетите този природен феномен. Въпросното
хълмче се издига на 120 метра надморска височина в южния край на Едремитския залив в
Егейско море, където туристите задължително се снимат за спомен между кактусите и
палмите. Днес местността Шейтан софрасъ (Дяволската маса) е сред основните
забележителности на малко известния у нас турски курорт Айвалък. В района на
30-хилядното, основано от гърци градче, е оцеляла до наши дни православната черква "Св.
Никола". Отпътуване и пристигане в Одрин / Едирне – втората османска столица след Бурса
и преди Константинопол / Истанбул, града на пехливаните (мазните борби) и плодовите
ароматизатори. Кратко посещение и разглеждане на църква "Св.Св.Константин и Елена"
Шопинг тур из мол „ Ераста” и посещение на центъра на града, търговската улица и найголямата джамия в Турция “Селимие” с най-високите минарета /70,9 м. - шедьовър в
творчеството на Мимар Синан. Отпътуване за България. Пристигане в България късно
вечерта.
Цени
Цените за ранни записвания са валидни до 06.02.2022 и включват 22% отстъпка
Цена на човек в двойна стая от 312.00 лв.
DBL
2022-03-02 800.00 лв.
2022-12-11 624.00 лв.
Възможност за
отпътуване
според
посочените дати.

SNGL

DBL + EXB

700.00 лв.
546.00 лв.

1200.00 лв.
936.00 лв.

DBL+CHD (6 11.99)
1100.00 лв.
858.00 лв.

Условия:

Резервация за черноморска Турция с минимален риск:
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 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
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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
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
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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 16.01.2022. 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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