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екскурзия до Истанбул 
от София, Русе и Варна 

 

3 дни / 2 нощувки 
 

Дати на отпътуване 2018 : 21.09.2018-24.09.2018 при мин. 40 човека 
 

Цените за ранни записвания са валидни до 22.07.2018 г. 
 

Автобусна екскурзия до Истанбул с богата екскурзионна програма - Възможност за отпътуване от София, 
Ихтиман, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Русе(при мин.10 човека), В.Търново, Габрово, Казанлък, Ст.Загора, 

Варна, Сл. бряг, Бургас; 
 

Програма: 
 
Ден 1 Отпътуване от началния пункт, заложен по екскурзионния план. Нощен преход. 
Ден 2 Сутрешно пристигане в Истанбул. Освежаване във фоайето на избрания от Вас хотел и свободно 
време. Възможност за участие в допълнителни екскурзии срещу заплащане. Aко има свободни стаи в 
момента на пристигане, гостите се настаняват веднага. Ако няма свободни стаи, настаняването става след  
14.00 ч. Това е  политика на всички хотелиери в световен мащаб. Стаите се освобождават в 9:00 ч.  
Включена в пакета: 08:30ч. Пешеходна разходка из античния и средновековен център на Истанбул;. 
Екскурзии по желание: 10:00ч. - Посещение на водохранилището Йеребатан (има входна такса). 
Екскурзии по желание: 11:00ч. - Посещение на църквата Света София ( има входна такса). 
Екскурзии по желание: 12:30ч. - Посещение на султанския дворец Топ Капъ (има входна такса). 
Екскурзии по желание: 18:30ч. - Вечеря в рибен ресторант с изумителна гледка към Златния Рог. 
Екскурзии по желание: 19:00ч.  - Вечеря в ресторант на хотел. 
Екскурзии по желание: 19:00ч  - Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и 
програма 
Екскурзии по желание: 20:00ч. - Посещение на атрактивен ресторант Гар Мюзик Хол. 
Екскурзии по желание: 21:00ч. - Нощна автобусна обиколка на Истанбул - Светлинна симфония. Нощувка.  
 
Ден 3 Закуска. Свободно време. Възможност за участие в допълнителни екскурзии срещу заплащане. 
Екскурзии по желание: 08:30ч. Полудневна екскурзия "Целувката на Босфора" с посещение на хълма 
"Пиерлоти", плаване с кораб по Босфора, летния дворец "Бейлярбейе", "Девичата кула" и тунела 
"Мармарай"/Екскурзията се провежда при събран минимум от 10 човека  
 
Екскурзии по желание: 08:30ч. - Панорамна автобусна обиколка на Истанбул с преминаване на Азиатския 
бряг. 
Екскурзии по желание: 10:30ч. - Плаване с корабче по Босфора - вълнуваща разходка между два 
континента. 
Екскурзии по желание: 12:45ч. - Посещение на двореца Долмабахче - Турският Версай (има входна такса). 
Eкскурзии по желание:18:30ч -Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с посещение на небостъргача 
"Сапфир" билет за изкачване на панорамна площадка и 4D + посещение на площад Таксим/Екскурзията се 
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провежда при събран минимум от 10 човека  
Екскурзии по желание: 19:00ч.  - Вечеря в ресторант на хотел. 
Екскурзии по желание: 20:00ч. - Посещение на атрактивен ресторант Гар Мюзик Хол. 
Екскурзии по желание: 20:15ч. - Посещение на атрактивен ресторант 1001 нощ Ташхан Аркат. Нощувка.  
 
Ден 4 Закуска. Свободно време. Възможност за участие в допълнителни екскурзии срещу заплащане. 
Освобождаване на стаите до 12:00 ч.  
Екскурзии по желание:08:30ч.-Екскурзия до Миниатюрк - парк с минимакети от Цяла Турция 
Екскурзии по желание:08:00ч.-Екскурзия до Принцовите острови./Тази екскурзия се осъществява през 
месец март до септември при добри метеорологични условия./. 
Включено в пакета: Посещение на Мол „FORUM” на територията на който се намират множество 
магазини, между които PRAKTIKER, магазин IKEA, сензационния аквариум "Sea Life Akvarium"(без включен 
билет); 
Включено в пакета: кратък престой в град Одрин. Възможност за разглеждане на Джамията Селимие и 
Одринската Капълъ Чаршъ. Важно: Пътуващите по линия Варна, Слънчев Бряг и Бургас нямат посещение 
на Одрин. Посещава се град Къркларели; Отпътуване за България. 
 
Ден 5 Пристигане в България след полунощ /неделя срещу понеделник/. 
 
