Истанбул

5 дни / 3 нощувки
На
Трети Единична Дете от 0–
човек в възрастен
стая
12 г. с
MONACO HOTEL 3*
двойна
в стая
двама
www.istanbulmonacohotel.com стая
възрастни
в стая
231 лв.
360 лв.
170 лв.
28 февруари – 3 март 231 лв.
2020 година
Отпътуване от София в 22:00 ч. от
Пътуване с автобус
паркинга пред стадион „Васил
Описаните цени са при ранни Левски”, от Шел Пазарджик в 23:00
ч., от Пловдив в 23:45 ч. от OMВ
записвания до 31 януари 2020
Санкт Петербург, от Димитровград
година
в 01:00 ч. от Газпром
Димитровград. Нощен преход.

Туристическа програма
Първи ден.
Отпътуване от София в 22:00 ч. от паркинга пред стадион „Васил Левски”, от Шел
Пазарджик в 23:00 ч., от Пловдив в 23:45 ч. от OMВ Санкт Петербург, от
Димитровград в 01:00 ч. от Газпром Димитровград. Нощен преход.
Втори ден.
Пристигане в Истанбул сутринта. Пешеходна обиколка на историческия център на
града (включена в цената), с разглеждане на Хиподрума, Египетския обелиск,
„Синята джамия”, църквата „Св. София” и двореца „Топкапъ” (отвън). Настаняване
в хотела. Свободно време. Желаещите да разгледат отвътре църквата „Св. София” и
Водохранилището, могат да го направят в следобедните часове, в компанията на
местен лицензиран екскурзовод (доп. заплащане). За да има вечерта ви подобаващ
завършек, ви предлагаме вечеря с шоу програма в Ориент Хаус Босфорус, където ще
имате възможност да се насладите на невероятните нощни гледки към Златния рог и
Босфора, разкриващи се пред вас по време на нощния круиз (доп. заплащане).
Връщане в хотела. Нощувка.
Трети ден.
Закуска. От 8:15 ч. посещение на Църквата с ключетата или известна повече като
„Църквата на първото число“, към която се стичат хиляди туристи от цял Свят на
всяко първо число от месеца. С ключетата, които се продават на входа на църквата,
символично се отключват иконите в църквата и хората си пожелават желание. Има
едно задължително условие – ако желанието се сбъдне, ключето трябва да се върне в
църквата отново на първо число от месеца. Възможност за допълнителна екскурзия
до търговската улица „Истиклял“ (доп. заплащане). Изкачване до началото на
Истиклял с историческата подземна въжена линия, най-старата в континентална
Европа, отрита в далечната 1875 г. Следва разглеждане и посещение на
средновековната каменна кула
Галата.

Разходка в района Пера, известен със старинните си постройки, в които днес се
помещават отлични ресторанти и оживени барове. Свободно време или по желание
посещение на Музея на Мадам Тюсо. Екскурзията приключва на площад Таксим сърцето на модерния Истанбул. Следва организирано връщане до хотела с метро.
Следва посещение на Сапфир - най-високата жилищна сграда в Европа, извисяваща
се на 261 метра, от където ще можете да се полюбувате на този космополитен град
от птичи поглед. Изкачване с високо скоростния асансьор ще ви отведе до
панорамната тераса на последния етаж на небостъргача. Желаещите да изпитат
силни емоции чрез симулация на полет с хеликоптер в 5D киното, ще се пренесат за
около 10 минути във вътрешността на Синята джамия, Хиподрума, Света София,
дори ще усетят по краката си пръските вода „прелитайки“ над Босфора (доп.
заплащане). Вечерта по желание - нощна обиколка на Истанбул, включваща
забележителностите на Султан Ахмет, разходка по моста Галата и изкачване с лифт
до кафенето на Пиер Лоти (доп. заплащане). Връщане в хотела. Нощувка.
Четвърти ден.
Закуска. В 08.30 посещение на Двореца „Долмабахче” - ненадминат със своята
пищност и лукс, декориран със златни орнаменти и със стени, окичени с картините
на някои от най-известните творци на 19 ти век. Екскурзията продължава към
азиатската част на града по един от емблематичните мостове над Босфора. Следва
свободно време за фото пауза в един от панорамните паркове на града, от който се
открива великолепна панорама към необятния мегаполис. Възможност за дневна
разходка с яхта по Босфора, придружена от беседата на местен екскурзовод, който
ще ви запознае с историята на красивите сгради и дворци, разположени на азиатския
и европейския бряг на Истанбул (доп. заплащане). Програмата продължава с
посещение на Българската църква „Свети Стефан“, считана за най-красивия
християнски храм в цяла Турция (доп. заплащане). Вечерта ви предлагаме да
посетите новата атракция на Истанбул – Water Garden, където освен да се
полюбувате на ослепителното лазерно шоу на пеещите фонтани, ще имате
възможност и да похапнете в някой от гурме ресторантите, предлагащи неустоими
изкушения. Връщане в хотела. Нощувка.

