
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ОБВЪРЗВАНЕ НА ПОТРEБИТЕЛЯ С ДОГОВОР ЗА 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ ИЛИ ОТ ВСЯКА ДРУГА СЪОТВЕТСТВАЩА ОФЕРТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ 

ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.82, ал.1 т.1-9 ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА 

Приказки за Черноморието – 2020 
Автобусна програма с дневен преход от Варна и Бургас с 6 нощувки. 

Маршрут: Варна/Бургас –Ескишехир – Годрион – Анкара – Хатуша – Амасия – Сумела – Трабзон – Орду – 

Самсун - Сафранболу - Бургас/Варна  

 

Първи ден  
Варна – Ескишехир: ок. 750км (вечеря)                                  
В 04:00ч. /предварителна инфо/ отпътуване от  гр. Варна на ул. „Антим" І. Кратък престой в гр. 
Бургас /бенз. OMV/. Преминаване на ГКПП Малко Търново.  
Пристигане в Ескишехир – един от най-хубавите съвременни турски градове! Автобусна обиколка 
и пешеходна разходка. Настаняване. Вечеря и нощувка. 
Втори ден  
Ескишехир – Гордион - Анкара: ок. 220км (закуска и вечеря) 
След закуска се отправяме към Гордион, столицата на древна или още „Златна“ Фригия, и на 
митичния цар Мидас, намиращ се близо до град Полатлъ в окръг Анкара.  
Близо до град Гордий са открити стотици, пълни с богати дарове надгробни могили. Под тях се 
намират дървени гробници затрупани с пръст. Гробницата на Мидас е най-старата дървена 
гробница в света. Близо до нея се намира музеят, който ще посетим. Откритите при разкопките 
експонати се излагат в Музея на Анадолските Цивилизации в Анкара, който също е обект от 
нашата програма само след броени часове. Тук се намира и макет на главата на цар Мидас! 
Руините на града са разположени на 100 километра от Анкара.  
Отпътуване за Анкара - вторият по големина град в страната, разположен в централната част на 
Анадолското плато, в сърцето на Мала Азия. Обяд и разглеждане забележителностите на града: 
Мавзолея на Ататюрк - най-големият паметник, строен в продължение на девет години, носещ 
името на основателя на новата турска Република - Кемал Ататюрк, разположен на площ от 750 
000 м2 и изключително богатият Музей на анадолските цивилизации („Европейски музей за 
1997г.”), запазил артефакти с вековно значение! 
Трети ден  
Анкара – Хатуша/Боазкале - Амасия: ок. 380 км (закуска и вечеря) 
Закуска. Отпътуване за Боазкале или славна Хатуша, гордата столица на хетите, една от най-
мистериозните цивилизации. (1800-1200 години пр.н.е.).  
В Списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО! 
Обяд по път и продължаваме към Амасия, най-красивият и интересен град в Северна Турция! 
Според легендата той е основан от жените воини, амазонките и носи името на тяхна царица. 
Амасия предлага още много забележителности. Тук османските принцове тренирали тънкостите 
на владетелския занаят като губернатори. Бюстовете им на крайбрежната улица пазят спомена за 
тези времена. Бъдещите султани са оставили богато наследство от великолепни сгради. Най-
изящният шедьовър сред тях е джамията на Баязид II. Но истинският шок е в градината на 
Археологическия музей. Сред паметници от хетски времена в тюрбето на селджукски емир лежат 
невероятно добре запазени мумии на монголски аристократи от XIIIв. Потомците на Чингис хан 
също са властвали в този приказен град. Вечеря и нощувка. 
Четвърти  ден  
Амасия – Сумела – Трабзон: ок. 530км (закуска и вечеря) 
Закуска и ранно отпътуване. Дойде и моментът, в който ще отпътуваме за Трабзон. Родината на 
лешниците ни очаква!.. Интересно: 70% от световната реколта на лешници принадлежи на 
Турция, а 50% зрее в тези долини. 
Пътят често изчезва!.. Величествените Понтийски планини се допират в морето и издигат 
непреодолима стена. Стотици години те са бранили малката трапезундска държава от алчни 
пълчища. Ние ще ги пресечем през безброй шосейни тунели, някои с почти 4 километра дължина. 



