Сеул, Хонконг и Макао

10 дни / 9 нощувки

Полет
София –
Истанбул
Истанбул –
Сеул

Полети
Заминаване
Излита / час
Каца / час
21:15
23:50
02:20

18:25

Връщане
Излита / час
Каца / час
23:15
06:05

Авиокомпания
Turkish Airlines
Turkish Airlines

Полет
Авиокомпания
Хонконг Turkish Airlines
Истанбул
Истанбул –
08:35
08:50
Turkish Airlines
София
Настаняване за периода от 4 до 13 март 2020 година
Двойна стая
Единична стая
4952 лева
6475 лева

Туристическа програма:
Ден 1. София – Истанбул
Отпътуване от летище София в 21:15 ч. за Истанбул с полет на авиокомпания
„Turkish Airlines ”. Групата се съпровожда през целия маршрут от водач от
България. Пристигане в Истанбул в 23.50 ч.
Ден 2. Истанбул – Сеул
Отпътуване в 02:20 ч. от Истанбул за Сеул. Пристигане на летището в Сеул в 18:25
ч. Посрещане от представител на местната агенция. Трансфер до хотелa.
Настаняване в хотел „GoldenTulip M Seoul” **** (или подобен) в Сеул. Нощувка.
Ден 3. Сеул
Закуска. Панорамна обиколка на Сеул: Синята къща – официалната резиденция на
президента на Южна Корея. Посещение на двореца „Гионгбок-гунг” в центъра на
Сеул. Това е първият династичен/ кралски дворец, построен през 1395 година по
времето на династия Чосон. Днес тук се помещава Националния Етнографски
Музей, в който се съхраняват над 4 000 исторически артефакта от бита на местните
хора. Спирка на площад „Гуангуамун”, където се намира търговската улица с
шопинг центрове, музеи и много паметници на културата.
Следващата спирка е при Чонггейчон – 11-километрова модерна зона за обществен
отдих на открито, построена като част от проекта за обновяване на града. Районът е
изграден на мястото, където в миналото е протичал поток. Проектът на стойност 900
млн. долара първоначално е обект на много публични критики, но след откриването
му през 2005 г. става популярен сред жителите и туристите.
Обиколката продължава покрай кулата „N Seoul”. Това е първият обект в Сеул,
изграден специално за туристите.Кулата се издига на почти 480 м. (включва
височината на планината Намсам – 243 м. и височината на самата кула – 236,7 м.),
което я превръща в една от най-високите кули в Изтока. Вечеря. Нощувка.
Ден 4. Сеул
Закуска. Панорамна обиколка на Сеул: Синята къща – официалната резиденция на
президента на Южна Корея. Посещение на двореца „Гионгбок-гунг” в центъра на
Сеул. Това е първият династичен/ кралски дворец, построен през 1395 година по
времето на династия Чосон. Днес тук се помещава Националния Етнографски
Музей, в който се съхраняват над 4 000 исторически артефакта от бита на местните
хора. Спирка на площад „Гуангуамун”, където се намира търговската улица с
шопинг центрове, музеи и много
паметници на

културата.
Следващата спирка е при Чонггейчон – 11-километрова модерна зона за обществен
отдих на открито, построена като част от проекта за обновяване на града. Районът е
изграден на мястото, където в миналото е протичал поток. Проектът на стойност 900
млн. долара първоначално е обект на много публични критики, но след откриването
му през 2005 г. става популярен сред жителите и туристите.
Обиколката продължава покрай кулата „N Seoul”. Това е първият обект в Сеул,
изграден специално за туристите.Кулата се издига на почти 480 м. (включва
височината на планината Намсам – 243 м. и височината на самата кула – 236,7 м.),
което я превръща в една от най-високите кули в Изтока. Вечеря. Нощувка.
Ден 5. Сеул
Закуска. Полудневна екскурзия до границата със Северна Корея и Корейската
демилитаризирана зона (DMZ) – буферна зона между Северна и Южна Корея,
определена на 27 юли 1953 г. след подписване на споразумението за примирие след
края на корейската война. Напрежението между двете държави все още е голямо и
границата се охранява от хиляди войници и от двете страни. *Задължително трябва
да носите документите си за самоличност, тъй като ще са Ви нeобходими за
посещение на Корейската демилитаризирана зона.
Следва посещение на безмитен магазин и на стария пазар „Намдаемун”. Открит
пред 1964 г. днес той е най-големият традиционен пазар в Корея, където ще
откриете магазинчета със стоки от всякакъв вид на достъпни цени. Обяд по време не
екскурзията. Екскурзията продължава с посещение на търговската улица „Мьонгдонг”. Освен магазини за дрехи и козметика, в района има ресторанти, барове и
сергии, предлагащи традиционна храна. Вечеря. Трансфер до хотела. Нощувка.
Ден 6. Сеул – Хонконг
Закуска. Трансфер до летището за полет до Хонконг. Кацане на летището в
Хонконг. Посрещане от представител на място. Трансфер до хотел. Настаняване в
хотел „Regal Oriental”**** или подобен. Вечеря в традиционен китайски ресторант.
Нощувка.

