
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО в ИСТАНБУЛ 2021 

 

Автобусни екскузии 4 дни / 3 нощувки 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

ДЕН – 1  
Отпътуване от София в 06:00 часа от Централна Автогара. Преминаване на границата. Пристигане в 

гр. Одрин. Посещение на джамията “Селимие”. Свободно време. Отпътуване за Истанбул. 

Настаняване в хотел. Нощувка. 

 

ДЕН – 2  

Закуска. Пешеходна обиколка на Стария Истанбул (включена в цената): Хиподрума, Египетския 

обелиск, Змиевидната колона, Колоната на Константин, Синята джамия “Султан Ахмед”, султанския 

дворец “Топ кaпъ”, “Света София “ /отвън/.Свободно време. Нощна обиколка на Истанбул: Златният 

рог, новата европейска чат на града, кулата Галата, х-л Пера Пелас, преминаване в Азия по първият 

Босфорски мост, посещение на Пеещите фонтани на Истанбул WaterGardens, изкачване до хълма 

Чамлъджа, откъдето се разкрива панорама към целия европейски бряг, модерните небостъргачи и 

трите моста над Босфора. Нощувка. 

 

ДЕН – 3  
Закуска. Панорамна обиколка на Истанбул (заплаща се допълнително): мостовете над Златния 

Рог, посещение на двореца Долмабахче, района Бешикташ и едноименния стадион, посещение на 

българската църква „Св. Стефан“. Свободно време или „Звездните места на Истанбул” –  обиколка с 

корабче по Босфора, по време на която ще имате възможността да видите красивите сгради по 

бреговете му, дворците, крепостите Румели Хисар и Анадолу Хисар, къщите от филмите „Перла“ и 

„Пепел от рози“. Вечеря с програма в ориенталско заведение (заплаща се допълнително), една 

вечер, която ще ни докосне до магията на Ориента. Нощувка. 

 

ДЕН – 4  

Закуска. Посещение на парка Емирган (включено в цената) - един от най-големите обществени 

паркове в Истанбул, известен с пролетните си композиции от лалета. Свободно време в най-високия 

небостъргач на Истанбул - Сапфир, с възможност за  гледка от 235м височина. След обяд отпътуване 

от Истанбул. Пристигане в София късно вечерта. 

 
Условия за потвърждаване и анулиране: 

 20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде потвърдена, ако има 

събран минимум или анулирана, ако такъв липсва. 

 Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа Вашите клиенти трябва да 

препотвърдят ангажимента си и да заплатят 100% от стойността на почивката 

 При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата заплатена се 

възстановява до 14 дни след датата на пътуване. 

 При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите заплатени се 

възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване 


