
НОВА ГОДИНА 2022 В БУРСА, ТУРЦИЯ

ДАТИ: 30.12.2021 - 02.01.2022

Цена: 449лв.

4 дни / 3 нощувки, 3 закуски, 2 вечери +1
Новогодишна гала-вечеря, ползване на

термален спа център

30.12.2021 г - 02.01.2022 г

4 дни / 3 нощувки, 3 закуски, 2 вечери и 1 гала-вечеря, ползване на
термален спа център

За 3-4 дни не могат да се обиколят всички забележителности, да се види
цялата екзотика и красота на Бурса, но Ви предлагаме да пробваме заедно и
да посрещнем 2022 г в четвъртият по големина град в Турция. Бурса е
разположена на около 20 км от Мраморно море, в подножието на планината
Улудаг, известна в миналото като Витински Олимп. Градът се намира на
пътя на коприната и е много стар търговски център за коприна и копринени
изделия. Градът може да предложи на всекиго по нещо - исторически
забележителности, няколко модерни търговски центъра, красиви градски
паркове, множество магазини, богати пазари за храни и подправки,
изобилие от заведения с вкусна храна! В милионния зелен град Бурса кипи
живот, хармонично съчетавайки модерното и ориенталското. И не на
последно място градът е сред водещите балнеоцентрове в Турция и предлага
на посетителите си модерни минерални бани, термални СПА центрове в
хотелите.



РЕЗЕРВАЦИЯ БЕЗ РИСК

o Резервация с 50 лв. депозит!
o Пълно възстановяване на депозита или заплатената сума в срок от 14

дни при:

анулирана програма от туроператора;

затворени граници с Турция или забрана за провеждане на екскурзии;

при положителен резултат от PCR тест на пътуващ или член на
семейството му.

1 ден 30.12. България – мост Явуз Селим Султан - мост Осман Гази – Бурса
04.00 – Тръгване от Стара Загора, баня „Пиперка“

Пресичане на Босфора към Азия по най-новия висящ мост Явуз Селим
Султан. Наречен е на името на султан Селим I. Широчината на моста е 59 м,
а общата дължина 1875 м, от които основният отсек е дълъг 1408 м. Третият
мост над Босфора е най-дългият комбиниран мост в света (автомагистрала и
железен път), като се нарежда на 8-мо място по дължина сред висящите
мостове на планетата.Продължаване през Азиатски Истанбул. Пресичане на
Мраморно море по моста „Осман Гази“. Мостът е построен над Измитския
залив и с дължината си от 2682 м е 4-ти по дължина висящ мост в света.

Пристигане в Бурса . Настаняване в хотел ”KIRCI TERMAL HOTEL”,
3+зв,www.kircihotel.com

Свободно време с възможност за ползване на СПА центъра или автобусна
обиколка на града (включено в цената)

с посещение на Улу джамия. Най-голямата джамия на Бурса е построена от
Султан Баязид I Светкавицата. Според легендата по време на битката при
Никопол през 1396г. султан Баязид І обещал, че ако победи ще направи 20
джамии. След като удържал победата направил само една джамия, но с 20
купола за да бъде изпълнено обещанието. В ислямския свят тя заема 5 място
по значение сред джамиите, в които мюсюлманите ходят на поклонение,
като преди нея са джамиите в Мека, Медина, Йерусалим и Дамаск.
Посещение на Коза Хан – пазарът на коприната и център на търговията с
коприна от 1490г. Сградата разполага с 95 помещения, превърнати днес в
магазинчета за копринени шалове.

Време за почивка. Вечеря в ресторанта на хотела. Свободно време за СПА
процедури /до 23.30 ч е работното време/

2 ден 31.12.2019
Закуска. Свободно време или по желание и срещу заплащане екскурзия до
националния парк Улуда – по времето на Османската империя е била
известна като планината Кешиш, по късно започва да носи сегашното си име.
Най-високият връх е с надморска височина 2343 м. Тук се намират и девет
ледникови езера. Днес Улуда е водещ ски център в Турция. Изкачване с
лифта до високите части на парка. Ще се насладите на много богата горска

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%89_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82


растителност. Лифта е кабинков, времетраенето е около 20 мин. Свободно
време за снимки, разходка и обяд в заведенията около лифта. Обядът е по
желание и не е включен в цената.

Цена: 60 лв./30 € и включва: трансфер, двупосочен билет за кабинковия
лифт до върха и екскурзовод.

Подготовка за Новогодишната вечер. Гала-вечеря на новогодишно сет
меню с турски напитки алкохолни и безалкохолни неограничено, ди джей,
ориенталско шоу и новогодишна томбола с изненади. Честита Нова Година!!!

3 Ден 01.01.2021

Късна закуска.

12.00-17.00 По желание екскурзия до Мраморно море и Тирилийе. Едно
от най-красивите места на Мраморно море е крайбрежието на Мудания и
Тирилийе. Насечената морска ивица крие китни заливчета, клоновете са
покрити с маслинови гори. Мудания се намира на около 20км. от Бурса и
изпълнява ролята на нейно пристанище. В допълнение многото крайбрежни
ресторантчета и алеи превръщат селището в любимо място за разходки.
Скритото бижу на района, обаче, е историческото селце Тирилийе. До него
се стига по път с море от едната страна и маслинови гори от другата страна.
Една легенда разказва, че селището е получило името си от тримата пастори,
които някога са били изселени от Истанбул. От векове наред гърците са
населявали тези райони. С времето превърнали областта в най-големия
производител на маслини и зехтин. Наред с тях, Тирилийе е бил известен и с
прясната си риба. Войните принуждават всички гърци да се изселят към
Гърция, а на тяхно място идват турци бежанци. Днес те продължават
традицията да отглеждат маслини и произвеждат домашен зехтин.
Посетителите имат възможността да изследват миналото сред дървените
къщи, стари гръцки църкви и турски конаци. Това е китно малко градче,
което е домакин на филми и сериали. Пътуване през Мудания и пристигане в
Тирилийе. Посещение на пазар за маслини, където местни производители
предлагат своите продукти от маслини. Свободно време за разходка из
градчето и по крайбрежната алея, където селският пазар за зехтин и
маслини, а така също и многобройните рибни ресторанти изкушават
посетителите.

