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Университетски синдикат при Русенски университет „Ангел Кънчев“  
организира за всички преподаватели и служители  

екскурзия 
 

Русе - Истанбул - Одрин - Русе 
ДАТИ: 09. 07 - 12. 07. 2022 г. 
 
Цена от Русе - 277 лв 
 
08.07.2022 г. - Отпътуване от гр. Русе, Централна ЖП гара, Паркинг „Митница“ в 21:00 часа, нощен 
преход. Преминаване през КПП “ Капитан Андреево“ или КПП „Лесово „за Истанбул.  
I ден - 09.07.2022 г. 
Пристигане в Истанбул настаняване в хотел 3 или 4 звезди, намиращ се в един от централните 
квартали на града и кратка почивка (ако в момента на пристигането в хотела няма свободни стаи 
настаняването става след 14:00 ч). Посещение на небостъргача Сапфир. Цена 20 евро, 
продължителност около 2 часа. Цената включва транспорт, екскурзоводско обслужване и входна 
такса за 4D симулатора. Следва преминаване покрай Златния рог и посещение на българската 
църква „Св. Стефан“. Връщане с автобуса.  
Посещение на фабрика за производство на кожени изделия - по желание.  
Свободно време. По желание - вечеря в рибен ресторант с изглед Босфора или вечеря на кораба 
Ориент Хаус Босфорус. Цена 50 евро, продължителност около 4 часа. Цената включва трансфер от 
хотела до кораба и обратно, вечеря с програма, представител на фирмата. Менюто по време на 
вечерята включва: салата асорти, топло предястие, основно ястие, десерт – сезонни плодове, 
алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит. 
Нощувка.  
II ден - 10.07.2022 г. 
Закуска. Обзорна обиколка на Истанбул с продължителност около 2,5 часа. Панорамната обиколка на 
Истанбул се провежда с професионален екскурзовод на български език. Обиколката включва 
разглеждане на Синята Джамия, Хиподрума, Колоната на Константин, Египетския обелиск и др.  
Свободно време или екскурзии по желание (срещу допълнително заплащане) - султански дворец 
„Долма Бахче сарай”, разходка с кораб по Босфора, а от 18:00 до 21:00 часа -"Модерният град на два 
континента с Watergarden Istanbul " и пеещите шадравани копие на Дубай - 15 евро (30,00лв).  Има и 
време за шопинг и вечеря в многобройните заведения за хранене.  
Нощувка.  
III ден - 11.07.2022 г. 
Закуска в хотела. Свободно време или екскурзии по желание. Екскурзия до двореца ‘’Топкапъ’’ – с 
включено посещение на храма ‘’Св. Ирини’’, който се намира в първия двор на двореца. Цена 40 
евро, продължителност около 4 часа. Цената включва обслужване от местен лицензиран екскурзовод 
на български, входни такси.  
Следва по желание и екскурзия до търговската улица Истиклял, кулата Галата и квартал Таксим и се 
отправяме към моста Галата за да опитаме една от най – известните храни в Истанбул и на Босфора. 
Истанбулската улична храна е толкова вкусна, че ще промени мирогледа ви за улична храна. 
Истината е, че колкото и да сте резервирани към Балък екмек или истанбулски сандвич с риба ще ви 
хареса. Все пак печена риба и хляб, нали така? Може би защото Balik ekmek се приготвя директно на 
рибарските лодки, които се поклащат от вълните на Босфора. Атмосферата е невероятна, в близост 
до лодките е мостът Галата. Прясната риба се пече буквално пред очите ви. Поднася се с турски 
хляб, зеленчуци като зелена салата, домат и лук. В Турция лукът се среща и под формата на салата 
или неразделна добавка към храната. Може да комбинирате сандвича с риба със зелев сок.  
Цена 25 евро, продължителност около 3 часа. Цената включва входна такса за Галата, 
екскурзоводско обслужване и входна такса за музея на Мадам Тюсо. 
Възможност за туристическа програма по желание: "Модерният град на два континента с Watergarden 
Istanbul " и пеещите шадравани копие на Дубай - 15 евро. Програмата се провежда от 18:00 до 21:00 
часа. Има и време за шопинг и вечеря в многобройните заведения за хранене.  
Нощувка.  
IV ден - 12.07.2022 г.  
Закуска в хотела. Отпътуване за България. Посещение на мол Форум и по желание на аквариум 
“Тюркуазу“, посещение на музей на шоколада. Пътуване до Одрин. Кратък престой - около 4 часа 
(свободна програма).  
Пристигане в Русе късно вечерта - през нощта.  
Цената включва  
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• Транспорт с лицензиран автобус 3*; 
• 3 нощувки със закуски в хотел кат. 3*/4* - Еrden saraevo или Monaco, гарантирано настаняване в 
тези хотели!; 
• Екскурзоводско обслужване по време на обзорната обиколка от лицензиран местен екскурзовод;  
• Митнически и магистрални такси; 
• Обзорна пешеходна обиколка на Истанбул (продължителност около 2 часа) – площад 
„Султанахмед“, Синята Джамия, Хиподрума, Колоната на Константин, Египетския обелиск, фонтана 
