АНКАРА - КАПАДОКИЯ – КОНЯ
Земя на феномени
Програма за ценители с автобус от Варна
Анкара - Кападокия – Коня – Акшехир – Бурса
13-19 октомври 2020
7 дни / 6 нощувки със закуски и вечери без нощни преходи
Кападокия - тази земя е като че ли извадена от сънищата и фантастичните приказки. Вятърът и
слънцето са изваяли чудновати образувания от скалите, а човешката ръка е издълбала в тях едни от
най-старите християнски църкви и манастири. Каменният град се намира в сърцето на Мала Азия,
заемайки огромна територия между Понтийските планини и Тавър, Соленото езеро и р. Ефрат.
Наричат Кападокия “Земя на светци” - родно място на Св. Георги, тя наистина е едно от най-големите
хранилища на средновековното православие. С причудливите си скални пирамиди и гъби, с
подземните си градове и скалните църкви, днес Кападокия е един музей на открито, включен в
списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.
На човек в двойна / Единична стая
тройна стая

Цена

660 лв.

820 лв.

Дете до 6 г. с 2-ма Дете 6-12 г. с
възрастни в стая 2-ма възрастни
в стая

220 лв.

500 лв.

Пакетната цена е в евро и включва:
➢ Транспорт с комфортен туристически автобус;
➢ 6 нощувки със закуски и вечери: 1 в Анкара, 3 в Кападокия (Suhan Hotel&Spa-5*), 1 в Коня, 1
в Бурса;
➢ Лицензиран турски екскурзовод на български език, придружаващ групата през цялото време
и беседи във всички обекти;
➢ Туристически програми в Анкара, Кападокия, Коня и Бурса (без входите такси за обектите);
➢ Посещение на грънчарско ателие, винарна, студио за изкуството „ЕБРУ“, магазин за местни
сладки, ядки, сушени плодове, работилница за бижута, керамичен магазин;
➢ Трансфер и посещение на автентичния ритуал на танцуващите дервиши „СЕМА” в Центъра на
дервишите-мевлевии в Коня (без входната такса 10 лири);
➢ Такси преминаване по мостовете Осман Гази (над Измитски залив) и Явуз Селим (над
Босфора);
➢ Комплект разпечатки информационни материали;
➢ Медицинска застраховка с покритие КОВИД-19;
➢ Представител на туроператора.
Цената не включва:
➢ Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица от 70 год. до 85 год. – доплащане 8.00
лв. Лица над 85 год. е необходимо да се застраховат самостоятелно.
Входни такси на местата за посещение:
Обект

Входна такса турски лири

Музея на Анадолските цивилизации

40,00

Долината Зелве и Пашабаа

20,00

Музея на открито „Гьореме“

75,00

Крепост Ючхисар

10,00

Подземен град Каймаклъ

50,00

Кервансарай Султан Хан

5,00

Медресето Каратай в Коня

8,00

Ритуал на дервишите в Коня

10,00

Музея на Мевляна в Коня
Приемник + слушалки по време на
цялата екскурзия

без входна такса
50,00
268,00 лири = 60 лв.