Цените за ранни записвания са валидни до 22.07.2018г 

SNGL DBL DBL + EXB DBL+CHD 
(0 - 5.99) 

DBL+CHD 
(6 - 11.99) 

3DBL 2TRPL 

Хотел 2*  
No name 

253.00 лв. 
207.46 лв. 

390.00 лв. 
319.80 лв. 

585.00 лв. 
479.70 лв. 

555.00 лв. 
455.10 лв. 

566.00 лв. 
464.12 лв. 

975.00 лв. 
799.50 лв. 

Хотел 2*/3*  
No name 

263.00 лв. 
215.66 лв. 

410.00 лв. 
336.20 лв. 

615.00 лв. 
504.30 лв. 

585.00 лв. 
479.70 лв. 

595.00 лв. 
487.90 лв. 

1025.00 лв. 
840.50 лв. 

Хотел 3*  
No name 

275.00 лв. 
225.50 лв. 

430.00 лв. 
352.60 лв. 

645.00 лв. 
528.90 лв. 

615.00 лв. 
504.30 лв. 

625.00 лв. 
512.50 лв. 

1075.00 лв. 
881.50 лв. 

Хотел 4*  
No name 

348.00 лв. 
285.36 лв. 

480.00 лв. 
393.60 лв. 

720.00 лв. 
590.40 лв. 

684.00 лв. 
560.88 лв. 

696.00 лв. 
570.72 лв. 

1200.00 лв. 
984.00 лв. 

 
Съкращения: 
SNGL - Единична стая 
DBL - Двойна стая 
DBL + EXB - Двойна стая + допълнително легло 
DBL+CHD (0 - 5.99) - Двойна стая + дете (0 - 5.99) 
DBL+CHD (6 - 11.99) - Двойна стая + дете (6 - 11.99) 
 
 
Пакетната цена включва: 

 Транспорт България -Турция (Истанбул) -България с лицензиран туристически автобус или 
микробус; 

 Пътни, магистрални и гранични такси; 

 2 нощувки в съответната категория хотел; 
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 2 закуски в съответната категория хотел; 

 Класически тур - Пешеходна разходка из историческия център на Истанбул; 

 Посещение на Капалъ Чарши; 

 Посещение на Историческия Хиподрум; 

 Разглеждане на Колоната на Константин Велики; 

 Разглеждане на Египетския обелиск; 

 Разглеждане на Змиевидната колона; 

 Разглеждане на Фонтана на Вилхелм II; 

 Посещение на Синята Джамия; 

 Посещение на Мол „FORUM” на територията на който се намират множество магазини, между 
които PRAKTIKER, магазин IKEA, сензационния "Sea Life Akvarium"(без включен билет); 

 Кратък престой в град Одрин; Пътуващи по линия Варна, Слънчев Бряг и Бургас нямат посещение 
на Одрин. Посещава се град Къркларели; 

 Възможност за посещение на одринската Капълъ Чарши; 

 Възможност за посещение на Джамията Селимие в Одрин - дело на великия архитект на 
османската империя Мимар Синан; 

 Водач от фирмата организатор по време на пътуването и престоя в Истанбул. 
 
Пакетната цена не включва: 

 Разходи от личен характер; 

 Програми по желание; 

 Медицинска застраховка с Асистанс; (заплаща се допълнително към екскурзионния пакет); 

 Входни такси за музеите; 
 

ПРОМО ВЪЗМОЖНОСТ: При закупуване на допълнителни екскурзии в България, всеки един клиент има 
невероятната възможност да се възползва от промоционалните цени валидни до 5 работни дни преди 
датата на заминаване. За допълнителна информация, моля посетете секция "Допълнителни екскурзии". 
Цените на допълнителните екскурзии и услуги, заплатени по време на пътуването са м/у 20%-30%  по-
високи! 
 
Допълнителни екскурзии: 
Посещение на "Sea Life Akvarium" в Истанбул ( деца от 2 - 16г.) и възрастни над 65г. 
Аквариума се намира в Истанбул и е първият гигантски аквариум в Турция, който предлага на 
посетителите да поплуват между петте тигрови акули или дори да им дадат храна.Аквариумът "Sea Life 
Akvarium" се намира в търговски център в квартал Байрампаша в Истанбул. 
 Цена на човек - 22.00 лв. 
 