на Вилхелм II, Църквата „Св. София“, двореца Топкапъ – отвън; 
• Посещение на българската църква “Св. Стефан” - безплатен вход; 
• Посещение на фабрика за производство на кожени изделия; 
• Посещение на фабрика и магазин за баклава, локум и др.; 
• Посещение на мол „Форум“; 
• Посещение на Одрин. 
Цената не включва:  
PCR - тест - ако се изисква към датата на отпътуване или антиген тест към дата на отпътуване за 
съответната държава. Туристите с ваксина и сертификат преминават без тест към датата на 
отпътуване.  
Доплащане за единична стая – 130 лв. за три нощувки.  
Медицинска застраховка – 8лв. на турист. Застраховката е „Медицински разходи при болест и 
злополука на туриста” за лица до 69 год. , с покритие 5000 евро, валидна за чужбина. За лица над 70 
до 85 години - 12 лв. на турист.  
Застраховка допълнително покритие: отказ от пътуване – 2 - 3% от цената на пакета според 
условията на Застрахователя ;  
Застраховка допълнително покритие: за разходите при репатриране на тленни останки при случаите 
на злополука, болест или смърт – според тарифите на лицензиран застраховател;  
Допълнителни екскурзии: заявяват се при сключване на договора за пътуване и се заплащат 
предварително.  
Екскурзия до двореца „Долмабахче”, моста над Босфора, азиатската част на Истанбул. Цена 30 
евро, продължителност около 2,5 часа. Цената включва транспорт, обслужване от местен лицензиран 
екскурзовод на български, входни такси за Долмабахче (без харема), пътни такси.  
Екскурзия до двореца ‘’Топкапъ’’ – с включено посещение на храма ‘’Св. Ирини’’, който се намира в 
първия двор на двореца. Цена 40 евро, продължителност около 4 часа. Цената включва транспорт, 
обслужване от местен лицензиран екскурзовод на български, входни такси, пътни такси.  
Вечеря в рибен ресторант с гледка Босфора. Цена 30 евро, продължителност около 4 часа. 
Цената включва трансфер от хотела до ресторанта и обратно, вечеря с представител на фирмата. 
Менюто по време на вечерята включва: салата асорти, основно ястие - рибено или пиле, телешко за 
тези, който не консумират риба, десерт.  
Разходка с корабче по Босфора. Цена 25 евро, продължителност около 1,5 часа. Цената включва 
трансфер от хотела и обратно, екскурзоводско обслужване, разходка с корабче. Вълнуващо 
пътуване, съчетано с беседата на професионален екскурзовод, възможност да се докоснете до 
красивите пейзажи и сгради, познати ни от телевизионния екран.  
Посещение на небостъргача Сапфир. Цена 25 евро, продължителност около 2 часа. Цената 
включва транспорт, екскурзоводско обслужване и входна такса за 4D симулатора.  
Екскурзия до търговската улица Истиклял, кулата Галата и квартал Таксим. Цена 25 евро, 
продължителност около 4 часа. Цената включва входна такса за Галата, екскурзоводско обслужване 
и входна такса за музея на Мадам Тюсо.  
Посещение на Water Garden Istanbul. Цена 15 евро, продължителност до 4 часа. Цената включва 
транспорт и екскурзоводско обслужване. Новата атракция на Истанбул Water garden е разположена в 
азиатската част на града и предлага зрелищно лазерно водно шоу, тематични ресторанти и 
множество забавления за малки и големи.  
Аквариум “Тюркуазу“ в Мол “Форум“ – (25 евро), посещава се при минимум 25 туриста. Цената 
включва транспорт, билет за Аквариума. Възможност за посещение на сензационния аквариум 
„Тюркуазу”, представящ на площ от 8000 м2 морски животни от над 10000 вида, включително и 2, 5 - 
метрови тигрови акули. В аквариума се намира и най - големият подводен тунел дълъг 80 м с 270 
градусов панорамен покрив за наблюдение. За тези, които не желаят посещение– свободно време за 
разходка в Мола.  
Вечеря на кораба Ориент Хаус Босфорус. Цена 50 евро, продължителност около 4 часа. Цената 
включва трансфер от хотела до кораба и обратно, вечеря с програма, представител на фирмата. 
Менюто по време на вечерята включва: салата асорти, топло предястие, основно ястие, десерт – 
сезонни плодове, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.  
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Посещение на музей на шоколада (15 евро) където ще можете да видите много интересни 
исторически забележителности, известни личности от историята направени от шоколад, ще Ви 
почерпят с шоколад от стената на шоколада, ако Ви хареса шоколада можете да си закупите от 
магазина към музея, там има голямо разнообразие от сладки изкушения.  
Необходими документи за пътуването: задграничен паспорт с 3 – месечна валидност към датата 
на отпътуване; Лица под 18 г. пътуващи без или с 1 родител, трябва да представят на границата 
пълномощно - оригинал от липсващия родител/и и копия, паспорт, акт за раждане.  
 
