ПО СЕВЕРНИЯ ПЪТ НА КОПРИНАТА
Североизточна Турция и Грузия
Истанбул - Трабзон - манастира Сумела – Ризе – Батуми – Кутаиси - Тбилиси – Гори –
Боржоми – Ардахан – Карс - Ерзурум - Истанбул
Комбинирана самолетна и автобусна програма

24 - 30.06.2016
22 - 28.07.2016
11 - 17.11.2016
6 нощувки със закуски + 4 вечери
ЦЕНИ ЗА РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ, направени до 40 дни преди съответната дата на пътуване:

Дати

Цена на човек в
двойна стая

Валидна до

24 - 30.06.2016

710.00 евро

13.05.2016

22 - 28.07.2016

710.00 евро

11.06.2016

11 - 17.11.2016

710.00 евро

01.10.2016

Пакетната цена включва:
Трансфер Варна – Бургас – Истанбул и обратно (първия и последния ден);
Самолетни билети и летищни такси за полетите;
Истанбул – Трабзон / Ерзурум - Истанбул;
Всички трансфери и вътрешен транспорт с автобус/микробус по маршрута в програмата;
6 нощувки, от които:
2 със закуски в Истанбул в хотел 3 звезди;
1 със закуска и вечеря в Батуми;
2 със закуска и вечеря в Тбилиси;
1 със закуска и вечеря в Карс.
Посещение и разглеждане на всички обекти, описани в програмата;
Входни такси за всички музеи и обекти;
Гранични такси;
Професионален екскурзовод на български език, придружаващ групата по време на цялото
пътуване;
Медицинска застраховка.
Цената не включва:
Обядите по време на екскурзията
Напитки по време на вечерите
Екскурзията „Пиер Лоти и Златния рог” в Истанбул – 20 евро
Вечеря в Рибен ресторант– 22 евро
Доплащане за единична стая – 90 евро (подлежи на препотвърждение)
Минимален брой група за потвърждаване на пътуването: 12 човека
Необходими документи за записване:
 Внесено капаро
 Международен паспорт с валидност 60 дни от датата на връщане;
Визови изисквания: Турция и Грузия се посещават от български граждани без виза.
За информация и записвания: 052/983201; 0888/247042 – Юлиан Бонев

ПРОГРАМА
1 ден: ВАРНА – ИСТАНБУЛ (500 км)
08.00 – Тръгване от Варна; 10.30 – Тръгване от Бургас.
Около 17.00 - Настаняване в хотел 3-звезди в Истанбул. Свободно време.
19:00 - Среща и запознаване на групата с екскурзовода, който ще води групата по целия
маршрут. Информация за екскурзията.
20.00 ч. Вечеря в Рибен ресторант под моста Галата. (по желание)
Цена: 22 евро на човек (5 вида мезета, лаврак или ципура по избор, десерт, вода, хляб и прекрасен
изглед към Босфора)
2 ден: ИСТАНБУЛ – ТРАБЗОН – МАНАСТИРА СУМЕЛА – РИЗЕ – ГРУЗИЯ - БАТУМИ
След закуска трансфер до летището и с ранен полет излитане за Трабзон.
Пристигане в Трабзон и отпътуване за манастира Сумела /70км/, разглеждане на манастир.
Основан в чест на Дева Мария, византийският манастир Сумела се намира в красива хълмиста
местност, скрит в пазвите на отвесна скала, от която се открива драматично красива гледка към
околността. Извисяващ се на 1200 метра височина той е един от най-старите православни
манастири в света и днес е популярна туристическа атракция
Връщане в Трабзон. Свободно време в центъра на града.
Трабзон е разположен на историческия път на коприната, представлява смесица от религии, езици
и култура, формирани в продължение на векове и търговска врата към Иран и Кавказ. Днес е и
едно от най-важните черноморски пристанища на страната. Трабзон притежава превъзходно
местоположение между морето и Понтийските планини, чиито стръмни гористи склонове стигат до
самия морски бряг. Тази планинска преграда изолира донякъде града от останалата част на
страната и създава условия за сформиране на културни различия - дори днес много от неговите
жители, макар и мюсюлмани, говорят на свой гръцки диалект.
Обяд (не е включен в цената).
След обяд към 14.00 отпътуване за Батуми през Ризе - центъра на чаената индустрия в Турция.
Туристическа програма в Ризе - разглеждане на центъра на града.
Преминаване на турско-грузинската граница.
Към 18 ч. пристигане в Батуми и настаняване в хотела. Вечеря.
3 ден: БАТУМИ - КУТАИСИ - ТБИЛИСИ
Закуска. 08.00 - 12.00 Туристическа програма в Батуми. Градът е разположен на брега на Черно
море и е столица на Аджария - автономна република в състава на Грузия. Разглеждане на
историческата част - площада Пиза, паметника на Медея, паметника на любовта, Арменската
църква, църквата Св. Никола, Разходка по централния булевард, площада пред театъра,
Ботаническата градина и др.
Обяд в Батуми (не е включен в цената).
14.00 Отпътуване за Тбилиси през Кутаиси.
Туристическа програма в законодателната столица на Грузия - Кутаиси. Градът е втори по
големина в Грузия и столица на няколко древни държави. Разглеждане на манастира Гелати и
катедралата Баграти - обекти, включени в Списъка на Юнеско за Световно историческо
наследство.
Късно пристигане в Тбилиси. Настаняване в хотел. Вечеря.
4 ден: ТБИЛИСИ - МЦХЕТА
Закуска. Туристическа програма в Тбилиси. Столицата на Грузия е древен град, основан през 458
г.. Оттогава е столица на няколко династии, важен културен и интелектуален център. Разглеждане
на Старият град и крепостта Нарикала. Разходка и разглеждане на забележителности по булеварда
Руставели, църквата Метехи и площада на Свободата.
Отпътуване за древния град и старата столица на Грузия Мцхета (20км).
В цяла Грузия няма друго такова място, наситено с толкова много свети и култови места, като
Мцхета. Затова грузинците наричат древния град „Втори Йерусалим“. В него се пази една от найголемите светини на християнския свят – хитона на Христос. Ежегодно на поклонение в Мцхета
пристигат хиляди християни от цял свят
Връщане в Тбилиси. Нощувка. Вечеря в хотела.

