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

Екскурзия между Европа и Азия - Чанаккале, Килитбахир, Кешан и
Одрин
Екскурзия с 2 нощувки в Чанаккале с посещение на Килитбахир, Кешан, Одрин и
възможност за посещение на древните градове Асос и Троя
Тип оферта: Автобус
Градове на потегляна: София / Трафик Маркет, Ихтиман / Мотел Ихтиман, Пазарджик /
Шел Пазарджик, Пловдив / ОМВ Санкт Петербург, Хасково/ бензиностанция ОМВ
Дати на отпътуване: 31.03.2022, 22.04.2022, 29.04.2022, 05.05.2022, 19.05.2022, 09.06.2022,
30.06.2022, 21.07.2022, 04.08.2022, 25.08.2022, 29.09.2022, 20.10.2022, 03.11.2022,
24.11.2022
Типове настаняване: Двойна стая , Единична стая, Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (6 - 11.99)
Типoве изхранване: BB (нощувка със закуска)
Описание:
Една нова идея за една различен Уикенд в близост до световноизвестни исторически места
и културни паметници като Древна Троя, Ассос, Бергама и пролива Дарданелите с
полуостров Галиполи. Краткото, но много емоционално пътуване до Чанаккале и района му
със сигурност ще ви помогне да се заредите с много положителни емоции.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
Транспорт София - Чанаккале - София с лицензиран туристически автобус или
микробус;
Гранични, фериботни, пътни такси и паркинг;
2 нощувки със закуски в хотел 3* в Чанаккале;
Бонус: Посещение на Килитбахир;
Бонус: Посещение на град Кешан – свободно време за пазаруване в местна
търговска верига;
Бонус: Посещение на Одрин при възможнист разглеждане Джамията Селимие- найголямата джамия в Турция ;
Бонус: На връщане в България бърз антигенен тест за сметка на ТО ( ако е
необходим към дата на пътуването );
Допустим багаж в автобуса - 1 куфар до 30 кг. на човек;
Придружител от фирмата организатор по време на пътуването;
Обслужване на място от фирмата партнъор.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с Ковид покритие и лимит 5000 € за
лица до 84.99 г. – 8 лв., лица 85 и повече години не се застраховат;
Туристическите обиколки с лицензиран турски екскурзовод на български език,
както следва:
Туристическа обиколка на Чанаккале (при минимум 20 човека)
Целодневна екскурзия до руините на древните градове Асос и Троя (при минимум
20 човека)
Входни такси, туристически такси и билети за градски транспорт.
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Програма по дни:

1 ДЕН
Отпътуване от София - 22:30 часа Трафик Маркет (автогара Сердика), Пловдив - 00:15 часа,
Хасково - 00:45 часа, по маршрут Свиленград – Капитан Андреево – Одрин – Чанаккале.

2 ДЕН
Пристигане в гр. Гелиболу около 6.30 часа сутринта. Преминаване на Дарданелите с
ферибот. Пристигане в хотела в Чанаккале. При възможност, настаняване. Свободно време
за почивка.
По желание при минимум 20 човека: Туристическа обиколка на забележителностите на
града: Крепостта Чименлик, построена през 1462 г. от султан Мехмет II, в която днес се
помещава военноморският музей на града; старата чаршия, крайбрежната улица,
паметника на Ататюрк, репликата на Троянския кон подарена на града от актьора Брат Пит
през 2004 година, подарена на жителите на града. Възможност за вечеря. Нощувка.

3 ДЕН
Свободно време за разходки или ескурзия по желание.
По желание при минимум 20 човека: Целодневна екскурзия до руините на древните градове
Асос и Троя. Отпътуване до руините на Асос за една вълнуваща среща с древна Елада в
селище, основано в 7 в. пр.н.е. от жителите на остров Лесбос. Тук сред свещената планина
Ида, все още се виждат внушителните колони и останки от древния храм на Атина Палада,
откъдето се разкрива невероятна гледка към живописно нарязаното крайбрежие на Егейско
море и остров Лесбос. Тук прекарва няколко години от живота си големият мислител и
философ Аристотел като основава и своя школа. В подножието на планината се намира
Античното пристанище, където старинните сгради са приютили живописни хотелчета,
ресторантчета и кафенета. Отпътуване за Троя, древният Илион – пътуване, което ще ви
пренесе векове назад във времето на 10-годишната война между елини и троянци, ще си
припомним удивителната съдба на Шлиман – немският археолог, нарочен от съдбата да
разкрие Троя и древна Микена. Завръщане късния следобед в Чанаккале. Възможност за
вечеря. Нощувка.

4 ДЕН
Отпътуване за Килитбахир, Кешан и Одрин.
Бонус: Посещение на Килитбахир. Килитбахир - пристанищен град, разположен на найтясното място на Дарданелите. Широчината на проливите на това място е 1300м, а
отсрещният град е Чанаккале. Свободно време за разглеждане на крепостта Килитбахир,
построена през 15в от завоевателя на Константинопол - Султан Мехмед II Завоевателя.
Крепостта впечатлява със своята уникална архитектура под формата на катинар и е
наричана "Ключ на морето" Отпътуване до град Кешан
Бонус: Посещение на Кешан - свободно време за пазаруване в местна търговска верига.
След Кешан отпътуване за Одрин.
Бонус: Посещение на българската църква "Св. Св. Константин и Елена"
Бонус: Посещение на българската църква "Св. Георги"
Бонус: Посещение на Одринското капалъ чарши, където може да се купи сладки, локум,
баклава и други и самостоятелно посещение на най-голямата джамия в Турция - "Селимие".
Отпътуване за България. Пристигане в Хасково, Пловдив и София около 01:30 часа
Цени
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Цените за ранни записвания са валидни до 30.01.2022 и включват 25% отстъпка
Цена на човек в двойна стая от 162.00 лв.
DBL
2022-03-31 432.00 лв.
2022-11-27 324.00 лв.
Екскурзия между
Европа и Азия.
Възможност за
отпътуване
според
посочените дати.

SNGL

DBL + EXB

336.00 лв.
252.00 лв.

648.00 лв.
486.00 лв.

DBL+CHD (6 11.99)
402.00 лв.
301.50 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
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/,
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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
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
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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.

page 5 / 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

