ИНСЕНТИВ ПЪТУВАНЕ
„ИСТАНБУЛ-БУРСА-МУДАНИЯ“
„ХОТЕЛИЕРСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА COVID_19“
26-31 ОКТОМВРИ 2020
6 дни – 5 нощувки с автобус, ДНЕВЕН ПРЕХОД

Пакетна цена

Цена на човек в двойна
стандартна стая

Цена на човек в единична
стандартна стая

800.00 лв.

975.00 лв.

Транспорт Варна-Бургас-Истанбул-Бурса-Мудания и обратно;
5 ношувки в луксозни хотели:
✓
2 нощувки със закуски и 1 вечеря в хотел Radisson Blu Hotel Istanbul Asia - 5
звезди в Азиатската част на Истанбул;
✓
2 нощувки със закуски и 1 вечеря в хотел Crowne Plaza Bursa Convention
Center & Thermal Spa - 5 звезди в Бурса;
✓
1 нощувка със закуска в хотел Hilton Istanbul Bomonti - 5 звезди в
Европейската част на Истанбул;
➢ Вечеря в емблематичния ресторант „Искендер Искендероглу” в Бурса;
➢ Посещение на новия комплекс от заведения Бомонтида в реставрирана стара
бирария Бомонти;
➢ Разглеждане на хотели:
Radisson Blu Hotel Istanbul Asia - 5 звезди;
Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa - 5 звезди;
Sheraton Bursa Hotel - 5 звезди;
Montania Special Class Hotel;
Hilton Istanbul Bomonti - 5 звезди.
➢ Автобусна панорамна обиколка на Истанбул;
➢ Посещение на най-високия хълм в Истанбул – Чамлъджа и джамията “Чамлъджа”;
➢ Нощна екскурзия „Пеещите фонтани на Истанбул”;
➢ Посещение на българската църква „Св. Стефан“;
➢ Разглеждане на туристическия ресурс на дестинация Бурса - автобусна обиколка на
града, посещение на Крепостта и парка Топхане, посещение на центъра на града с
Улу джамия и Коза Хан
➢ Такси преминаване мостове Осман Гази (над Измитски залив) и Явуз Селим (над
Босфора), гранични и пътни такси;
➢ Групова медицинска застраховка с покритие за Ковид-19;
➢ Карта на Истанбул;
➢ Информационни материали по темата и пътуването;
➢ Водач-екскурзовод от агенцията. По време на пътуването гостите се запознават с
историята на Турция, Истанбул, Бурса и много любопитни подробности.
В цената не са включени:
➢ Посещение на летния султански дворец Бейлярбей – 15 евро;
➢ Екскурзия до Принцовите острови – 12 евро;
➢ Екскурзия „Началото на една империя“ в Бурса – 15 евро;
➢ Посещение на спектакъл „Танцуващите дервиши” – 20 евро
Необходими документи за записване:
➢ Международен паспорт с валидност 60 дни от датата на връщане;
Минимална бройка за осъществяване на пътуването: 25 човека
Срок за уведомление при недостигнат миним. брой туристи: 7 дни преди дата на тръгване
Срок за записване: 20.10.2020г.
Записване и начин на плащане:
➢
➢

Внасяне на 30% от цената при записване и сключване на договор за организирано
туристическо пътуване, като пълния комплект документи за пътуването се предоставя след
цялостното заплащане на услугите; Доплащането се извършва до 14 дни преди
отпътуването.
Настаняването в автобуса е по ред на записване.
Условия за анулации:
до 14 дни преди пътуването - 0%;
13 - 7 дни преди пътуването - 50 % от пакетната цена;
под 6 дни - 100%
Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на
допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма,
покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на
пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на
дело, съкращаване от работа и др. Повече информация в офиса на фирмата.
Травел Клуб България ЕООД притежава Удостоверение за туроператорска и
туристическа агентска дейност № РКК-01-6032/21.01.2008 г. и е сключил застраховка
Отговорност на Туроператора по чл. 42 ЗТ. на 20.05.2020 – застрахователна полица №
13062010010509 в ЗК ”ЛЕВ ИНС” АД
Забележка: Обявените часове са ориентировъчни – поради натоварения трафик в Истанбул, не
може да се гарантира стриктното им спазване. Последователността на мероприятията по
програмата може да бъде променяна по дни и часове с оглед възможностите за
осъществяването им.
Информация за противоепидемичните мерки в Турция към 11.09.2020г.: Носенето на
предпазни маски е задължително в Турция на всички места с изключение на дома и
хотелската стая.
Задължително носене на предпазни маски не само на закрито, но и в открити пространства
като паркове, улици, плажове, градини. Разпореждането е валидно също за офиси, градски
транспорт, заводи и всякакви други места с изключение на жилищата и хотелските стаи.
Глобите са от около 900 турски лири на човек.
Не се изисква предоставяне на PCR-тест или карантина при влизане в Турция и прибиране
в България.
За информация и записвания:
052/ 983 201, 0888247042 – Юлиан Бонев - Травел Клуб България;
052/305 503, 0878853550, 0882264635 – Божидарка Балинова - ЕТ "Хестия".