5 Ден: ТБИЛИСИ - ГОРИ - ТУРЦИЯ - АРДАХАН - КАРС
Закуска. 08.00 Отпътуване за Гори - родния град на безспорно най-известния грузинец Йосиф
Джугашвили – Сталин. Разглеждане Музея на Сталин.
Продължаване за Боржоми - прочуто по целия свят със своята минерална вода, чист въздух и с
това, че в Боржоми са отдъхвали представителите на руската династия Романови.
Преминаване на грузинско-турската граница. Влизане в Турция. Кратък престой в центъра на
град Ардахан - център на едноименната гранична област.
Пристигане в Карс. Настаняване в хотела. Вечеря.
6 ден: КАРС - КРЕПОСТТА АНИ - ЕРЗУРУМ - ИСТАНБУЛ
Закуска. 08.00 Отпътуване за крепостта Ани - столица на средновековното Арменско царство,
известен като градът на "хилядата и една църкви, и четиридесетте порти".
Разглеждане и завръщане в Карс. Свободно време за разходка и обяд в Карс.
14.00 Отпътуване за Ерзурум - най-високо разположеният областен град в Турция. Туристическа
програма - разглеждане историческия център на града, медресето Якутие, старата джамията
Хатуние, медресето с Чифте минарета. Свободно време до 20.00.
20.00 ч. Трансфер за летището. Полет в 22.00 за Истанбул.
Пристигане към полунощ и трансфер до хотела .Нощувка.
7 ден: ИСТАНБУЛ - ВАРНА
Закуска
09.00 -13.00 Екскурзия”Пиер Лоти и залива Златния рог” (по желание)
Ексурзията 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 самия архитект.
Продължава се с преминаване покрай кварталите Айвансарай, Фенер и Балат, разположени по
брега на Златния рог, които крият огромно културно-историческо богатство.
Поглед към Златния рог дава и Изкачването 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.
Екскурзията завършва с вълнуваща разходка с кораб по Златния рог и слизане на Египетския
пазар за свободно време.
Цена: 20 евро на човек – транспорт, посещение на джамията Сюлеймание, двупосочен
билет за кабинков лифт до кафене „Пиер Лоти”, билет за кораб по Златния рог, лицензиран
екскурзовод на български език.
13.30 ч. Отпътуване за България. Пристигане във Варна ок. 23.00 ч.
За информация и записвания: 052/983201; 0888/247042 – Юлиан Бонев