Пешеходна разходка из античния град /включена в пакета/ 
Цената включва:  екскурзоводско обслужване  от лицензиран екскурзовод от Министерство на културата и 
туризма на Република Турция. 
На ПЕШЕХОДНАТА РАЗХОДКА  ще се запознаете с някои от основните забележителности на античния и 
средновековен исторически център на Истанбул.  
Цена на човек - 13.69 лв. 9.77 лв. 
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Посещение и екскурзоводско обслужване на водохранилището Йеребатан 
Цената включва: Посещение и екскурзоводско обслужване в обекта предоставено от лицензиран 
екскурзовод от Министерство на културата и туризма на Република Турция и обслужване от фирмата 
партнъор .  
Цена на човек - 34.00 лв. 29.00 лв. 
 
Посещение и екскурзоводско обслужване на водохранилището Йеребатан (Деца до 12г.) 
Йеребетан сарнъджъ (на турски: Yerebatan Sarnici), или Цистерна на базиликата, е най-голямото и добре 
запазено покрито водохранилище за питейна вода в Истанбул измежду открити до няколкостотин в града, 
приличащо на дворец. Цена на човек - 30.00 лв.25.00 лв. 

 
Посещение на"Sea Life Akvarium"за лица от 16 г. до 65 г. 
Аквариума се намира в Истанбул и е първият гигантски аквариум в Турция, който предлага на 
посетителите да поплуват между петте тигрови акули или дори да им дадат храна.Аквариумът "Sea Life 
Akvarium" се намира в търговски център в квартал Байрампаша в Истанбул. 
Цена на човек – 31 лв. 
 

Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и програма 
Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и програма. Предлагаме Ви едно 
вълнуващо изживяване между два континента с включен трансфер от хотела до пристанището, вечеря на 
яхтата и богата музикална програма.  
Цена на човек - 98.00 лв.88.00 лв. 
 

Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и програма ( Деца 0 - 11.99г.) 
Екскурзия "Нощен Босфор" - плаване с кораб по Босфора с вечеря и програма. Предлагаме Ви едно 
вълнуващо изживяване между два континента с включен трансфер от хотела до пристанището, вечеря на 
яхтата и богата музикална програма.  
Цена на човек - 79.00 лв.59.00 лв. 
 

Екскурзия "Целувката на Босфора" с посещение на хълма "Пиерлоти", плаване с кораб по Босфора, 
летния дворец "Бейлярбейе", "Девичата кула" и тунела "Мармарай" 
Екскурзия по желание:   08:30ч.  -  Екскурзия   "Целувката на Босфора"  - екскурзията включва посещение 
на хълма на влюбените  "Пиерлоти"  и  изкачване с лифт  до панорамната площадка на хълма, кратка 
пауза и възможност за снимки.  
Цена на човек - 105.00 лв.84.00 лв. 
 

Екскурзия "Целувката на Босфора" с посещение на хълма "Пиерлоти", плаване с кораб по Босфора, 
летния дворец "Бейлярбейе", "Девичата кула" и тунела "Мармарай" ( Деца до 12г.) 
Екскурзия по желание:   08:30ч.  -  Екскурзия   "Целувката на Босфора"  - екскурзията включва посещение 
на хълма на влюбените  "Пиерлоти"  и  изкачване с лифт  до панорамната площадка на хълма, кратка 
пауза и възможност за снимки.  
Цена на човек - 89.00 лв.69.00 лв. 
 

Посещение на атрактивен ресторант " Gar Вариете" в Истанбул (ден петък) 
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Цената включва – транспорт с микробус или автобус до ресторанта и обратно до хотела, вечеря, богата 
шоу програма и обслужване от фирмата партньор. Меню: салата асорти (ордьовър), топли предястия, 
зелена салата, основно ястие , сезонни плодове за десерт.  
Цена на човек - 70.00 лв.60.00 лв.  
 

Посещение на атрактивен ресторант " Gar Вариете" в Истанбул (ден петък) Деца до 11.99г. 
Цената включва – транспорт с микробус или автобус до ресторанта и обратно до хотела, вечеря, богата 
шоу програма и обслужване от фирмата партньор. Меню: салата асорти (ордьовър), топли предястия, 
зелена салата, основно ястие , сезонни плодове за десерт.  
Цена на човек - 60.00 лв.50.00 лв. 
 

Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с посещение на небостъргача "Сапфир" билет за изкачване 
на панорамна площадка и 4D 
Цената включва : Oбиколка  на Истанбул с посещение и изкачване до панорамната площадка на 
небостъргача " Сапфир" и 4D кино 
Цена на човек - 69.00 лв.59.00 лв.  
 

Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с посещение на небостъргача "Сапфир" билет за изкачване 
на панорамна площадка и 4D ( Деца до 11.99г.) 
Цената включва : Oбиколка на Истанбул с посещение и изкачване до панорамната площадка на 
небостъргача " Сапфир" и 4D кино ( Деца до 11.99г.) 
Цена на човек - 59.00 лв.49.00 лв.  
 
