
Кумбургаз, Силиврия, 

Истанбул и Одрин, 

Турция  

ПРОГРАМА:  

1-ви ден: 
Отпътуване с автобус в 03:45 ч. от град Радомир – Войнишко въстание/ 04:00 ч. 

от Начална спирка Перник/ 04:15 ч. от спирка “Бучински път” – Перник/ 04:40 

ч. от Автостанция “Сливница” – София, до метростанция “Сливница”. 

Почивка за кафе и ползване на тоалетна на бензиностанция ЕКО или ОМВ в 

района на град Пловдив. Преминаване на граничните пунктове Капитан 

Андреево и Капъ куле. При преминаване на граничния пункт в посока Турция, 

е задължително представяне на сертификат за ваксинация за коронавирус 

COVID-19 на английски език, който е издаден от публичен орган и в 

съответствие със съответното законодателство. От завършването на 

ваксинацията следва да са изминали четиринадесет (14) дни. Сертификатът за 

ваксинация включва името на лицето и вида и броя на дозите на ваксината. 

Останалите възможности за влизане в страната са: представяне на негативен 

резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа преди 

влизането в Турция; представяне на негативен резултат от бърз антигенен тест, 

направен в рамките на не повече от 48 часа преди влизане в Турция; 

представяне на официален документ, издаден от компетентна институция, че 

сте преболедували COVID-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане 

в страната. Посещение на една от фабриките за най-качественото спално бельо 

на Турция - фабриката „Тач“, която се намира преди град Чорлу. Ще можете 

да закупите спално бельо, халати за баня, покривки, пердета и детски 

комплекти с много високо качество. Посещение на Мол Орион с 

представителни магазини на повечето фабрики в града – Mavi Jeans, U.S. Polo, 

Koton, Defacto, Nike, Adidas, LC Waikiki, Madame Coco, Pierre Cardin, English 

Home. Настаняване в четири звездния Mercia Hotels&Resort. Свободно време. 

Нощувка. 

2-ри ден:  
Закуска (07:00 – 09:00 ч.) В 09:00 ч. отпътуване за плаж в района Селимпаша, 

намиращ се на 15 км. от Mercia Hotels&Resort. Чадърите и шезлонгите на 

плажа се ползват безплатно от нашите туристи. Също така, за всеки един наш 
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клиент има осигурен обяд. Свободно време за плаж до 15:00 ч. Връщане в 

хотела. Свободно време. В 17:00 ч. отпътуване за град Силиврия. 

Очарователното рибарско селище Силиврия е град в Източна Тракия, Турция,  

който се намира на Цариградския полуостров на северния бряг на Мраморно 

море. Това е голям морски курорт с чудесни възможности за спорт, спа и 

фитнес, както и възможност за посещение на много добри ресторанти. 

Свободно време за разходка и пазар. Около 21:00 ч. връщане в хотела. 

Нощувка. 

3-ти ден: 
Закуска (07:00 – 09:00 ч.) В 09:00 ч. отпътуване за плаж в района Селимпаша, 

намиращ се на 15 км. от Mercia Hotels&Resort. Чадърите и шезлонгите на 

плажа се ползват безплатно от нашите туристи. Също така, за всеки един наш 

клиент има осигурен обяд. Свободно време за плаж до 17:00 ч. Връщане в 

хотела. Свободно време. В 20:30 ч. вечеря с жива музика в хотел Blue World, 

намиращ се в непосредствена близост до Mercia Hotels&Resort. Нощувка. 

4-ти ден:   
Закуска (07:00-08:00ч.) В 08:00 ч. отпътуване за град Истанбул. Посещение на 

„Египетския пазар”, известен още като пазар на подправките (Престой около 2 

часа). 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. След посещението на 

„Египетския пазар“ ще се разходим с корабче по Босфора. (Продължителност 

около 2 часа) Ще се насладим на красота и романтика между два континента. 

Ще минем под моста “Ататюрк”, свързващ Европа с Азия, както и покрай 

двореца „Долмабахче” и край много луксозни къщи, резиденции и хотели, 

разположени по Босфора. Ще можем да видим "Чираган Палас" - бивша 

султанска резиденция, превърната в един от най-скъпите хотели в света, 

кварталът "Ортакьой" - любимо място на истанбулските младежи, 

отбранителните крепости "Румели Хисар" и "Анадолу Хисар", летният 

султански дворец "Бейлербеи", Кулата на девицата, известното „Бяло 
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имение“ от скоро излъчвания филм у нас - Безмилостен град и др. Едно от 

най-прекрасните изживявания в Истанбул. След разходката с корабче, ще 

посетим желязната църква Св. Стефан - един от най-значимите български 

паметници на архитектурата и културата в град Истанбул. След това ще се 

насочим към Mall Forum Istanbul. В мол Forum Istanbul, ще можете да посетите 

един от най-атрактивните аквариуми. Ще имате възможност да се разходите 

измежду над 20 хиляди вида морски обитатели, сред които и пет тигрови 

акули. Желаещите да посетят аквариум SeaLife, е нужно да закупят входен 

билет на стойност 130 турски лири, които се заплаща на място. (Свободно 

време за разходка и пазар около 2 часа). Връщане в хотела вечерта. Свободно 

време. Нощувка.  

5-ти ден: 
Закуска (07:00-09:00 ч.). В 09:00 ч. освобождаване на хотела и отпътуване за 

град Одрин. Пристигане в град Одрин. Посещение на търговския център 

MARGI OUTLET – идеално място за пазаруване и отдих. Търговският център 

разполага с голям брой кафета и ресторанти, магазини с известни марки – LC 

Waikiki, US Polo, Deichmann, Derimod, Mavi Jeans и др. (Свободно време за 

пазар около 2 часа). 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). Отпътуване за България. При преминаване на 

граничния пункт в посока България, е задължително представяне на 

сертификат за ваксинация за коронавирус, който е издаден от публичен орган 

и в съответствие със съответното законодателство. От завършването на 

ваксинацията следва да са изминали четиринадесет (14) дни. Сертификатът за 

ваксинация включва името на лицето и вида и броя на дозите на ваксината. 

Останалите възможности за влизане в страната са: представяне на негативен 

резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа преди 

влизането в България; представяне на негативен резултат от бърз антигенен 

тест, направен в рамките на не повече от 48 часа преди влизане в България; 

представяне на официален документ, издаден от компетентна институция, че 

сте преболедували COVID-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане 

в страната. Пристигане в градовете по маршрута късно вечерта.   

 