ПРОГРАМА
26 октомври, понеделник, 1-ви ден: Варна – Азиатски Истанбул
06:00 Тръгване от Варна. 08.30 Тръгване от Бургас. Редовни почивки по пътя.
Навлизане в Истанбул. Автобусна панорамна обиколка.
Продължаване към Азиатската част на града. Преминаване над Босфора по
междуконтиненталния мост Босфора.
Посещение на летния султански дворец Бейлярбей. Построен на самия бряг на
Босфора, дворецът е в същия стил като Долмабахче и прилича на европейските дворци за
почивка от 18в. Използван е най-често като резиденция на почетни чуждестранни лица.
Такса посещение: 15 евро – входна такса, слушалки, турски екскурзовод на
български език.
Който не желае да посети двореца, разполага със свободно време около 1 ч. 30 мин. за
разходка.
Продължаване към най-високия хълм в Истанбул – Чамлъджа, откъде се открива
невероятна гледка към Босфора и Европейски Истанбул. По желание: посещение на
новооткритата джамия “Чамлъджа”, която е най-голямата в Турция. Огромният
религиозен храм, построен в османско-селджукски стил, има капацитет 63 000 души.
Джамията е с 6 минарета и може да се види от почти всяко място в Истанбул.
Продължаване в Азиатски Истанбул.
Около 18:00 - Настаняване в хотел Radisson Blu Hotel Istanbul Asia – 5 звезди.
19:30 Вечеря в ресторанта на хотела.
27 октомври, вторник, 2-ри ден: Азиатски Истанбул
07:00-09:00 Закуска.
09:30-12:00 Среща с ръководството и мениджъри на отделите в хотела и разглеждане
на работните им зони.
Време за освежаване и почивка.
13:00-18:00 Екскурзия до Принцовите острови.
Отпътуване от хотела за пристанището и качване на ферибот за Принцовите острови.
Посещение на най-големия остров Бююк Ада. Както на останалите острови, общо 9 на брой,
и тук къщите са от дърво, боядисани в бяло няколкоетажни вили в типично
средиземноморски стил. Дворовете са отрупани с бугенвили, магнолии, палми, смокини и
други екзотични дървета и цветя. Основно превозно средство е велосипедът, а най-новите
електрически колички за разходка замениха файтоните като туристическа атракция.
Можете да похапнете и прясна риба в някой от многобройните крайбрежни ресторантчета.
Цена: 12 евро – трансфер с автобус, двупосочен билет за ферибота до Принцовите
острови, екскурзоводско обслужване.
Връщане в хотела.
19:00 Нощна екскурзия „Пеещите фонтани на Истанбул”. Трансфер за WATER GARDEN
ISTANBUL – най- големият гастрономичен и развлекателен център в ЕВРОПА. В него се
намира басейн с площ от 5 хиляди квадратни метра и се смята за "най-големият" басейн в
Европа. Гостите се наслаждават на изключителна хореография на ослепителна вода,
светлина, лазерни, музикални и огнени шоута, ресторанти и кафенета.
Цена: включена в пакетната цена.
Около 22:30 връщане в хотела. Нощувка
28 октомври, сряда, 3-ти ден: Истанбул - Бурса
07:00-08.00 Закуска в хотела.
08:30-09:00 Освобождаване на стаите и качване на багажа в автобуса.
09:00 Отпътуване за Бурса през Азиатски Истанбул. Пресичане на Мраморно море по моста
„Осман Гази“. Уникален по своята архитектура, мостът е построен над Измитския залив и с
дължината си от 2682 м. е 4-ти по дължина висящ мост в света.
11:30 Пристигане в Бурса.
Бурса е разположена на около 20км от Мраморно море, в подножието на
планината Улудаг, известна в миналото като Витински Олимп. През византийско време е
голяма крепост, известна с термалните си извори. Впоследствие става първа столица на
османската държава и европейски център за коприна и копринени изделия.
Разглеждане на туристическия ресурс на дестинация Бурса:
Автобусна обиколка на града.
Посещение на Крепостта и парка Топхане – от парка се открива гледка към целия град, а
в него се намират гробниците на основателите на Османската империя.

