
Програма на екскурзията: 

Ден 1 
Отпътуване от началния пункт, заложен по екскурзионния план. Нощен преход. 
Ден 2 
Сутрешно пристигане в Истанбул. Освежаване във фоайето на избрания от Вас 
хотел и свободно време. Възможност за участие в допълнителни екскурзии 
срещу заплащане. Aко има свободни стаи в момента на пристигане, гостите се 
настаняват веднага. Ако няма свободни стаи, настаняването става след  14.00 
ч. Това е  политика на всички хотелиери в световен мащаб.Стаите се 
освобождават до 12:00 ч. 
Бонус ескурзия или ескурзии по избор. 
Екскурзии по желание: 08:00ч. Екскурзия до Принцовите острови до о-в Буюк Ада. 
Най-големият остров е райско кътче без автомобилно движение, с красиви 
сгради и приятни заведения. Цялата екскурзия трае около 5-6 часа. 
Екскурзии по желание: 09:00ч. Трансфер до най - големия увеселителен парк 
"Виаленд". Посещение на парка "Виеленд" се заплаща билет допълнително. 
Посещение на шопинг център  Мол "Виаленд". Цялата екскурзия трае около 5-6 
часа. ( входната таксa се заплаща допълнително) 
 
Бонус екскурзия: 08:30ч. Пешеходна разходка из античния и средновековен 
център на Истанбул.Екскурзията се провежда при събран минимум от 20 човека 
Важно !!!Тази екскурзия е опознавателна за туристите. След нейното 
завършване туристите се прибират самостоятелно до хотелите.Туристите 
записали се за двореца Топкапъ, водохранилището Йеребатан или Църквата 
“Св.София”  след края на пишеходния тур продължават за съответната 
екскурзия с лицензиран местен екскурзовод на български език. 
Тези, които не са дошли на пешеходната екскурзия ще трябва самостоятелно 
да се придвижат до обектите за които са се записали (няма трансфери от 
хотелите за Топкапъ или Църквата “Св.София). 
Екскурзии по желание: 10:00ч. - Посещение на водохранилището Йеребатан(с вкл. 
билет за обекта). 
Екскурзии по желание: 11:00ч. - Посещение на църквата Света София(с вкл.  
билет за обекта). 
Екскурзии по желание: 12:30ч. - Посещение на султанския дворец Топ Капъ(с вкл. 
билет за обекта). 
Eкскурзии по желание: 15:30ч -  Посещение на Мол Watergarden İstanbul ( Пеещите 
фонтани) и на най-новият Мол Емаар. МОЛ Watergarden İstanbul - където, ще 
наблюдаваме светлинното шоу на пеещите фонтани. Изключителна 
хореография на вода, светлина, лазерни ефекти и музикално шоу. Басейнът е 
разположен на площ от 5 хиляди квадратни метра в сърцето на Watergarden 
Истанбул и се смята за "най-големият" басейн в Европа. След посещението на 
Мол Watergarden продължаваме към най-новият Мол Емаар в Истанбул. В мол 
Емаар можете да посетите най-новия аквариум с подводна зоологическа 
градина, ще  имате възможност да  видите 7 различни тематични сектора с над 
20 000 морски обитатели и земноводни от 200 вида, включващи подводният 
стъклен тунел, галерията с риби, скали и водопади, Царството на крокодилите, 
островът на пингвините, Горската секция включва - змии, паяци, игуани, 
хамелеони, диви пирани, гигантски водни плъхове и много други интригуващи 
жители на горите и още много други изненади. Ще имате възможността да 
пазарувате и в магазините на някои от световно известните марки и също така 
на голяма част от местните марки, като Hugo Boss, Guess, Gucci, Hermes, Lc 



Waikiki, Victoria's Secret, Zara, Kemal Tanca, Hotic, Altinbas и др. Свободно време за 
шопинг. 
Eкскурзии по желание: 15:30ч - Очарованието на "Истанбулският Манхатън"  
с посещение на небостъргача "Сапфир" билет за изкачване на панорамна 
площадка и 4D + посещение на площад Таксим/Екскурзията се провежда при 
събран минимум от 10 човека Екскурзии по желание: 19:00ч.  - Вечеря в ресторант 
на хотел. 
Бонус ескурзия: 21:00ч. - Нощна автобусна обиколка на Истанбул - Светлинна 
симфония.Екскурзията се провежда при събран минимум от 20 човека. Нощувка. 
 
Ден 3 
Закуска. Свободно време. Възможност за участие в допълнителни екскурзии 
срещу заплащане. 
Бонус ескурзия: 08:30ч. - Панорамна автобусна обиколка на Истанбул с 
преминаване на Азиатския бряг и посещение на българската Желязна църква 
„Свети Стефан“ Бонус ескурзия: 10:30ч. - Плаване с корабче по Босфора - 
вълнуваща разходка между два континента. 
Екскурзии по желание: 12:45ч. - Посещение на двореца Долмабахче - Турският 
Версай (има входна такса). 
Eкскурзии по желание: 16:30ч -Очарованието на "Истанбулският Манхатън" с 
посещение на небостъргача "Сапфир" билет за изкачване на панорамна площадка 
и 4D + посещение на площад Таксим/Екскурзията се провежда при събран 
минимум от 10 човека Екскурзии по желание: 19:00ч.  - Вечеря в ресторант на 
хотел. 
Екскурзии по желание: 20:00ч. - Посещение на атрактивен ресторант Гар Мюзик 
Хол.Нощувка. 
 
Ден 4 
Закуска.Освобождаване на стаите ч. Отпътуване за Чорлу и Одрин. 
Бонус:  Посещение на фирмения магазин на фабрика "Тач" в Чорлу, откъдето може 
да се купи спално бельо и най-различно текстилно обзавеждане за дома. 
Бонус:  Посещение на българската църква "Св. Св. Константин и Елена" и най-
голямата джамия в Турция - "Селимие". 
Бонус:  Посещение на Одринското капалъ чарши, където може да се купи сладки, 
локум, баклава и други. Отпътуване за България. Пристигане в Хасково, Пловдив 
и София около 22:30ч. 
 


