
НОВА ГОДИНА В ИСТАНБУЛ  

4 дни/ 3 нощувкиq автобус 

дата на отпътуване: 30.12.2021 г. 

ЦЕНА: ОТ 350 ЛЕВА 

ПРОГРАМА 

 

1 ден /30.12.2021/ четвъртък  

Отпътуване от София в 06.00 часа от Централна Автогара. Пристигане в Истанбул 
около обяд. Настаняване в хотела. Свободно време или по желание - панорамна 
обиколка с посещение на последния султански дворец „Долмабахче“ и 
българската църква „Свети Стефан“.  

Нощувка.  

 

2 ден /31.12.2021/ петък  

Закуска. Пешеходна обиколка на старата част на Истанбул: Хиподрума, Египетския 
обелиск, Змиевидната колона, Колоната на Константин, Синята джамия „Султан 
Ахмед“, султанския дворец „Топ кaпъ“, „Света София“. Свободно време.  
Празнична новогодишна нощ на яхта с круиз по Босфора или в ресторант с 
програма. Вечерята включва богато меню и неограничено количество местни 
алкохолни и безалкохолни напитки без лимит. Нощувка.  

 

3 ден /01.01.2022/ събота  

Закуска. По желание екскурзия с посещение на Църквата на Първото число и 
пешеходна обиколка на площад „Таксим“ и известната търговска улица 
„Истиклял“, където са лицеят на Галатасарай, италианската катедрала на „Св. 
Антоний от Падуа“, кулата „Галата“, Музеят на „Мадам Тюсо“. По време на тази 
обиколка се ползва градски транспорт.  
Свободно време или нощна обиколка на Истанбул. Разгледайте европейската и 
азиатската части на града, окъпани в светлини – Златния рог, кулата „Галата“, х-л 
„Пера Палас“, преминаване в Азия по първия мост над Босфора, посещение на 
Emaar Mall и Пеещите фонтани на Истанбул в Мола „WaterGardens“. Нощувка.  

 

4 ден /02.01.2022/ неделя  

Закуска. Около 09.00 ч. отпътуване от Истанбул. Пристигане в Одрин. Посещение на 
джамията „Селимие“. Свободно време. Отпътуване за България. Пристигане в 
София късно вечерта. 
 



ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА: 
 

Хотел  “ORAN” 4* 

Дата База 

Възрастен 
в двойна 

стая 

Двойна 
стая 

Двама 
възрастни и 

трети на 
допълнително 

легло 

Единична 
стая 

Двама 
възрастни и 

дете (0-5.99) на 
допълнително 

легло 

Двама възрастни 
и дете (0-11.99) 

на допълнително 
легло 

30.12.2021 г.  BB 350 лв. 700 лв. 1050 лв. 475 лв. 845 лв. 910 лв. 

 

Хотел “KLASS” 4* 

Дата База 

Възрастен 
в двойна 

стая 

Двойна 
стая 

Двама 
възрастни и 

трети на 
допълнително 

легло 

Единична 
стая 

Двама 
възрастни и 

дете (0-5.99) на 
допълнително 

легло 

Двама 
възрастни и 

дете (0-11.99) на 
допълнително 

легло 

30.12.2021 г.  BB 380 лв. 760 лв. 
 

1140 лв. 
 

525 лв. 905 лв. 985 лв. 

 

 

Хотел „BEETHOVEN SENFONI” 4* 

Дата База 

Възрастен 
в двойна 

стая 

Двойна 
стая 

Двама 
възрастни и 

трети на 
допълнителн

о легло 

Единична 
стая 

Двама 
възрастни и 

дете (0-5.99) на 
допълнително 

легло 

Двама 
възрастни и 

дете (0-11.99) на 
допълнително 

легло 

30.12.2021 г.  BB 410 лв. 820 лв. 1230 лв. 575 лв. 965 лв. 1060 лв. 
 

Цената включва: 

 Транспорт с автобус;  
 3 нощувки с 3 закуски в хотел по избор;  
  Пешеходна обиколка на Стария Истанбул с екскурзовод;  



 Трансферите в Новогодишната нощ;  
 Посещение на Одрин;  
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро на ЗАД „Алианц“;  

  Тур мениджър от агенцията. 
 

Цената не включва: 

 Празнична новогодишна вечеря на яхта по Босфора с местни напитки без 
лимит: възрастен – 186 лева; дете 0-2.99 г. – безплатно; дете от 3-6.99 г. – 80 

лева; дете от 7-11.99 г. – 160 лева. 
 Празнична новогодишна вечеря в Gar Muzik Hall – 140 лева; дете 0-2.99 г. – 

безплатно; дете от 3-6.99 г. – 60 лева.; дете от 7-11.99 г. – 120 лева. 
 Панорамна обиколка с включен билета за двореца „Долмабахче“ с 

екскурзовод на български език – 40 евра / 79 лева; 
 Нощна обиколка на Истанбул с посещение на Емаар и Пеещите фонтани – 15 

евро / 30 лева;  
 Пешеходна обиколка на „Таксим“ и бул. „Истиклял“ с включени билети за 

градския транспорт – 10 евро / 20 лева;  
 Входните такси за музеите: „Топ капъ“ – 200 лири, кулата „Галата“ и други; 
 Слушалки по време на екскурзиите – 6 лв.;  
 PCR или антигенен тест, ако се изискват такива към момента на пътуването;  
 Доплащане за медицинска застраховка за туристи над 65 г. – 7 лв 

 

 

Условия:  
Цената на екскурзията е валидна при 40 пълно платили туристи.  
Срок за уведомяване при недостигнат минимален брой – 30 дни преди датата на 
отпътуване.  
Необходим документ за влизане в страната е паспорт с минимална валидност 6 
месеца.  
Деца под 18 г., пътуващи с 1 родител е необходимо да имат нотариално заверено 
пълномощно от другия родител. По време на пътуването е необходимо и 
фотокопие на пълномощното.  
Възможни са промени в дните на провеждане на екскурзиите.  
 

Правила за пътуване:  
За влизане в Турция се изисква валидна ваксина или антигенен тест.  
 



Резервации:  
При резервация се заплащат 30% от стойността на пакета.  
Пълно плащане до 30 дни преди датата на отпътуване.  
 

Анулации:  
до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки;  
от 59 до 30 дни преди датата на тръгване – 30% от сумата;  
от 30 дни до датата на тръгване – 100 % от цялата сума на екскурзията. 


