Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843

Бурса, Ескишехир, Кападокия, Анкара
Дата: 03.10.2022
1 ден / Бурса
Отпътуване от Централна Автогара в София в 06.00 ч. Привечер пристигане в Бурса, наричан Зеленият
град, заради красивата природа и околните планини. Създаден като гръцко селище, по-късно важен
византийски град, Бурса става първа столица на Османската империя в периода 1335 и 1363 г.
Настаняване в хотел.
2 ден / Бурса – Ескишехир
Закуска. Днес ще се запознаете с най-интересните места на града. Улу джамия е най-голямата в Бурса,
строена по заповед на султан Баязид I около 1400 г. Разположена е на площ от 5000 м2, има 20 купола, 2
минарета и е пример за ранно османска архитектура. Стените и колоните в интериора са изрисувани от
41 калиграфи, които са създали 192 различни творби, днес една от най-богатите калиграфски сбирки в
ислямския свят.
В миналото легендарният Път на коприната от далечен Китай е стигал чак до Бурса и ценните
копринени пашкули са се излагали в Коза Хан. Добиваната коприна постепенно превърнала града в
център на текстилната индустрия. Коза Хан е издигнат през 1491 г. от султан Беязид II и голяма част от
сградата е запазена без промени до днес. Разположен е около правоъгълен двор с чешма и има 95 стаи,
превърнати в магазини. Това е точното място, ако искате да си купите красиви копринени шалове, да се
попазарите с местните търговци или да изпиете чаша чай в носталгична атмосфера.
Отпътуване за Ескишехир, чието име означава стар град. Мястото е в един от най-ранно населените
райони на Анатолия. Бил е част от Фригия, Лидия, Римската и Византийската империя до идването на
селджукските турци през 11 век. Тук е и родното място на народния философ и майстор на хумора
Настрадин Ходжа, който се почита в целия ислямски свят. Днес в града има 3 големи университета и
няколко хиляди студенти, което му придава характера на университетски град.
Ще се разходите из историческия център – Одунпазарь, истински музей под открито небе с цветни къщи,
тесни павирани улички, джамии и малки площади. Мястото е пример за типичната османска
архитектура, като най-старата сграда в района е от 13 век. В комплекса се намира Базарът на
изкуствата, където можете да купите интересни сувенири. После може да се разходите край река
Порсук, където се предлагат разходки с моторна лодка или гондола, много наподобяваща на
венецианските.
3 ден / Ескишехир – Кападокия
Закуска. Сутринта ви ще започне с освежаваща разходка из прекрасния парк Сазова. Разположен на
площ от 400 декара около красиво изкуствено езеро, той предлага много атракции на малки и големи –
Есминиатюрк / модели на турски исторически сгради, намиращи се в пределите на Османската империя/,
Пиратски кораб, Приказен замък, миниатюрна железница, която обикаля целия парк, кафенета и
ресторанти. Около обяд отпътуване за Кападокия. По пътя кратка фото пауза на второто по големина
солено езеро в Турция – Туз гьолу разположено на 905 м надморска височина. Настаняване в хотел.
4 ден / Кападокия
Закуска. Кападокия е мистично място, съчетало фантастичен природен релеф с древна история. Векове
наред хората са дълбали мекия камък в търсене на подслон, понякога дълбоко под земята, оставяйки
след себе си невероятни подземни градове със стряскащи размери. Някои от тях достигат осем етажа
под земята, свързани помежду си със система от тунели, вентилационни шахти, довеждащи свеж въздух
на 80-метрова дълбочина и собствени водоизточници. Освен до жилищни помещения, коридорите водят
и до подземни църкви, малки площади, конюшни и кухни. Големи керамични съдове доказват, че
местните жители са съхранявали вино и зърно и са имали устойчива икономика. Учените смятат, че в

