
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 

Екскурзия ПРИКАЗКИ от ЕГЕЯ – 2020 

Автобусна програма с дневен преход от Варна и Бургас с 5 нощувки. 

Първи ден  
България - Кабатепе/Галиполи – Чанаккале: ок. 500км (вечеря)                                  
В 5:00ч. Отпътуване от гр. Варна – Катедрала, в гр. Бургас – 07:20 ч. (ОМВ до х-л Мираж). 
Кратък престой на Ромпетрол/Сл. Бряг и редовни почивки по път. Преминаваме ГКПП 
Малко Търново/Дерекой. Пристигане в гр. Кешан. Време за вкусен обяд, ароматно турско 
кафе с прекрасен десерт и разходка в един от моловете на града. /престой около 45мин./. Ок. 
13:30 отпътуване за най-големият и величествен исторически обект в региона на 
Галиполският полуoстров “Mузеят за популяризиране на събитията на хълма Кабатепе. 
/престой ок. 1ч./ 
Отпътуваме за Дарданелите или протокът, който свързва Мраморно и Егейско море. 
Преходът с ферибота е около 30мин. Настаняване в избрания хотел за нашата група и вкусна 
вечеря. Свободно време. Нощувка. 
 

Втори ден  
Чанаккале – Бергама – ЕФЕС – домът на Дева Мария - Кушадасъ: ок. 430км (вечеря)                                  
Отпътуване за Бергама. Ще посетим руините, историческият Пергамон и град Бергама, 
който е един от най-известните градове на Античния свят, а Пергамон остава завинаги в 
историята като столицата на древногръцкото кралств. Древният град е разположен в 
района Мизия, като Егейско море е само на 26 км./престой ок. 1,5 ч., изкачване с лифт/ 
По път време за обяд и почивка. 
Отпътуваме за Кушадасъ или „Перлата на Егейско море“. Посещение на Домът на Дева 
Мария - красив Византийски параклис, построен на хълм в периода 6 и 7в. Близо до къщата 
има извори, за които се смята, че са лековити. Това е място за поклонение от много години, 
тъй като образът на Девата е почитан  както от християни, така и от мюсюлмани!.. След като 
станахме свидетели на мястото, където Дева Мария или Мериемана (Meryemana на турски 
език), се отправяме към най-добре запазеният античен ансамбъл от древността в Турция - 
Ефес! Този град векове наред не слиза от страниците на античната история. В Ефес се е 
запазила основната структура на древния град, което позволява да придобиете представа за 
устройството на античното селище. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 
 

Трети ден  
Кушадасъ – Памуккале - Кушадасъ: ок.360км (закуска и вечеря) 
Закусваме. Памуковата крепост ни очаква!.. Отпътуваме за Памуккале - един от най-
забележителните природни феномени на Турция. В непосредствена близост до Памуккале се 
намира древния град Хиераполис, който е с огромно историческо значение. Останките от 
различни исторически периоди и култури го превръщат във важен археологически център. 
Най-забележителни в него са Театъра, Храма на Аполон, Римските бани, Некропола, тук е и 
гробът на Св. Филип. /по желание и с допълнително заплащане/ 
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 
 

Четвърти ден  
Кушадасъ – Гюре/Едремит: ок.300км (закуска и вечеря) 
Закуска. Събрали незабравими спомени и емоции отпътуваме за курортното селище Гюре, 
известно от древни времена с лечебната минерална вода и най-чист въздух, след Канадския. 
Време е за релакс и турски хамам! Настаняваме се в СПА хотела, възможност за процеури и 
почивка. Използването на питейната вода регулира холестерола и балансира захарта в 



кръвта, предотвратява зъбен кариес при деца и юноши, бременни и липсата на флуор при 
лечението на възрастни. Чрез вдишване, обогатения с 27% чист кислород въздух в района 
на Гюре лекува астма, хроничен бронхит, фарингит, ларингит и синузит. Вечеря. Нощувка. 
 

