ОРГАНИЗИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА
САНИТАРЕН ФАЯНС, ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА БАНИ, ТОАЛЕТНИ И КУХНИ

ДАТИ НА ПЪТУВАНЕТО

9-12 март 2017
ИСТАНБУЛ

4 дни / 3 нощувки с автобус
Цена

Цена на човек в двойна
стая

Цена на човек в
единична стая

Хотел 5 звезди

360 лв. 195 лв.

410 лв. 245 лв.

Пакетната цена включва:
 транспорт с автобус с климатик, DVD-система, TV;
 3 нощувки със закуски в хотел 5 звезди, близо до изложения център;
 безплатно ползване нa вътрешен басейн, сауна, турска баня и фитнес;
 трансфери от хотела до изложбения център и обратно;
 входна карта за изложението за целия период;
 екскурзия „Непознатите европейски квартали на Истанбул”;
 туристическа обиколка на Хиподрума;
 посещение на Египетския пазар;
 автобусна панорамна обиколка на Истанбул с екскурзоводска беседа;
 групова медицинска застраховка;
 карта-справочник на Истанбул на български език;
 гранични и магистрални такси, паркинг;
 водач-екскурзовод от “Травел Клуб България”.
Пакетната цена не включва:
Аквариум – за възрастен – 22 евро; лица над 65 г. – 18 евро
Вечеря в рибен ресторант: 22 евро
Посещение на църквата „Света София”: 25 евро (при мин. 10 човека)
Султанския дворец „Долмабахче”: 35 евро (при мин. 10 човека)
„Нова среща с Босфора”: 25 евро (транспорт, наем кораб, входна такса за Кулата на Девицата,
екскурзовод)
Необходими документи за записване:
 Попълнена заявка за пътуване (получава се по електронна поща от нас);
 Международен паспорт с валидност минимум 60 дни от датата на завръщане;
Минимален брой туристи за осъществяване на пътуването: 15 пълноплащащи туриста.
Срок за уведомление при неосъществяване на пътуването: 7 дни преди датата на отпътуване.
Краен срок за записване: 02.03.2017
За информация и записвания: 052/983201; 0884/689975, 0888/247042, office@travelclub.bg
Забележка: Името на хотела ще бъде обявено при сформиране на група.

Програма

9 март (четвъртък)
Първи автобус: 06.00 – Тръгване от София; 08.30 – Тръгване от Пловдив
Втори автобус: 05.00 – Тръгване от Добрич; 06.00 - Тръгване от Варна; 08.30 - Тръгване от Бургас
14.00 Непознатите европейски квартали на Истанбул - навлизане в Истанбул по стария път Е5,
минаващ през исторически селища, днес квартали на Истанбул: Чаталджа, Бююкчекмедже с моста
на султан Сюлейман Великолепни, построен от великия архитект Синан, Бейликдюзю, „Българския”
квартал Авджилар, Флория с крайбрежната вила на Ататюрк, Йешилкьой (Сан Стефано),
Зейтинбурну. Пристигане в Истанбул
16.00 Настаняване в хотел – 5 звезди в Истанбул. Свободно време за почивка.
Посещение на Istanbul Aquarium - най-новият и най-големият в света тематичен аквариум.
Цена: за възрастен – 22 евро; за лица над 65 г. – 18 евро (включва трансфер и билет).
Връщане в хотела.
10 март (петък)
07.00 – 09.30 – Закуска на шведска маса. Трансфер до изложбения център CNR.
10.00-16.00 Посещение на изложението UNICERA 2017. Трансфер обратно до хотела.
Почивка и възможност за ползване на СПА центъра, басейна и фитнес залата към хотела.
Автобусна панорамна обиколка на историческата част на Истанбул – Крепостните стени на
Константинопол, Босфора, Златния рог, кулата Галата и др.
20.00 – Вечеря в рибен ресторант.
Цена: 22 EUR - вечеря (мезета, салата, риба, десерт, хляб, вода), музика.
11 март (събота)
07.00 – 09.00 – Закуска на шведска маса.
За желаещите да посетят отново изложението – Трансфер до CNR.
За останалите- Отпътуване към историческия център на града.
09.30 – Пешеходна обиколка на центъра на античния Константинопол с лицензиран екскурзовод –
площад Хиподрума, Египетския обелиск, Серпентината, Синята джамия (отвън),
Програма по желание:
10.30-12.00 Посещение на църквата „Света София”.
Най-мащабният и най-внушителният 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 и пищен, дворецът Долмабахче (Dolmabahce palace) е една от найвпечатляващите забележителности на града, строени през последните години на Османската
империя.
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 55 евро)
12 март (неделя)
07.00-09.00 – Закуска на шведска маса. Освобождаване на стаите
09.00-12.00 „Нова среща с Босфора” - прекрасна морска разходка по един от най-живописните
проливи в света и слизане на най-романтичния символ на Истанбул.
Навлизане в Босфора, плаване покрай исторически квартали, Долмабахче, Бешикташ, Ортакьой,
минаване под първия междуконтинентален мост, Арнавуткьой, Бебек.
Отплаване назад по азиатския бряг покрай наниз от исторически вили, пристани на романтични
квартали, джамии, църкви и синагоги, подчертаващи богата палитра от етноси и религии…
„Епилог” на морската разходка е слизане на Кулата на девицата (Къз кулеси), 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. Свободно време за чай и кафе,
поднесени с чудни легенди. Връщане на сушата.
Цена: 25 евро на човек – транспорт с автобус и кораб с микрофонна уредба, входна такса за
Кулата на Девицата, екскурзовод по време на цялата екскурзия.
12.00 – 13.30 Посещение на Египетския пазар.
13.30 – Тръгване за България. Спиране в търговски комплекс КИПА за покупки.
Продължаване за България.
За информация и записвания: 052/983201; 0884/689975, 0888/247042, office@travelclub.bg