Разбира се ще отделим време и за вкусен обяд! 
Отправяме се към Манастирът Сумела или Богородица на черната скала, скрит високо в 
планините на около 45 километра южно от Трабзон, ни очаква. Разположението му е 
величествено и неописуемо! Любимата на византийските императори света обител изглежда 
нереална и недостижима, кацнала на един скален ръб близо до небето, повече от 300 метра над 
белите бързеи на буйна планинска река! Само скалните зъбери стърчат над нея сред хаоса от 
зелени дървета и гранитни скали! 
Основният храм се намира в пещера с прекрасни фрески от прочутата трапезундска школа. Много 
императори са коронясани тук! За тях манастирът Богородица на черната скала е бил символ за 
стабилността на държавата. Включен в Списъка на световното природно и културно наследство 
на ЮНЕСКО! 
Настаняваме се в хотела. Вечеря и нощувка.  
Пети  ден  
Трабзон – Орду - Самсун: ок. 300км (закуска и вечеря) 
Закусваме и започваме програмата ни с древния град Трабзон. Разглеждане на „Света София”, 
царската църква на трапезундските императори. Разходка в града. 
Отпътуване за Орду, пристанищен град на Черно море! 
Фотопауза на хълма Бозтепе. Изкачване с бърз лифт, в експлоатация от 2012г. и с капацитет 900 
човека на час. Градът стана известен и с факта, че тук се построи, през 2015г. първото летище на 
изкуствен остров в Европа! Обяд. Редовни почивки за отмора и снимки... 
Пътуване през планините на антична Пафлагония към Брега на амазонките. Така древните гърци 
наричали тази част от крайбрежието, помнещи още стъпките на митичния Язон и аргонавтите, 
тръгнали към Колхида, за да откраднат златното руно. Самсун - градът на Амазонките! При 
възможност свободно време в главния град на турското Черноморие родният град на Турската  
Република, тъй като именно тук на 19 май 1919 г. Мустафа Кемал Паша и неговите съмишленици 
пристигат в града с кораба „Бандърма”. Това се приема за начало на кемалистката революция! 
Сред забележителностите на града се откроява огромната статуя на Амазонката с два 
внушителни по размер лъва от двете й страни. Посещение (по желание) на археологическия 
музей, съхраняващ съкровището на древния Амисос, принадлежало най-вероятно на владетелите 
на Понтийското царство (3.-1. век пр. н. е.) и една малка част от богатото антично наследство: 
мозайки, монети, керамика, миниатюрна пластика и т.н. Вечеря и нощувка. 
Шести  ден  
Самсун - Сафранболу : ок. 550км (закуска и вечеря) 
Закусваме и отпътуваме за „градът на шафрана“ – Сафранболу, най-китното анадолско градче! 
Уникален архитектурен резерват, включващ повече от 1000 недокоснати от времето къщи, 
кервансараи, хамами, джамии и чешми, построени преди 400 години + 200-годишна часовникова 
кула и часовник. Градът Сафранболу е бил и важен пункт по пътя на коприната към Истанбул. По-
голяма част от центъра е превърнат в пешеходна зона и преминаването на коли е забранено. 
Отвсякъде струи спокойствие и тишина... Сафранболу е в списъка на ЮНЕСКО за световно 
културно наследство от 1994 г.! 
Свободно време за разходка по Копринената улица и чаршията. 
Отпътуване за град Болу. Вечеря и нощувка. 
Седми  ден  
Болу – Бургас/Варна : ок. 700 км (закуска и вечеря) 
Закусваме в хотела и след това освобождаваме стаите. 
Отпътуваме за България. По пътя ще спрем и в търговски център Кипа, за да напазаруваме, при 
ваше желание. Но спирането в Лозенград за покупка на баклава, кадаиф, халва, ядки и много 
други сладки изкушения, както и за вечеря с прочутите Лозенградски кюфтета, е почти 
неизбежно!  
Прибиране към България, заредени с много емоции и впечатления. 
КРАЙ! 
 
 



Условия за пътуване по програмата  
От Варна и Бургас - тръгване за всички обявени дати 
Пакетната цена включва: 
- Комфортно пътуване с турист. автобус, марка „Мерцедес“ (климатик, видеосистема) 

- Комплименти - турски лакомства много изненади, речник с думи, които е добре да знаете преди да 

тръгнете на екскурзия в Р. Турция;  

 - Настаняването е само в изпитани и проверени хотели със закуски и вечери по цялата 
програма:  
    1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3*/4* или подобен в Ескишехир; 

1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3*/4* или подобен в Анкара; 
1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3*/4* или подобен в Амасия; 
1 нощувки със закуска и вечеря в хотел 3*/4* или подобен в Трабзон; 
1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3*/4* или подобен в Самсун; 
1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3*/4* или подобен в Болу; 
Пълно екскурзоводско обслужване и богати беседи от лицензиран местен екскурзовод на 
български език; 
Екскурзионна програма в Ескишехир с интересна информация  на бълг. език; 
Екскурзионна програма в Трабзон; Манастира Сумела с интересна информация на бълг. език; 
Екскурзионна програма в Самсун и посещение на парка на Амазонките с интересна 

информация на бълг. език; 
Изкачване на Бозтепе в Орду (такса за лифт отделно – ок. 15 т. лири) с интересна 

информация на бълг. език; 
Екскурзионна програма в Амасия с интересна информация на бълг. език; 
Панорамна обиколка на Анкара с посещение на Мавзолея на Ататюрк и Музеят на 

Анадолските цивилизации (входната такса за музея се заплаща допълнително – 25 т. лири) – 
богати беседи с много интересна информация на бълг. език; 

Медицинска застраховка за лица до 69г с покритие 10 хил. евро при ЗAД „Армеец“ ; 
Водач - екскурзовод от фирмата организатор; 

 
Пакетната цена не включва:       

Медицинска застраховка за лица от 65 год. до 70год. /според тарифите на ЗAД „Армеец“ /; 
Всички входни такси по обектите; 
Обяди - около 50 евро; 
Разходи от личен характер. 
  