Пети ден.
Закуска. По желание разходка до азиатската част с метрото, което минава под
Босфора – Мармарай. Екскурзията е придружена от беседата на професионален
екскурзовод, с възможност за посещение на Кулата на девицата, където можете да
изпиете чаша ароматно турско кафе (доп. заплащане). Туристите, които не са
записани за организирана екскурзия, трябва да освободят хотела до 12:00 ч. и да
оставят багажа си за съхранение в хотела. След приключване на екскурзията следва
отпътуване за Бълагрия и попътно посещение със свободно време (около 2 часа) в
търговски център „Forum”. Тук се намира аквариумът „SEA LIFE “, разположен на
площ от 8000 м2 с един от най-дългите подземни водни тунели, в който
посетителите се радват на 270 – градусова панорама и имат усещането, че плуват
сред водните обитатели (доп. заплащане за билет за аквариума). Отпътуване за
България. Пристигане в София около полунощ.

Цената включва
* Транспорт с лицензиран автобус.;
* 3 нощувки със закуска;
* Разглеждане на историческия център с екскурзовод на български език;
* Посещение на „Църквата на първото число“;
* Посещение на търговски център „Форум“, магазин „ Икеа“, аквариум „SEA LIFE “
(без включена входна такса за аквариума);
* Медицинска застраховка в ЗАД „Алианц България“, с покритие 5000 евро за лица
до 65 г;
* Обслужване по време на всички допълнителни екскурзии от местен лицензиран
екскурзовод на български език;
* Всички пътни и магистрални такси;
* Прeдставител на ТО по време на пътуването и престоя

Цената не включва
* Мед. застраховка в ЗАД „Алианц България“ с покритие 5000 евро за лица от 65
до 69 г. - доплащане 10 лв.;
* Мед. застраховка в ЗАД „Алианц България“ с покритие 5000 евро за лица от 70 до
79 г. - доплащане 20 лв.
* Застраховка "Отмяна на пътуване". Сключва се до 3 работни дни от датата на
подписване на договора за туристически пакет при условие, че е извършено първо
плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не
по-малко от 31 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на
застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет и възрастта
на туриста. и срока за анулация;
* Допълнителни екскурзии и посещения на туристически и др. обекти;
* Допълнителниje екскурзии се провеждат при поне 15 записани туристи за всяка

Допълнителни екскурзии:
Обзорна екскурзия – БОНУС
безплатно (продължителност около 2 часа). Разглеждат се Синята джамия, църквата
„Света София“ –отвън, двореца Топкапъ – отвън, Египетския обелиск, колоната на
Константин, Змиевидната колона, фонтана на Вилхелм II-ри.
Посещение на Църквата на първото число – БОНУС, безплатно
(продължителност около 1,5 часа).
В Църквата на първото число се съхранява чудотворна икона, за която се гласи, че
изпълнява желания. Можете да си закупите по едно ключе за всяко желание и
докосвайки иконата да си пожелаете нещо. Условието е просто – при сбъдване на
желанието трябва да върнете ключето отново на първо число от месеца.
Екскурзия до двореца „Долмабахче”, моста над Босфора, азиатската част на
Истанбул.