Ден 7 . Хонконг
Закуска. Панорамна обиколка на Хонконг: връх Виктория – основната
забележителност на града, откъдето се открива великолепна панорамна гледка към
Хонконг; селището Абърдийн (Аплейчау), известно с плаващите къщи и множество
рибни ресторанти, заемащи голяма част от неговото пристанище, градският парк
Коулун, китайските градини „Нан Лиан“. Вечеря в традиционен китайски ресторант.
Нощувка.

Ден 8. Хонконг – Макао – Хонконг
Закуска. Екскурзия до Макао – един от най-богатите градове в света (около 6 часа).
Историческият център на Макао включва около двадесет и пет исторически
паметника и обществени площади, които официално са вписани в Списъка за
световно културно наследство на ЮНЕСКО през 2005 г. Програмата включва
руините на църквата „Свети Павел“, площад „Леал Сенадо“, казино „Венеция“ –
едно от най-големите в света. Голяма част от сградите на площада са защитени
паметници на културата. Продължаваме към старите градски стени, които в
миналото са били част от военната отбранителна мрежа в Макао и храма „A-мa“ –
най-старият в Макао. Посещението му предлага невероятни гледки и неизменна
тишина и мир. Връщане в Хонконг. Вечеря в традиционен китайски ресторант.
Нощувка.
Ден 9. Хонконг – Истанбул
Закуска. Свободно време или по желание екскурзия до остров Лантау (около 5 часа).
Отпътуване до живописното селище Нгонг Пинг, след което ще продължите с
кабинков лифт до манастира „По Лин“. Манастирът е известен с най-голямата
седяща статуя на Буда, висока 34 м, от където се открива впечатляваща гледка към
о-в Лантау и Южно Китайско море. Връщане с лифта в Нгонг Пинг. Трансфер до
летището в Хонконг. Отпътуване в 23:15 ч. за Истанбул.
Ден 10. Завръщане в България
Пристигане в Истанбул в 06:05 ч. Отпътуване в 08:35 ч. за България. Пристигане на
летище София (Терминал 2) в 08:50 ч.

Цената включва:
* Самолетен билет София - Истанбул - Сеул и Хонконг - Истанбул - София на
авиокомпания "Turkish Airlines" с включени летищни такси, чекиран багаж до 30 кг
и голям салонен багаж до 8 кг
* Самолетен билет Сеул - Хонконг с включени летищни такси
* Групови трансфери летище - хотел - летище
* 4 нощувки със закуски в хотел "Golden Tulip M Seoul"**** (или подобен) в Сеул
* 2 обяда и 3 вечери в Сеул без включени напитки
* 3 нощувки със закуски в хотел "Hong Kong Regal Oriental Hotel"**** (или
подобен) в Хонконг
* 3 вечери в

традиционни местни ресторанти в Хонконг без включени напитки
* Oписаната туристическа програма в Южна Корея
* Панорамна обиколка на остров Хонконг
* Разходка с традиционно корабче в Абърдийн, Хонконг
* Еднодневна екскурзия до Макао с включени билети за ферибот Хонконг - Макао Хонконг
* Местни екскурзоводи
* Водач-преводач от България
* Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 50 000 EUR
на застрахователна компания "Армеец".

Цената не включва :
* Бакшиши: 3 - 5 USD / 5 - 9 .лева на турист на ден за екскурзовод / шофьор /
пиколо (заплаща се задължително на място)
* Разходи от личен характер
* Градски транспорт
* Входни такси за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
* Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази
застраховка!).
Допълнителни екскурзии:
• Полудневна екскурзия до о-в Лантау, при минимум 15 записани туристи
• Възрастен - 174лв.