Доплащане за единична стая - 285 лева; 
Намаления за деца: Дете от 06.00г. – 11.99 .г с 2 ма възрастни в стая - на запитване 
 *Цените на допълнителните мероприятия се определят от местната турска фирма и могат да претърпят 

промени 

** Посочените музейни и входни такси са с информативен характер съобразно Вашето свободно време и 

интереси. Агенцията не носи отговорност при промяна на дадена входна такса. Всички входни такси се 

заплащат на място. 
  

 
1. Условия за записване и плащане при стандартни цени: 
• 40 % депозит от общата цена на туристическия пакет - при записване. 
• Доплащане до 20 дни преди датата на отпътуване. 
• Плащането се извършва в лева, по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня 
на плащането 
2. Условия за записване и плащане при цени с включени отстъпки за ранно записване, промоции и 
оферти в последната минута: 
• Ранните записвания, промоциите и офертите в последната минута са валидни при резервация и 
плащане, направени в рамките на обявените дати, срокове и условия. 



3. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 30 човека. При група от 20 до 30 

човека се налага доплащане в размер на 215 лева на човек, за да бъде потвърдено пътуването по определения 

маршрут 

4. Минимален брой участници за провеждане на допълнителните екскурзии: 15 човека. 
5. Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи:  
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност, по-голяма от 6 дни; 
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност от два до 6 дни; 
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност, по-малка от два дни. 
6. Необходими документи за пътуване: валиден международен паспорт. 
7. Визов режим: няма изисквания за визи. 
8. Място, дата и часове на отпътуване: 
• Датите на отпътуване са обявени в офертите. 
• Тръгване от Варна в 04:00 ч. 
• Връщането е в приблизителните часове около 00:00 ч. 
• По време на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 1,5 – 2,5 
часа. 
• Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване 
на обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля. 
9. Права на потребителите: 
• Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на 
друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след 
като е отправил писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция с писмо с 
обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 7 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля 
договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от 
сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други 
допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, 
което прехвърля туристическия пакет, за действителните си разходи, във връзка с 
прехвърлянето. 
• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени 
датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от 
датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора. При 
неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия, смяната на датата на пътуване 
или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в 
момента на смяната цени и условия. 
• Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в 
срок до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на депозит. 
• При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се 
смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, 
Потребителят резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % (сто процента) от 
внесената сума. 
• Резервацията се счита за валидна само, ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. 
Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на 
Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите 
възможности, той има право да изиска да му бъде възстановен заплатения депозит. 
10. Общи условия: 
• Медицинската застраховка по туристическите пакети е на ЗАД „Армеец”. Съгласно Общите 
условия по застраховката „Помощ при пътуване” при необходимост от медицинска помощ, 
Застрахованият лично или чрез упълномощено от него медицинско или друго лице, е длъжен 
незабавно да се свърже с Асистанс компанията "КОРИС БЪЛГАРИЯ" ООД на тел. +359 2 90 30 130, 



еmail: operations@coris.bg и да предаде необходимата информация на български или английски 
език. В случай, че Застрахованият не изпълни това задължение и не уведоми Асистанс 
компанията, като при това самостоятелно или чрез друго лице организира оказването на 
медицинска помощ, при предявяване на претенция към Застрахователя след завръщането си в 
България, той му възстановява разходи до 100 (сто) Евро, независимо от размера на 
действително извършените такива и при условие, че събитието е покрито по условията на 
застраховката. 
• Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена и заплатена 
резервация по обявените за всеки хотел срокове и условия. 
• При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL), както и двойни с допълнително легло (DBL + ex. 
bed), не се гарантират 3 редовни легла. 
• При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), третото и четвъртото 
легло винаги са допълнителни, тип разтегателни. 
• Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена. Те са с по-малък размер от стандартните стаи, с 
крайно местоположение на територията на хотела, на приземен етаж, без балкон или тераса, с 
малка баня и различно обзавеждане. 
• Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в деня на 
отпътуване, освен в случаите, когато в хотела не е указано друго. В деня на пристигане (преди 
14:00ч.) и на напускане (след 12:00 ч.) услугите в хотелите се ползват срещу заплащане, 
включително храни и напитки. 
• Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на 
пътуването или престоя в съответния хотел. 
• Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги 
на територията на хотела. 
• Туроператорът и местните партньори могат да оказват съдействие в случай на нужда от 
медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите условия на 
застрахователя от страна на потребителя. 
• Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен паспорт, 
нотариално заверена декларация от единия или от двамата родители и акт за раждане на децата, 
както и копие от него. 
• При несъвпадащи фамилии на децата и родителите, пред граничните власти се представят 
освен международните паспорти и акт за раждане на децата, както и копие от него. 
 
ТУРОПЕРАТОР ЕРТУРС ЕООД има сключен застрахователен договор по чл. 97 ал. 1 от ЗТ с полица 
№ 7500190000284/2019г. на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ “ ЕАД, с адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 
47А, блок V, eт. 3, София, ЕИК  BG131421443, тел. 0700 12 332. 
 
 
 
Дата:……………………………                                                                              Подпис:………………………………… 
 