Допълнителни мероприятия:
➢ Посещение на атракционно ориенталско заведение с богата музикална програма и напитки
(без лимит местно производство) – 25 евро;
➢ Полет с балон над Кападокия с лицензирана местна компания, с включени лека закуска преди
полета, сертификат и чаша шампанско – 210 евро. Екскурзията "Полет с балон над
Кападокия" се осъществява от местни лицензирани компании, като провеждането им не се
осъществява при вятър, мъгла и дъжд или по преценка на екипа. Посочената цена е към дата
15.09.2020. Поради повишения интерес към екскурзията на място и спекулативната намеса
на местни туроператори и местни компании, цената се актуализира 7 дни преди отпътуване,
като туристите ще бъдат уведомени. Окончателната цена се потвърждава от екскурзовода на
групата ден преди мероприятието. Ако поради повишение на цените на услугите,
неблагоприятни метеорологични условия или по обективни причини посочената услуга
услуги не може да бъде извършена, внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер. В
такъв случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и компенсации на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Полетът с балон над Кападокия се заявява и заплаща предварително в България.
➢ Обеди и Разходи от личен характер и бакшиши.
ПРОГРАМА
1 ден, 13.10: Варна – Бургас - Анкара
05:00 Oтпътуване от Варна, ул. Антим 1, 07:00 ч. – от Бургас, OMV до х-л Мираж.
Пресичане на Босфора към Европа по най-новия висящ мост Явуз Селим Султан. Наречен е на
името на султан Селим I. Широчината на моста е 59 m, а общата дължина 1875 m, от които
основният отсек е дълъг 1408 m. Третият мост над Босфора е най-дългият комбиниран мост в света
(автомагистрала и железен път), като се нарежда на 8-мо място по дължина сред висящите мостове
на планетата.
Пристигане в Анкара вечерта. Настаняване в хотела. Вечеря (без включени напитки). Нощувка.
По желание:
Вечерта - осещение на старата част на града Хамамьоню – пешеходна зона с реставрирани турски
къщи, превърнати в магазини, кафенета и национални ресторанти. Възможност да се опита турско
кафе на пясък. Заб.: Транспортът до там е организиран индивидуално с таксита, които все заплащат
допълнително (ок. 10 лв. в посока на такси)
2 ден, 14.10: Анкара – Соленото езеро - Кападокия
Туристическа програма в столицата на Турция: Автобусна обиколка на града - дипломатическия
квартал, римските бани, храма на император Август, националния площад с конната статуя на
Ататюрк.
Посещение на Мавзолея на Ататюрк, Музея на Анадолските цивилизации и Цитаделата –
символ на града.
Връщане в хотела. Вечеря в хотела (без включени напитки). Нощувка.
Отпътуване за Кападокия. По пътя фотопауза на соленото езеро Тузгьол, второто по големина в
Турция. Пристигане в Кападокия (под егидата на ЮНЕСКО). Кападокия изниква изведнъж пред
погледа – като че ли от нищото се появяват фантастичните конусовидни кули, скални комини от
мека туфа, резултат на бурна вулканична дейност преди милиони години. Векове наред местните
обитатели са дооформяли изваяното от природата и са го превръщали в жилища, манастири и
църкви. Тук около 5 век са основани първите християнски скални манастири, тук Апостол Павел
води първите християни, това е родното място на Св. Георги и Св. Василий Велики.
Пристигане в Аванос – очарователно градче, разположено на двата бряга на Червената река,
известно с грънчарството и производството на вино.
Настаняване в хотел Suhan Cappadocia Hotel & Spa – 5*. Вечеря. Свободно време за разходка в
града. Нощувка.
3 ден, 15.10: Кападокия (Долината Зелве, местността Пашабаа, Дервент, Аванос, Юргюп)
За ентусиастите – 05:30 сутринта, преди закуска, по изгрев слънце – полет с балон над прелестния
лунен пейзаж на Кападокия – преживяване, което не подлежи на описание с думи. Продължава
около 45 – 50 минути.
Връщане в хотела. Закуска.

Посещение на долината на приказните комини Зелве, където оформените под въздействието на
вятъра и водата вулканични форми ви връщат още веднъж в мистичността, за да оставят у вас
незабравими спомени.
Следва посещение на местността Пашабаа с прочутите гълъбарници и интересни скални
образувания. Посещение на Червената долина на Дервент.
Посещение на грънчарско ателие с демонстрация на един от най-старите в района занаяти.
Свободно време за обяд в Аванос.
Продължаване за Юргюп – китно градче, известно с виното и ръчно-направените килими.
Посещение на винарна Turasan, дегустация на вина от Кападокия и възможност за покупка.
Посещение на студио за изкуството „ЕБРУ“
Свободно време в Юргюп.
Връщане в хотела. Вечеря.
Програма по желание (заплаща се допълнително):
Традиционна турска вечер в подземния ресторант „Яшар баба” с богата фолклорна програма
(салати и напитки без ограничение).
Нощувка.
4 ден, 16.10: (Музей „Гюреме“, Гьореме, крепост Ючхисар, Долината на любовта)
Посещение на Музея на открито „Гьореме“ - най-известното и посещавано монашеско селище в
района на Кападокия, в което са запазени повече от 30 църкви от 9 до 11 век с оригинални
стенописи. Обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.
Слизане в градчето Гьореме. Свободно време за обяд.
Фотопауза над Долината на любовта.
Посещение на крепостта Ючхисар – най-високата точка в Кападокия, откъдето се открива
невероятна гледка към околността. Там има скални домове - стаи издълбани в скалите. Много от тях
са непроходими и не могат да бъдат разгледани, тъй като се ползват от множество гълъби..
Посещение на магазин за местни сладки, ядки, сушени плодове, козметични кремове и др.
Посещение на Долината на гълъбите.
Посещение на работилница за изработване на бижута.
Връщане в хотела. Вечеря.
5 ден, 17.10: Кападокия (подземен град Каймаклъ) – Кервансарай Султан Хан - Коня
Закуска в хотела. Освобождаване на стаите.
Отпътуване за Невшехир. Посещение на подземния град Каймаклъ – един от най-добре запазените
и пригодени за посещения градове в Кападокия (подземните градове в Кападокия са над 30). Там
изцяло под земята са прокопани десетки километри галерии, построени още преди 4000 години от
хетите, стигащи понякога до 20 етажа надолу в земните недра. Те са служели за всичко, с което
трябва да разполага един град – резервоари за вода, складове за жито, мелници, обори, жилищни
помещения. Според някои историци, в кападокийските скални обители и подземни градове са
живели до 80 хиляди жители.
Отпътуване. По пътя кратка почивка и посещение на средновековния кервансарай „Султан хан“ един от най-красивите и най-големите в Анадола.
Продължаване за Коня - града на Танцуващите дервиши- суфи – наричат ги „Мистиците на
Исляма”.
Безспорно най-известен дервиш е Мевляна Джелаледин Руми - един от най-тачените суфи–
мистици и най-четените суфи–поети в света. Орденът на Мевляна изповядва една от найлибералните форми на исляма, базирана на неоплатонизма, а идеите му са повлияли на най-големите
интелектуалци: от Шекспир до Андерсен. 2008-а година бе обявена под егидата на ЮНЕСКО за
посветена на паметта и мъдростта му, съдържаща послание за мир и толерантност в света.
Туристическа програма в Коня:
Посещение на мавзолея на Мевляна и музея на Ордена на дервишите.
Настаняване в хотела.
19:00-20:30 Посещение на автентичния ритуал на танцуващите дервиши „СЕМА” в Центъра на
дервишите-мевлевии в Коня (продължителност на ритуала ок. 1,30 ч). Цена: 10 лири.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
6 ден, 18.10: Коня – Акшехир - Бурса
Закуска в хотела. Освобождаване на стаите.
Туристическа програма в Коня:
Посещение на джамията на най-великия селджукски султан Алладин и медресето Каратай,
считано за един от големите университети в средновековна Анатолия.
Свободно време за обяд и разходка в пазара в центъра на града.
Продължаване към Бурса. По пътя спиране в Акшехир и посещение на гроба на Настрадин Ходжа воалът около този легендарен герой е толкова обширен, колкото и териториите, на които се говори за