години на разцвет до 3500 жители са обитавали някои от тези градове. До днес са открити 36, но
разкопките продължават. Посещение на един от градовете – Каймаклъ или Деринкую.
Гьореме е музей под открито небе, представляващ малки църкви, издълбани в скалите. Повечето от тях
са направени в периода 10-12 век и впечатляват с красиво изрисуваните религиозни сцени от Библията,
които не са загубили свежестта на цветовете си, сякаш четката на неизвестния художник едва сега се е
отделила от скалната повърхност. Особено красиви са фреските в Ябълковата и Змийската църкви, а
така наречения „Женски манастир“ се простира на цели три етажа, издълбани в скалата, свързани
помежду си с тунели. Обектът е част от листата на ЮНЕСКО от 1984 г.
Зелве е град-призрак, напуснат от жителите си в средата на миналия век, заради продължаващата
ерозия на камъка, която направила обитаването му опасно. Днес мястото е превърнато в музей под
открито небе, представящ най-стария пример на местна архитектура. Зелве обхваща три долини, в които
са разположени останки от домове, църкви и манастири, дълбани направо в скалите, някои вече
полусрутени.
Пашабаа или Градината на пашата е долина с причудливи скални образувания. Те са резултат от
вековната срещата на вятъра с меката варовикова туфа. В миналото част от
пясъчните комини са били обитавани от отшелници, търсещи убежище и усамотение. Част от тях са били
последователи на Свети Симеон и в една от скалите има издълбан параклис, посветен на него.
След вечеря може да изберете да посетите Сема – религиозна церемония на въртящите се дервиши,
която тук се изпълнява в исторически Кервансарай. Сема представлява мистичното издигане на духа
чрез любовта, през откриването на истината и достигането на перфектността и връщането от това
духовно пътуване добивайки зрялост и служейки на другите. Сема е създадена от Мевлана Джелялядин
Руми през 13 век в Коня и е част от турската култура, вяра и история.
5 ден / Кападокия
Преди изгрев слънце може да се насладите на невероятния пейзаж на Кападокия от птичи поглед –
включете се в екскурзията с балон и вижте как околността се събужда под първите утринни лъчи.
Връщане в хотела за закуска.
Аванос е разположен на брега на Червената река, която от векове носи глината, направила градът
известен център на производството на керамични съдове. Някои от грънчарските техники са наследени
още от древните хити от преди 2000 години. Изработените тук съдове са предпочитан сувенир от
Кападокия.
Ючхисар е естествена крепост, разположена в най-високата точка на Кападокия. В скалата са издълбани
множество помещения, свързани помежду си с коридори, стълби и тунели. Често до входовете има
каменни кръгове, които са служели за контрол на достъпа до вътрешните помещения. Голяма част от
помещенията са срутени от ерозията и днес са само дом на гълъбите. Местните фермери събират
ценната тор за нивите и градините си. Много от скалните комини в района са били дълбани и използвани
като гробници през римско време. В околните скали има и множество църкви.
Вечерта може да посетите заведение с ориенталска програма.
6 ден / Анкара
Закуска. Отпътуване към Анкара. Обиколка с посещение на Цитаделата – най-старата част на града,
свободно време в Музея на анадолските цивилизации – експозициите представят артефакти от времето
на палеолита и неолита. Посещение на мавзолея на Ататюрк, където е погребан „Бащата на Турската
република”.
7 ден / Анкара – София
След закуска отпътуване за България. Пристигане в София късно вечерта.

Цената включва:
●

Транспорт с автобус;

●

1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3* в Бурса;

●

1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3* в Ескишехир;

●

3 нощувки с 3 закуски и 3 вечери в хотел 3* в Кападокия;

●

1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3* в Анкара;

●

Бурса – посещение на Улу джамия и Коза хан;

●

Ескишехир – посещение на стария град и парка Сазова;

●

Кападокия – Екскурзии до един от подземните градове Каймакль или Деринкую, Гьореме, Зелве,
Пашабаа, Ючхисар, Аванос;

●

Анкара – посещение на Музея на Анатолийските цивилизации, Цитаделата и Мемориала на Ататюрк;

●

Местни екскурзоводи по програма;

●

Медицинска застраховка с покритие 10.000 евро на Евроинс;

●

Тур мениджър от агенцията.

Цената не включва:
●

Входни такси за музеите;

●

Корабче в Ескишехир;

●

Издигане с балон в Кападокия;

●

Посещение на Сема - шоу с дервиши в Кападокия;

●

Турска вечер в Кападокия;

●

Напитки по време на хранене;

●

Възможни горивни такси. Ако има такива се обявяват минимум 21 дни преди отпътуване.

●

Застраховка Отмяна на пътуване;

●

Доплащане за мед. застраховка за лица от 65 до 74 г. – 12 лв.

●

Доплащане за мед. застраховка за лица от 75 до 85 г. – 34 лв.

●

Слушалки и тур гид система – 10 лв.

●

Горивни такси

виж ТУК повече информация за застраховка Отмяна на пътуване
Входни такси /възможни са промени/:
Гьореме – 125 лири, Зелве и Пашабаа – 50 лири, Каймакль или Деринкую – 75 лири, Ючхисар – 30 лири,
Анкара – Анатолийските цивилизации – 60 лири

Условия:
Цената на екскурзията е валидна при 40 пълно платили.
Срок за уведомяване при недостигнат минимален брой туристи – 20 дни преди датата на отпътуване.
Възможна е промяна в дните на провеждане на екскурзиите и във входовете на музеите. Възможно е
начисляване на горивни такси. Ако има такива се обявяват минимум 21 дни преди отпътуване.
За пътуване до Турция е необходим валиден международен паспорт минимум 6 месеца от датата на
връщане в България.
Не са необходими ваксинации. Няма изисквания за Ковид.
Деца под 18 г., пътуващи с 1 родител е необходимо да имат нотариално заверено пълномощно от другия

родител. По време на пътуването е необходимо и фотокопие на пълномощното.
Агенцията има сключена застраховка „Отговорност на туроператор” с Евроинс, полица №
03700100003571 от 29.11.2021 г.
Възможни са промени в дните на провеждане на екскурзиите.
Период на пътуване:
03.10-09.10.2022
Резервации:
При резервация се плаща 20 % от стойността на екскурзията.
Пълно плащане 20 дни преди датата на отпътуване.