Пети ден  
Гюре/Едремит – Асос/Бехрамкале – Троя - Чорлу: ок.350км (закуска) 
Закуска и отпътуваме за древния град АСОС - Великолепният или Бехрамкале. Посещение на 
руините на Асос, Храма на Атина, пристанището в селището Бехрамкале, Античният театър. 
Акрополът на Асос (Бехрамкале) се извисява на 238 м. над морското равнище. /престой 
около 2 ч/ 
Посещение на град ТРОЯ! Градът на „Хубавата Елена“, Ахил, Хектор, Менелай, Агамемном и 
пр. На границата между два континента и две морета, сред руините на величествена древна 
Троя, вече отвори врати /края на 2018г./ един от най-значимите съвременни 
археологически музеи в света, дом на 45-вековно историческо наследство –  „Троя“.  
Възможност за обяд с вкусна местна кухня, насладете й се! /по желание и с доплащане/ 
Музеят, който ще посетим е построен в близост до входа на Троянските руини, върху 
открита площ, а височината му е проектирана така, че да бъде идентична с височината на 
старинния град. /престой ок. 2ч./ 
Отпътуване за гр. Чорлу – меката на шопинга, настаняване в хотела. Очаква ни вкусна 
вечеря на шведска маса с богат избор от страхотни специалитети, подготвена специално за 
нас от майстор – готвача и неговия екип /по желание и с доплащане/. Музика и танци за 
приятен завършек на екскурзията. 
 

Шести  ден  
Чорлу - България : ок.360км (закуска) 
Закусваме /освобождаване на стаите/ в най-големият град в Тракийската част на Турция. 
Чорлу (263 000 жители) отдавна се слави със силната си шивашка и кожарска 
промишленост. В района се шие на ишлиме за много световноизвестни марки, което 
позволява цените да бъдат изключително атрактивни, и затова сме тук толкова често... 
Градът е важен промишлен център на Турция и известен с множеството си фабрики за 
производство на дънкови облекла, кожи, килими, спално бельо и мн. други..  
Ето и какво сме включили в нашата авторска програма специално за Вас: старт на шопинга с 
търговски център Аутлет „Авантаж“ /ок. 1,30 час/- над 40 фирмени бранда, като: ново!! 
OUTLET LC WIKIKI, US POLO, Mavi jeans, Colin's, Desa, Nike, Urban Play, Levi’s, Oxxo, FLO и много 
др.; Бонус: AZZO /ок. 45мин./- специализиран магазин на едноименната фабрика за кожени 
изделия само от естествена кожа - обувки, якета /мъжки, дамски/, чанти, аксесоари на 
фабрични цени и супер качество!; Следва най-голямата и заредена бивша Кипа, вече Мигрос 
в Тракия! Безброй възможности за шопинг в МОЛ Орион и Тренд Арена. В търговски център 
ОРИОН се намират представителни магазини на повечето фабрики в града – Mavi Jeans, U.S. 
Polo, Koton, Defacto, Nike, Adidas, LC Waikiki, Madame Coco, Pierre Cardin, ADL, Inci, Derimod, 
Desa, Herry, Penti, Boyner, English Home, а в по-новия Мол АРЕНА ТРЕНД - магазини от 
всякакъв тип и за всеки вкус, марки като Kemal Tanca, Hotic, Greyder, Ozdilek, White & Beige, 
Ipekyol, Katia & Bony, LTB и др. /престой ок. 2,30ч./ 
Комплимент към Вас и при налично време: Посещение на фабрика за шоколад BestHill – 
качествен, вкусен и здравословен шоколад! Идеи за подаръци, стилно и красиво оформени 
за всякакви поводи. Последна спирка за шопинг в гр. Чорлу и региона: Tac / "ТАЧ" /ок. 1 час/ 
– представителен магазин на фабриката "ZORLU Holding" - спално бельо, хавлии, шалтета,  
халати за баня, покривки, готови пердета, детски комплекти и мн. други на супер изгодни 
цени и страхотно качество! 
Отпътуване за България. По път спирка в Лозенград за покупка на баклава, локум, кадаиф, 
халва, ядки и много други сладки изкушения, както и за прочутите Лозенградски кюфтета!  
Вечерта пристигане във Варна/Бургас.  
 



