ОРГАНИЗИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА
ЛОДКИ, ВЕТРОХОДНИ И МОТОРНИ ЯХТИ,
ОБОРУДВАНЕ, АКСЕСОАРИ И ВОДНИ СПОРТОВЕ

www.cnravrasyaboatshow.com

21-23 февруари 2020
ИСТАНБУЛ
Цена

Цена на човек в
двойна стая

Цена на човек в
единична стая

250 лева

300 лева

Хотел Celal Ağa Konağı –
5 звезди
www.celalagakonagi.com
Пакетната цена включва:
➢ транспорт с автобус с климатик, DVD-система, TV;
➢ 2 нощувки със закуски в хотел Celal Ağa Konağı - 5 звезди;
➢ безплатно ползване нa вътрешен отопляем басейн, сауна, турска баня и Интернет;
➢ трансфери от хотела до изложбения център и обратно;
➢ посещение на българската църква „Св. Стефан“;
➢ автобусна панорамна обиколка на Истанбул с екскурзоводска беседа;
➢ посещение на Египетския пазар и МОЛ „Форум Истанбул“;
➢ групова медицинска застраховка;
➢ карта на Истанбул;
➢ гранични такси, магистрални такси, такси паркинг;
➢ водач-екскурзовод от “Травел Клуб България”.
Пакетната цена НЕ включва:
➢ входен билет за изложението Eurasia Boat Show, закупен на място в Истанбул – 75 TL (около
12,50 евро). Намален билет от 60 TL (10 евро) може да се закупи през нас ДО 07.02.2020 или
директно от страницата на изложението. Молим да заявите вашето желание, чрез попълване
на заявка за посещение (получава се по електронна поща от нас);
➢ допълнителни мероприятия.
Необходими документи за записване:
➢ Валиден международен паспорт
Минимален брой туристи за осъществяване на пътуването: 30 пълноплащащи туриста;
Срок за уведомление при неосъществяване на пътуването: 7 дни преди датата на отпътуване;
Краен срок за записване: 07.02.2020
За информация и записвания: 052/983201; 0888/247042, office@travelclub.bg

Програма
21 февруари (петък): Добрич – Варна – Бургас – Истанбул + църква „Свети Стефан” + Рибен
ресторант
05.00 Добрич, 06.00 Тръгване от Варна, 08.30 Тръгване от Бургас.
Редовни почивки по пътя. Пристигане в Истанбул
Автобусна панорамна обиколка на историческата част на Истанбул – Крепостните стени на
Константинопол, Босфора, Златния рог, кулата Галата и др.
Около 16.00 Посещение на българската църква „Св. Стефан“ и музея в Метоха.
Една от светините за всички българи – желязната църква отново грее в пълния си блясък на брега
на Златния рог! Обявена за най-красивият немюсюлмански религиозен храм в цяла Турция,
църквата ще ни посрещне така, както преди 120г. екзарх Йосиф I благославя и посреща първите
поклонници.
Цена: включена в пакетната цена
Около 17.00 Настаняване в хотел Celal Ağa Konağı – 5 звезди. Свободно време за почивка.
20.00 – Вечеря в рибен ресторант MARMARA BALIK на моста Галата.
Цена: 20 EUR – вечеря (мезета, салата, риба, десерт, хляб, вода), музика.
Около 22.30 връщане към хотел. По желание посещение на историческата шкембеджийница
Meşhur Balat İşkembe
22 февруари (събота): Посещение на Boat Show/ Туристическа програма + Ориенталска вечеря на
кораб „Orient Bosphorus
07.00-10.00 Закуска на шведска маса
За основната група:
10.00 – Тръгване за изложбения център CNR. 11.00-17.00 Посещение на изложението EURASIA BOAT
SHOW 2020. Трансфер обратно до хотела.
За непосещаващите изложението:
09.00 – Пешеходна обиколка на центъра на античния Константинопол с лицензиран екскурзовод на
български език.
Програма по желание:
10.30-12.00 Посещение на църквата „Света София”.
Най-мащабният и най-внушителен исторически паметник, завещан от Византия, наричан още
Църквата на мъдростта, представляващ бивш православен храм, превърнат по-късно в джамия, а
днес – в музей.
Цена: 25 евро на човек – входна такса, слушалки и екскурзоводска беседа на български език.
13.30-15.30 Посещение на султанския дворец „Долмабахче”
Невероятно красив, впечатляващ и пищен, дворецът Долмабахче (Dolmabahce palace) е една от найвпечатляващите забележителности на града, строени през последните години на Османската
империя. НОВО! Посещава се и ХАРЕМА на двореца, която не се включва в стандартните обиколки!
Цена: 35 евро на човек – входна такса, трансфер и екскурзоводска беседа на български език.
(При комбиниране на „Света София” с „Долмабахче” цената за двете мероприятия е 50 евро)
За цялата група:
20.00-24.00 Ориенталска вечер на кораб “ORIENT BOSPHORUS”
Едно прекрасно нощно изживяване с пътуване в Босфора. Вечеря на кораба, програма с
фолклорни и ориенталски музика, и DJ.
Цена: 35 евро - трансфер, круз по Босфора с двупалубен кораб, вечеря (салата+основно
ястие+десерт+хляб), неограничено количество местен алкохол (ракия, водка, вино, бира) и
безалкохолни напитки.
23 февруари (неделя): „Златния рог и хълма Пиер Лоти” + Египетски пазар + мол „Форум Истанбул”
07.00-09.00 Закуска на шведска маса.
09.00-12.00 „Златния рог и хълма Пиер Лоти”
Кварталите на Айвансарай, Фенер и Балат, разположени по брега на Златния рог, крият в себе си
голяма част от истинското лице на Истанбул и огромно културно-историческо богатство.
Византийски свещеници, груби кръстоносци, османски паши, арменски търговци, еврейски
магазинери и цигани-ясновидци са населявали заедно тези райони през вековете.
Екскурзията започва с посещение на Джамията на Сюлейман Великолепни - найемблематичното произведение на архитект Синан в Истанбул. Тук се намират гробниците на
султана, неговата любима жена Роксолана и на архитекта Синан.