Около 18.00 Връщане в хотела в Бурса. Вечеря. Свободно време за СПА
процедури

Цена: 20 евро – транспорт с автобус, екскурзовод.

4 Ден 02.01.2022

Закуска в ресторанта на хотела. Освобождаване на стаите.Отпътуване за
България.



ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

 транспорт с лицензиран автобус по маршрута;

 3 нощувки със закуска в хотел „KIRCI TERMAL HOTEL” 3*, Бурса - 2
вечери на блок маса без напитки (напитките са срещу заплащане);

 гала-вечеря на сет меню с неограничени турски алкохолни и
безалкохолни напитки, с български ди джей; турска програма с
оркестър с участието на Eskin Beki

 ползване на спа център от 13.30 – 23.30 ч

 автобусна обиколка на Бурса с беседа;
 посещение на „Улу“ джамия, Бурса с беседа;
 посещение на Коза хан, Бурса;
 водач от агенцията по време на пътуването;

 застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит 5000 € за лица
на възраст до 69.99 г.

 такси преминаване мостове Осман Гази (над Измитски залив) и Явуз
Селим (над Босфора);

 гранични и пътни такси;

 изненади и подаръци по време на екскурзията – малки жестове към
гостите ни, допринасящи за незабравимото преживяване с нас;

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

 медицинска застраховка за лица от 65 години до 69 години -
доплащане 3 лв.

 медицинска застраховка за лица от 70 години до 79 години -
доплащане 5 лв

 лица от 80г. и нагоре - доплащане 8 лв.

Дата Човек в
двойна
стая

Двама
възрастни
в двойна
стая

Двама
възрастни
с дете 2-
5.99

Двама
възрастни с
дете 6-11.99

Двама
възрстни с 2
деца до
11.99 в
двойна
стандар
стая

Двама
възрстни с 2
деца до 11.99
в апартамент

30.12
2021

449 лв 898 лв 998 лв 1197 лв 1482 лв 1646 лв

https://www.google.bg/


 разходи от личен характер;

 екскурзия до националния парк Улуда –30 €

 екскурзия до Мраморно море и Тирилийе“.– 20 евро

 входните такси на музеите;

 застраховка отмяна на пътуване- 14 лв /до 70 лв/ до 5 дни от
сключване на договора

 детско

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

внасяне на капаро 50 лв при записване и сключване на договор за
организирано туристическо пътуване;

доплащане - 15 работнии дни преди датата на отпътуванe

МИНИМАЛЕН БРОЙ ХОРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО 40 ТУРИСТА!
Краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран -
15.12.2021!
Срок за уведомление от страна на агенцията за неосъществяване на
пътуването поради несъбран минимален брой туристи – 10 дни преди датата
на отпътуване;

ЗАБЕЛЕЖКА:

туристите желаещи да бъдат настанени на една маса в Новогодишната вечер,
трябва да заявят желанието си предварително в офисите на ТА

УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

1. Настаняването в хотела при пристигане става след 14.00 часа, а
освобождаването на стаите до 12.00 часа!

2. Настаняването в автобусите е според датата на записване!

3. Намаленията за деца са валидни само при настаняване с двама възрастни
в стая.

4. Всички деца имат седалка в автобуса!

4. При закупуване на допълнителни екскурзии в България, всеки един
клиент има възможност да се възползва от цените валидни до 5 работни дни
преди датата на заминаване. Цените на допълнителните екскурзии и услуги,
заплатени по време на пътуването са с около 20% по-високи! Допълнителни
мероприятия, които се осъществяват са при група от минимум 25 туристи:

Допълнителни екскурзии:

1. Екскурзия до националния парк Улуда – продължава около 4 часа



Цена: 60 лв./30 € и включва: трансфер, двупосочен билет за кабинковия
лифт до върха и екскурзовод.

2. Екскурзия до Мраморно море и Тирилийе.– продължава около 5 часа.
Посещение на живописните градчета Трилие и Муданя – пешеходни
разходки и възможност за шопинг.

Цена: 40 лв./ 20 € и включва: трансфер, пешеходни разходки.

Цени за допълнителни мероприятия в лева са валидни при предварителна
заявка и плащане.

По време на пътуването допълнителните мероприятия се заплащат по
гореупоменатите цени в ЕВРО.

Деца под 12 г. ползват 10 лв. отстъпка.

хотел „KIRCI TERMAL HOTEL” 3*, Бурса

Kirci Termal Hotel се намира на главната търговска улица, по която неусетно
се достига до центъра за 15 минути пешеходно. На по-малко от 5 минути
пеша от стадион „Ататюрк” Предлага климатизирани стаи за непушачи с
безплатен Wi-Fi. Хотелът разполага със закрит басейн, сауна и фитнес
център.

Всички стаи се отличават с декор в тъмни нюанси и имат тапицирани кресла,
интерактивна телевизия и добре зареден минибар. Всяка стая разполага със
собствена баня с вана.

Гостите могат да се насладят на успокояващ масаж в хотела или да
релаксират с коктейл в лоби бара. В залата за игри на Kirci можете да
играете билярд или тенис на маса.

Kirci Termal Hotel е на 2 минути пеша от джамията „Мурадие”, а
метростанция Merinos е на 2 километра.

https://www.google.bg/