Посещение на центъра на града, където се намират Улу джамия - най-голямата джамия
на Бурса, построена от Султан Баязид I Светкавицата и Коза Хан – пазара на коприната и
център на търговията с коприна от 1490г.
Около 14:00 Настаняване в хотел Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa
– хотелът разполага със СПА център с площ 4 500 кв.м. и е удостоен през 2015 г. с
наградата „Най-добър луксозен хотелски спа център“ в Европа.
15:00 Среща с представители на Асоциаци на хотелиерите и Конгресното бюро, и с
присъствието на Консулството на България в Бурса.
19:00 Вечеря в ресторант «Искендер» - „основателите“ на „Искендер“ кебапа. Нощувка.
29 октомври, четвъртък, 4-ти ден: Бурса - Мудания
07.00-09.00 Закуска в хотела.
09:30-11:00 Разглеждане на хотела и Среща с ръководството и мениджъри на
отделните служби.
11:30-13:00 Разглеждане на Sheraton Bursa Hotel - Хотелът е избран за еконаградите Зелен
ключ, Най-зелен хотел и Най-добър зелен хотел за 2016 г.
Връщане в хотела. Свободно време или по желание:
14:00-18:00 Екскурзия „Началото на една империя“
Посещение на „Зелената джамия“ и „Зелената гробница“. Комплексът, построен по време
на управлението на султан Мехмед I, маркира върха в развитието на Бурса. Той е включен в
списъка на ЮНЕСКО за Световно културно и историческо наследство.
Свободно време за покупка на сувенири от околните магазинчета и турско кафе в
градината на комплекса.
Продължаване за музея „Панорама 1326“ – най-големия панорамен музей в света. Сградата
на музея е построена според най-последните изисквания на екологичната архитектура и
принципите на енергийна ефективност. Експозицията представя превземането на Бурса от
османците в триизмерни картини в кръгов цикъл на 360 градуса. В 16 картини са описани
6-те султани, погребани в Бурса и превръщането на княжеството в световната държава.
Цена: 15 евро – транспорт, входна такса за музея „Панорама 1326“, екскурзоводски
беседи в всички обекти.
Вечеря в ресторанта на хотела.
30 октомври, петък, 5-ти ден: Бурса - Истанбул
07.00-08.00 Закуска в хотела.
08:30-09:00 Освобождаване на стаите и качване на багажа в автобуса.
09:00 Отпътуване за Мудания – курортното градче на Бурса и историческо гръцко селище.
09:45-11:00 Разглеждане на хотел Montania Special Class Hotel - отличен е от World Travel
Awards като най-добрия класически бутиков хотел в Близкия изток.
11:00-13:30 Свободно време за разходка по крайбрежната алея на Мудания и обяд.
Отпътуване за Истанбул
Около 16:00 Настаняване в Hilton Istanbul Bomonti
Разглеждане на хотела.
19.00-20.00 „Танцуващите дервиши” – уникално представление-церемония в историческа
сграда от XVв. Дервишите са определяни като странстващи мистици, като хора на любовта,
хора на сърцето. Танцът на дервишите се нарича сема и представлява общуване с Бога.
Всяка част от танца и дрехата на дервиша носят дълбока символика. За родоначалник на
ритуала се смята Джелаладин Руми – един от най-големите мистици в исляма.
Цена: 20 евро на човек – представление 1 час, освежителни напитки преди
церемонията – чай, кафе, сок, вода, екскурзовод.
31 октомври, събота, 6-ти ден: Истанбул – България
07:00-08:45 Закуска в хотела.
09:00-10:00 Среща с ръководството и мениджъри на отделите.
10:00-10:30 Освобождаване на стаите и качване на багажа в автобуса.
11:00-13:30 Круиз по Босфора + слизане на Кулата на девицата (Къз кулеси)
Едно от най-прекрасните изживявания в Истанбул. 1 час пътуване покрай Европейския
бряг на Босфора и 1 час обратно по Азиатския бряг. Круизът предлага прекрасна гледка
към
фасадите
на
най-красивите
дворци
в
Истанбул,
преминаване
под
междуконтиненталния мост Босфора до най-тясното място на пролива. Екскурзоводската
беседа е на микрофон, чува се навсякъде като всеки може спокойно да се движи по двете
палуби на кораба. Акостиране и кратък престой на Кулата на девицата – един от найромантичните и загaдъчни обекти на Истанбул. Изпълнявала различни функции през
времето, днес кулата с морския си фар продължава да показва пътя на корабите.

Цена: 15 евро – трансфер, наем самостоятелен двупалубен кораб, входна такса за
посещение на Кулата на девицата, беседа на български език
13.30-14.30 Посещение на Египетския пазар – време за покупки и обяд.
14:30-15:00 Посещение на българската църква „Св. Стефан“.
Една от светините за всички българи – желязната църква отново грее в пълния си блясък на
брега на Златния рог! Обявена за най-красивия немюсюлмански религиозен храм в цяла
Турция, църквата ще ни посрещне така, както преди 120г. екзарх Йосиф I благославя и
посреща първите поклонници.
15.00 - Oтпътуване за Къркларели (Лозенград).
16.30-18.30 Спиране в градския център. Възможност за вечеря. Продължаване за България.