Цената е на човек в двойна / тройна стая и включва: 
 Комфортно пътуване с турист. автобус за меджународен превоз без нощни преходи; 
 Безплатно ще ви бъдат поднесени турски лакомства, изненади и 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 с изключение на хотела в гр. Чорлу или  

 1 нощувкa със закуска и вечеря в хотел MD Barbaros 4* или подобен в Чанаккале; 
 2 нощувки със закуски и вечери в хотел Dabaklar 4* - топ център или подобен в 

Кушадасъ; 
 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Güre Saruhan Termal 4*или подобен в Гюре; 
 1 нощувка със закуска в хотел Хауторн сюитс бай Уиндам 4* или подобен в Чорлу 

 Пълно екскурзоводско обслужване и богати беседи от лицензиран местен екскурзовод на 
български език; 

 Посещение на Музея „Кабатепе“ с богата информация (входна такса отделно); 
 Посещение на древния Пергамон с богата информация (входна такса и лифт отделно); 
 Посещение на Дома на Дева Мария и Ефес с богата информация (входни такси отделно); 
 Посещение на Асос/Бехрамкале с богата информация (входна такса отделно); 
 Посещение на Музея „Троя“ с богата информация (входна такса отделно); 
 Посещение на всички големи и най-нови шопинг центрове, представителни магазини на 

фабриките в гр. Чорлу; 
 Водач - екскурзовод от фирмата организатор и/или лицензиран местен гид; 
 Медицинска застраховка за лица до 69г. към ЗAД „Армеец“ АД; 
Доплащания по желание: 
Входни такси: 
Входна такса и симулация в Музей Кабатепе – 15 т.л. 
Входна такса за Пергамон – 42 т.л. + 20 т.л. за лифт 
Входна такса за Дома на Дева Мария – 25 т.л. 
Входна такса за античния град Ефес – 72 т.л. 
Входна такса за Асос – 10 т.л. 
Входна такса Музей Троя – 35 т.л. 
- Посещение на Памуккале – 45 евро на човек *Целодневна екскурзия с местен транспорт, 
лицензиран екскурзовод, включени входни такси, обяд, кални бани, шопинг – фабрика за 
текстил в района на гр. Денизли, където се произвежда най-качествения памук в Р. Турция 
или магазин за сувенири от полу скъпоценния камък Оникс 
- Обяд в р-нт в близост до руините на Троя – 10 евро, специално подготвено богато меню по 
заявка  
- Вечеря в ресторанта на хотела в гр. Чорлу с четиристепенно меню, на шведска маса или сет 
меню в зависимост от броя желаещи – мезета, разядки, салати, основни, десерти и 
безалкохолни напитки: 15 евро на човек *Алкохолни напитки – с доплащане 
*Цените на допълнителните мероприятия се определят от местната турска фирма и могат да претърпят 
промени. Възможна е промяна на входните такси, заплащащи се на място. 

- Доплащане за единична стая - 160 лева; 
- Медицинска застраховка за лица от 70г. до 78 г. – доплащане 12.00 лв; според тарифите на 
ЗAД „Армеец“.  
1. Условия за записване и плащане при стандартни цени: 
• 30 % депозит от общата цена на туристическия пакет - при записване. 
• Доплащане до 30 дни преди датата на отпътуване. 
• Плащането се извършва в лева, в брой или 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: 35 човека. 
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 05:30 ч. 
• Връщането е в приблизителните часове около 00:00 ч. 
• Продължителността на пътуването е около 8-9 часа. 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 по реда и условията на ал.4. 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:………………………………… 