Посещение на Вселенската Патриаршия с църквата Св. Георги Победоносец, съхранила парче
от колоната, на която е бичуван Исус Христос, чудотворната икона на Св. Богородица
Паммакаристос – Всеблажена, мощите на Св. Йоан Златоуст, Св. Григорий Богослов и Св.
Великомъченица Евфимия Всехвална.
Продължаване по брега на Златния рог към историческия квартал Еюп. Изкачване с кабинков
лифт до историческото кафене „Пиер Лоти”. Кацнало на висок хълм, за да разкрие поетична
гледка към Истанбул, вдъхновявала в миналото известен френски автор, а днес нас, то е
едновременно модерно, но съхранило дъха на 19 век и предлага наргиле, игра на табла, ароматен
чай, турско кафе... и този запомнящ се изглед.
Цена: 20 евро на човек – транспорт, посещение на джамията Сюлеймание, посещение на
Вселенската Патриаршия, двупосочен билет за кабинков лифт до кафене „Пиер Лоти”, лицензиран
екскурзовод на български език.
12.30-13.30 Свободно време на Египетския пазар да се потопите в света на подправките, турското
кафе и ядки, да хапнете „Балък екмек“ и вкусите невероятното „Кюнефе“
Цена: включена в екскурзията
14.00-15.30 – Посещение на МОЛ „ФОРУМ Истанбул“
Цена: включена в екскурзията
Вариант 2: За желаещите да пазаруват на воля:
10.00-15.30 Свободно време в МОЛ „ФОРУМ Истанбул“
За цялата група:
15.30 - Тръгване за Къркларели (Лозенград). Спиране в търговския комплекс МИГРОС за покупки.
Спиране в градския център на Лозенград за вечеря и покупка на сладки, ядки и др.
Продължаване за България.
За информация и записвания: 052/983201; 0888/247042, е-mail: office@travelclub.bg
1.
Дадените часове са ориентировъчни – поради натоварения трафик в Истанбул, не можем да
гарантираме стриктното им спазване. Последователността на мероприятията по програмата може
да бъде променяна по дни и часове, с оглед възможностите за осъществяването им, без това да
ощетява участниците.
2.
Отказ от участие в дадено мероприятие, което е по желание, може да става само
предишния ден преди провеждането му. В деня на провеждане на мероприятието, ако има отказ,
сумите, заплатени за него, не могат да бъдат възстановени на туриста.
3.
По желание на групата, може да се предложат и други мероприятия.
Необходими документи: Международен паспорт с валидност 6 месеца от датата на връщане; за деца до 18 год.
се изисква нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта
за раждане
Визови и санитарни изисквания: няма
Минимален брой за осъществяване на пътуването: 40 туристи.
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%
Срок за уведомление при недостигнат миним. брой туристи: 7 дни преди датата на тръгване.
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 14.01.2019 – застрахователна полица №7500190000021 в ”Групама
Застраховане” ЕАД.

