Уикенд в ИСТАНБУЛ – 2 нощувки
Със закуски и вечери
Всичко от Истанбул в една екскурзия!

Датa: 30.06.2020
Цена:
При настаняване в хотел 3*: 156 евро / 305 лв.
При настаняване в хотел 4*: 174 евро / 340 лв.
Цена при настаняване

Цена при настаняване

в хотел 3* по програмата

в хотел 4* по програмата

156 евро / 305 лв

174 евро / 340 лв.

Цената включва:
 2 нощувки в хотел 3* или 4* в Истанбул (според избрания вариант) с разположение
в квартал Лалели;
 2 закуски в ресторанта към хотела;
 2 вечери в ресторанта към хотела;
 Транспорт с комфортен автобус;
 Пешеходна разходка с местен екскурзовод в историческия център на Истанбул;
 Екскурзоводско обслужване;

Цената не включва:
 Доплащане за единична стая - 40 евро / 78 лв.;
 Медицинска застраховка към ЗАД „Армеец“ за 3 дни с покритие 5000 евро за лица
на възраст до 70 г. – 3 лв., за лица на възраст от 70 г. до 85 г. - 5 лв.;
 Разходка с кораб по Босфора при минимум 25 туристи – 18 евро;
 Пешеходна обиколка на Истанбул с местен екскурзовод при минимум 15 туристи –
10 евро;
 Панорамна обиколка на Истанбул с автобус и местен екскурзовод при минимум 25
туристи – 10 евро;
 Посещение на първия султански дворец "Топкапъ" с местен екскурзовод на
български език и входна такса при минимум 25 туристи без включен харем – 20
евро; Цена за харем - 15TL;
 Посещение на „Св. София" с местен екскурзовод на български език и входна такса
при минимум 25 туристи – 20 евро ;
 Посещение на новия султански дворец "Долмабахче" с местен екскурзовод на
български език и входна такса при минимум 25 туристи – 30 евро без включен
харем; Цена за харем – 20 TL;
 По желание застраховка „Отмяна на пътуване“.
* Посочените входни такси са ориентировъчни и имат информативен характер.
Маршрут: 1250 км
С тази екскурзия ще видите: Истанбул

Туристическа програма:
1 ден: Варна – Истанбул
Отпътуване от курорта „Св. Константин и Еленa“ в 13.00ч. Пристигане в Истанбул
вечерта. Настаняване в хотел в Истанбул. Вечеря и нощувка.
2 ден: Истанбул
Закуска. Пешеходна обиколка на града с местен екскурзовод (срещу допълнително
заплащане), включваща посещение на част от символите на града: Хиподрума, където се
намират Колоната на император Константин, Египетския обелиск, Змийската колона,
Фонтанът на Вилхелм II; разглеждане на „Синята Джамия“. Свободно време или по
желание - посещение на
музея „Св. София” - най-внушителният паметник на
Византийското изкуство. По желание посещение на първия султански дворец "Топкапъ" с
местен екскурзовод на български език. Дворецът е разположен между Златния рог и
Мраморно море и има великолепен изглед към Босфора. В него се съхранява голяма
колекция от порцелани, оръжия, щитове, брони, одежди, османски миниатюри, ислямски
калиграфски ръкописи и стенни украшения.
По желание посещение на най-големият дворец в Турция - „Долмабахче“ с местен
екскурзовод, който впечатлява посетителите си със своята пищна украса, изобилие от
злато и кристал. Връщане в хотела. Вечеря и нощувка.

3 ден/ Истанбул - София
Закуска. Свободно време или по желание разходка с корабче по Босфора – едно
неповторимо изживяване! Корабът преминава покрай брега на европейската част на града,
достига до втория мост над Босфора и обратно се връща покрай азиатския бряг. По време
на обиколката ще видите красиви дворци, забележителни крепости, уникални гледки по
двата бряга на Босфора, част от които са: Златния рог, двореца „Долмабахче“, двореца
“Чираан”, квартала “Ортакьой”, крепостите „Румели Хисар“ и „Анадолу Хисар“, летния
султански дворец “Бейлербей”, Кулата на Девицата, въжения мост “Ататюрк”,
богаташките вили, част от декорите на популярните турските сериали.
Отпътуване за България. Пристигане в София вчeерта.

Условия за записване:
Депозит: 30% от пакетната цена;
Доплащане: 15 дни преди датата на на отпътуване;
Минимален брой туристи за провеждане на екскурзията: 30 туристи;
Анулации и неустойки:
- при повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа; по време на
национални празници и официални почивни дни срокът е 90 дни;
- между 59-ия и 30-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения
депозит;
- между 29-ия и 15-ия ден преди датата на заминаване се удържа 80% от стойността на
екскурзията;
- при по-малко от 15 дни преди датата на заминаване се удържа 100% от стойността на
екскурзията.

Необходими документи:
 Български граждани, пътуващи по програмата е необходимо да притежават
международен паспорт, валиден до 6 месеца след датата на екскурзията;
 За лица до 18 години, пътуващи без родител/родители – нотариално заверена
декларация - оригинал и ксерокопие и копие от акта за раждане;
Забележки:
* Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
* Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност.
* Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата.

*Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна застраховка
„Отмяна на пътуване“ по чл.80, ал.1, т.14 от Закона за туризма. ТО Оданс Травел предлага
застраховка „Отмяна на пътуване“ при ЗАД Армеец - гр. София, ул.„Стефан Кaраджа“
*Туроператор Оданс Травел е със сключена застраховка „Отговорност на Туроператора“
чрез застрахователен договор 03700100001955 при ЗАД Евроинс – гр.София, кв. Павлово,
бул. Ал. Пушкин 13. Застрахователният договор е със срок от 25.03.2019 г. до 24.03.2020 г.
Договорът е с лимит на отговорност 900 000(деветстотин хиляди лева).
* Туроператор Оданс Травел има удостоверение за регистрация 5377 (издаден на
26.05.2015 г), ЕИК 130543693, адрес на управление гр.София, бул. Патриарх Евтимий 15,
тел: 02 987 31 32; 02/ 987 31 33, имейл: pe15@odans-travel.com

