
Фестивал на лалето в  

град Истанбул, Турция  

14-17.04.2022 

ПРОГРАМА:  

1-ви ден: 

Отпътуване с автобус в 03:45 ч. от град Радомир – Войнишко въстание; 

04:00 ч. от град Перник, ул. Железничарска 15 (Начална спирка Перник); 

04:15 ч. от град Перник – спирка “Бучински път”; 04:40 ч. от град София, 

спирка Автостанция “Сливница”, до метростанция “Сливница”. 

Преминаване на граничните пунктове Капитан Андреево и Капъ куле. 

Пристигане в град Истанбул. Настаняване в хотел Sahinler*** или 

подобен. Пешеходна разходка с местен екскурзовод в старата европейска 

част на Истанбул: Синята джамия (само отвън), църква Св.София (само 

отвън); Хиподрумa (Римски хиподрум, спортно и социално средище на 

Константинопол, столица на Византия. Днес това е площад „Султан 

Ахмет“, на който са запазени само някои елементи от оригиналния 

Хиподрум);  Фонтанът на Вилхелм II (Построен през 1898 г. от немския 

император Вилхелм II след неговото пътешествие в Изтока. Връщайки се 

в родината си, той го изгражда по свой проект и го изпраща като подарък 

на Истанбул); Египетският обелиск (Той е най-древният паметник в 

Истанбул. Пренесен през 390 г. от Египетския храм на Аполон. Изработен 

е от розов асуански гранит, тежи около 300 т., висок е 20 м. По него са 

изписани йероглифи, славещи героизма на фараон Тутмос, а в най-горната 

му част са изобразени бог Амон Ра и фараонът, хванати за ръце); 

Змиевидната колона (Пренесена на хиподрума през 326 г. от храма на 

Аполон в Делфи, Гърция. Първоначално се състояла от три преплетени 

една в друга глави на змии от грамаден златен котел с диаметър 2 м.). 

Свободно време за посещение на покрития пазар „Капалъ чарши“. 

Свободно време за разходка и пазар. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

2-ри ден: 

Закуска (07:00-08:00). Oтпътуване с корабче за Принцовите острови - 

разположени в Мраморно море на около 15 км. югоизточно от Истанбул. 



Четири от деветте острова са лесно достъпни, като по време на официални 

празници и особено през лятото, тези места са обект на постоянен поток 

от посетители, които слагат край на тишината и спокойствието, което 

иначе цари тук. Населението на най-големият от островите - Бююкада е 

около      6 000 души, но през лятото нараства до около 40 000 души. 

Трафикът по островите е изцяло забранен - може да видите само коли на 

полицията и обслужващи превозни средства. Придвижването става пеша, 

с файтони, колела или на магаре. Около 10.00 ч. пристигане на остров 

Бююкада. Свободно време около 3 часа. Отпътуване за град Истанбул. 

Посещение на „Египетския пазар”, известен още като пазар на 

подправките. Първоначално в Пазара на подправките е имало 86 магазина, 

в които са се продавали текстил и медикаменти. В продължение на векове 

тук са идвали хора, които са искали да си купят лекарства, които да ги 

избавят от различни болести. И днес в Пазара на подправките се продават 

билки и лекарствени растения, които не могат да се намерят на друго 

място в Истанбул. Наближите ли Египетския пазар, ще се потопите в 

разкошния аромат на канела, ким, шафран, мента и много други 

подправки и билки, чието опияняващо ухание се носи навсякъде. 

Египетския пазар е място, където можете да видите разнообразие от 

прочутия турски локум и турско кафе. Посещение на Venezia Mega Outlet. 

В Outlet Via Port Venezia освен насладата от пазаруването и удоволствието 

от ниските цени, ще можете да се разходите романтично с гондола все 

едно сте по Canale Grande и да пиете кафе на площад San Marcо. Връщане 

в хотела. Свободно време. Нощувка. 

 

3-ти ден: 

Закуска (07:00-08:00). Отпътуване за парк Емирган с корабче по 

“Босфора”. Посещение на парк Емирган - един от най-големите и 

живописни паркове в Истанбул. Всяка година за Фестивала на лалетата 

тук се засаждат около 1 850 000 лалета от 112 вида. Посещение на най-

голямата джамия в Турция - джамията Чамлъджа. Джамията, чийто 

строеж продължи 6 години, бе открита през 2019 г. Религиозният храм има 

капацитет да побере 63 000 души. Джамията е с 6 минарета и може да се 

види от всяко място в Истанбул. Четири от минаретата са с височина 107 

метра, а другите две са високи 90 метра. Основният купол на джамията е 

с височина 72 метра. На вътрешните му стени са изписани шестнадесет 



имена на Аллах, символизиращи броя на държавите, създадени от турците 

през цялата им история. От джамията, ще се открие пред вас прекрасна 

панорама на Мраморно море, на историческия полуостров и Босфора. 

След посещението на джамията Чамлъджа, ще посетим мол Emaar. В мол 

Еmaar 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. 

Желаещите да посетят аквариум Emaar, е нужно да закупят входен билет 

на стойност 20 $, които се заплаща на място. 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 пазар. Връщане в хотела. Нощувка. 
 

4-ти ден: 

Закуска (07:00-08:00). Освобождаване на хотела. Отпътуване за град 

Одрин. Посещение на борсата (складовете) за перилни препарати. Освен 

перилни и почистващи препарати може да закупите баклава, ядки, 

маслини, кори за баница, сок от нар, сирене, кашкавал, масло и др. 

(Свободно време за пазар около 1 час.) Посещение на центъра на града с 

възможност за обяд, пазар и разходки. (Свободно време около 2 часа). 

Следобяд отпътуване за България. Пристигане късно вечерта в градовете 

по маршрута. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