него. Той е популярен не само в Мала Азия, но и във всички съседни области, включително и на
Балканите. По пътя почивка и спирка във фабрика за порцеланови изделия в Кютахия..
Пристигане в Бурса. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
7 ден, 19.10: Бурса – Варна
Закуска в хотела. Освобождаване на стаите.
Туристическа програма в Бурса:
Посещение на Крепостта и парка Топхане. Укреплението на Бурса е разположено върху естествена
височина, която затруднява подстъпите към нея. Крепостната стена е дълга над 3км. и е имала 67
кули, от които до днес са запазени само 14. Укреплението има 5 порти, като най-известна е главната
порта „Салтанат-капия” („Султанската порта”), наричана още „Хисар-капия” („Крепостната порта”).
Тя води към историческия парк Топхане, от където се открива панорамна гледка към града.
Продължаване за Зелена джамия и центъра на Бурса – Улу джами и Коза Хан.
Свободно време за обяд.
Отпътуване за България.
Пресичане на Мраморно море по моста „Осман Гази“. Мостът е построен над Измитския залив и с
дължината си от 2682 м. е 4-ти по дължина висящ мост в света.
Допълнителна информация:
Последователността на посещение на обектите може да се промени в зависимост от условията.
Полетът с балон над Кападокия се заявява и заплаща предварително в България.
На място се заплащат входовете за съответните обекти – в турски лири.
Необходими документи: Валиден международен паспорт; за деца до 18 год. се изисква нотариално
заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие.
Визови и санитарни изисквания: Важно!!! Към настоящия момент маските са задължителни 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.
Минимален брой за осъществяване на пътуването: 30 туристи.
Срок за уведомление при недостигнат миним. брой туристи: 15 дни преди датата на тръгване.
Условия и срокове за плащане:
30% аванс при подписване на договор.
Остатък до 30.09.2020
Анулации и неустойки
При анулация в периода до 30.09.2020 – неустойка 10%
При анулации след 30.09.2020 – неустойка 100% пакетната цена

Права на Потребителите:
ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет
като цяло и спазва основните права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302. Подробна информация за
Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
или
на
уеб-страницата
на
Туроператора.
Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна
застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 82, ал. 1, т.8 от Закона за туризма, покриваща разходите за
анулиране на пътуването, за съкращаване, прекъсване на пътуването и други. Повече информация
относно условия и цени - в офиса на фирмата.
Медицинската застраховка за пътуване в чужбина, включена в пакетната цена, е съгласно
приложимата Нормативна уредба и Общи условия на Застрахователя в рамките на посочената в пакета
застрахователна сума, която не включва репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест,
смърт и др. Повече информация относно допълнителни възможности за застраховане към включената
в пакета застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ – 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.
97 от ЗТ на 20.05.2020 – застрахователна полица № 13062010010509 в ЗК ”ЛЕВ ИНС” АД
За информация и записвания: 052983201, 0884 689975; e-mail: office@travelclub.bg