Цена 27 евро / 53 лева (продължителност около 4 часа). Цената включва:
транспорт, обслужване от местен лицензиран екскурзовод на български, входни
такси за Долмабахче (без харема), пътни такси.
Вечеря на кораба Ориент Хаус Босфорус.
Цена 40 евро / 78 лева (продължителност около 4 часа). Цената включва: трансфер
от хотела до кораба и обратно, вечеря с програма, представител на фирмата.
Менюто по време на вечерята включва: салата асорти, топло предястие, основно
ястие, десерт – сезонни плодове, алкохолни и безалкохолни напитки местно
производство без лимит.
Разходка с корабче по Босфора . Цена 18 евро / 35 лева (продължителност около
2,5 часа). Цената включва: трансфер от хотела и обратно, екскурзоводско
обслужване, разходка с корабче. Вълнуващо пътуване, съчетано с беседата на
професионален екскурзовод, възможност да се докоснете до красивите пейзажи и
сгради, познати ни от телевизионния екран.
Църквата „Света София“ и водохранилището на Юстиниан.
Цена 36 евро / 70 лева (продължителност около 3 часа). Цената включва:
транспорт, екскурзоводско обслужване, входни такси за Света София и
Водохранилището.
Нощен Истанбул - обиколка на забележителностите на Султан Ахмет,
изкачване с лифт до кафенето на Пиер Лоти и разходка по моста Галата. Цена
15 евро / 29 лева (продължителност около 3 часа). Цената включва: транспорт,
екскурзоводско обслужване, билет за лифта. Разглеждат се забележителностите в
района на Султан Ахмет, разходка по моста Галата и изкачване с лифт до кафенето
на френския писател Пиер Лоти и разходка по моста Галата.
Посещение на небостъргача Сапфир
Цена 20 евро / 39 лева (продължителност около 4 часа). Цената включва:
транспорт, екскурзоводско обслужване и входна такса за 4D симулатора.
Екскурзия до търговската улица Истиклял, кулата Галата и квартал Таксим.
Цена 19 евро / 37 лева (продължителност около 4 часа). Цената включва: входна
такса за Галата, билет за въжената
линия и за

метрото и екскурзоводско обслужване. Не е включена входна такса за музея на
Мадам Тюсо.
Посещение на Water Garden Istanbul.
Цена 15 евро / 29 лева (продължителност около 4 часа). Цената включва:
транспорт и екскурзоводско обслужване. Новата атракция на Истанбул Water garden
е разположена в азиатската част на града и предлага зрелищно лазерно водно шоу,
тематични ресторанти и множество забавления за малки и големи.
Екскурзия от Европа до Азия през тунела под Босфора.
Цена 8 евро / 16 лева (продължителност около 3 часа). Цената включва: трансфер,
билет за метрото и екскурзоводско обслужване.
MONACO HOTEL 3*
www.istanbulmonacohotel.com
Разположение:
квартал Лалели, в непосредствена близост до Капалъ чарши, на 150 м. от
трамвайната спирка, на около 2 км от историческите забележителности.
Изключително симпатичен и отлично поддържан хотел. Стаите са в светли тонове,
със свежи и съвременни мебели, като повечето от тройните са с 3 редовни легла.
Разполага с красив панорамен ресторант за закуска и приятен лоби бар, подходящ за
питие след вечеря.
В стаите:
LCD телевизор, телефон, климатик, мини-бар, баня с душ, сешоар, сейф.
На територията на хотела:
ресторант, кафе-бар, конферентна зала.
Хранене:
закуска на шведска маса