Няма визови, санитарни и медицински изисквания.  
 
Начин на плащане: В брой. При записване се внася депозит в размер на 100 лв., а останалата сума 
се внася до 20 дни преди отпътуване в кабинета на Университетски синдикат - 1. 228, Приемното 
време е всеки работен ден от 11. 00 до 12. 00 часа.  
За въпроси можете да се обръщате на е-mail: sindikat@uni-ruse.bg или в работно време на телефон: 0
887 04 70 69.  
 
Такса прекратяване:  
ако прекратяването е до 30 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер 
на 30% от цената на организираното пътуване в лева;  
ако прекратяването е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 
размер на 50% от цената на организираното пътуване в лева;  
ако прекратяването е от 14 до 0 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 
размер на 100% от цената на организираното пътуване в лева;  
Екскурзията ще се проведе при група от минимум 35 човека.  
Срок за уведомление за не достигнат минимален брой туристи - 7 дни преди датата на отпътуване.  
Фирмата си запазва правото на промяна на пакетната цена при драстична промяна цената на 
горивото, но с не повече от 5% над оферираната цена. Фирмата си запазва правото за разместване 
посещенията на предложените обекти и при невъзможност за посещение на някои от тях да се 
заместят с алтернативни такива.  
 
Места за отпътуване и връщане: Русе – паркинг на Централна ЖП гара  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Застраховката „Отмяна на пътуване“ е доброволна и е предназначена за лица, на 
които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или 
чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или 
немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на 
сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на 
договора за туристическо пътуване само при условие, че е извършено плащане (частично или 
пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни. Застрахователната 
премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума и дните от датата на 
сключване до края на пътуването. Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост 
от размера на цената за индивидуалното пътуване.  
ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че носи пълна отговорност за точното изпълнение на 
туристическия пакет като цяло и спазва основните права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302. 
Подробна информация за Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет 
адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 .  
 
 
 
Програмата е гъвкава и може да бъде размествана в известни граници според желанието на 
групата! 