Посещение на парка "WILD PARK" - дивият свят на джунглата и океана 
Посещение на парка "WILD PARK" - дивият свят на джунглата и океана 
Цена на човек -12.00 лв.12.00 лв. 
 

Посещение и екскурзоводско обслужване на църквата Света София с включен билет 
Цената включва:посещение и екскурзоводско обслужване в обекта предоставено от лицензиран 
екскурзовод от Министерство на културата и туризма на Република Турция и обслужване от фирмата 
партнъор. Музеят “Св. София” е шедьовър на византийското изкуство.  
Цена на човек -47.00 лв.41.00 лв. 
 

Посещение и екскурзоводско обслужване на църквата Света София с включен билет (Деца до 12г.) 
Цената включва:посещение и екскурзоводско обслужване в обекта предоставено от лицензиран 
екскурзовод от Министерство на културата и туризма на Република Турция и обслужване от фирмата 
партнъор. Музеят “Св. София” е шедьовър на византийското изкуство.  
Цена на човек - 41.00 лв.37.00 лв. 
 

Посещение и екскурзоводско обслужване на султанския дворец Топ Капъ с включен билет 
Цената включва: Посещение и екскурзоводско обслужване в обекта предоставено от лицензиран 
екскурзовод от Министерство на културата и туризма на Република Турция и обслужване от фирмата 
партнъор . "Топкапъ" е построен върху византийски дворец - център на византийското управление.  
Цена на човек - 47.00 лв.41.00 лв. 
  



                    

 

9000 Varna, 54 Osmi Primorski polk Blvd., Tel: +359 52 600 225, tourism@vectratravel.com 
1612 Sofia, 99 Vitosha Blvd., Tel: +359 2 408 30 30, tourism.sofia@vectratravel.com 

7000 Rousse, 2 Tzar Ferdinand Blvd., Tel. +359 82 54 90 90, tourism.rousse@vectratravel.com 

Посещение и екскурзоводско обслужване на султанския дворец Топ Капъ с включен билет (Деца до 
12г.) 
Цената включва: Посещение и екскурзоводско обслужване в обекта предоставено от лицензиран 
екскурзовод от Министерство на културата и туризма на Република Турция и обслужване от фирмата 
партнъор . "Топкапъ" е построен върху византийски дворец - център на византийското управление.  
Цена на човек - 41.00 лв.37.00 лв.  
 
 Забележка: 

o Промяна на цената е възможна при: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т.ч. на 
горивото;увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като 
летищни,пристанищни и други такси;промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в 
периода между сключването му и датата на отпътуването. 

o Офертата е валидна за пътуване на упоменатите дати, с изключение на предстоящи празнични или 
специални програми, като Великден, Майски празници, Септемврийски програми, Коледа, Нова 
Година и тн. 

o Всеки турист, койтo e резервирал и заплатил пакет за ранно/промоционално записване в случай на 
анулация, може да се откаже от договора, без да дължи неустойка, ако анулацията се направи до 
10:00 часа в първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня на закупуването. 

o Всички клиенти  задължително доплащат за допълнителна медицинска застраховка  при 
резервация; 

o Необходими документи: Задграничен паспорт с валидност поне 6 месеца от датата на отпътуване; 

o Туроператора има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' с ЗАД "АРМЕЕЦ"- гр. 
София, ул. Стефан Караджа. Туроператора предлага на всеки клиент възможността за сключване на 
допълнителни застраховки "Отмяна на пътуване" и застраховка "Кражба, загуба или забавяне на 
личен багаж". 

o Отпътуването от Русе и  Бяла е при мин. 10 човека. Ако бройката не е набрана, клиентите трябва да 
се придвижат самостоятелно до някой от следните градове за потегляне - В.Търново, Габрово, 
Казанлък  и Ст.Загора; 

o № 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 30.00 лева на човек. Не се приемат рекламации и 
оплаквания във връзка с разпределението на туристите в автобуса. 

o Пакетът не може да се използва от граждани с турски паспорти. 

o 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. 

o Начин на плащане: Заплащане на капаро в размер на 30%  и доплащане 21 дни преди датата на 
заминаване. При поскъпване на горивата, фирмата организатор си запазва правото да повиши 
цената на транспорта за предстоящи пътувания, независимо кога са резервирани и заплатени. 

o 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 
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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. 

o 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. 

o Екскурзията се осъществява при минимум 40 човека - за всяка група. 

o Срок за уведомление, ако тази бройка не е набрана –7 дни преди отпътуване, когато се обявява и 
доплащането за транспорта. 

 


