
Истанбул, Турция  
 

30.06-03.07.2022  

 

 

 

ПРОГРАМА:  

1-ви ден: 

Отпътуване с автобус в 03:45 ч. от град Радомир – Войнишко въстание; 04:00 ч. 

от град Перник, ул. Железничарска 15 (Начална спирка Перник); 04:15 ч. от град 

Перник – спирка “Бучински път”; 04:40 ч. от град София, спирка Автостанция 

“Сливница”, до метростанция “Сливница”. Преминаване на граничните пунктове 

Капитан Андреево и Капъ куле. Пристигане в град Истанбул. Настаняване в Q 

Hotel Laleli*** или подобен. Около 15:30 ч. тръгване от хотела и посещение на 

покрития пазар „Капалъ чарши“. Свободно време за разходка и пазар около 1 час. 

След това нашата пешеходна разходка с местен екскурзовод в старата европейска 

част на Истанбул ще продължи с посещение на църква Св.София; Синята джамия 

(само отвън); Хиподрумa; Фонтанът на Вилхелм II; Египетският обелиск; 

Змиевидната колона. Свободно време за разходка и пазар. Връщане в хотела. 

Нощувка. 

 

2-ри ден: 

Закуска 07:00-08:00 ч. В 08:00 ч. тръгване от хотела и посещение на „Египетския 

пазар”, известен още като пазар на подправките (Престой около 2 часа). 
Първоначално в Пазара на подправките е имало 86 магазина, в които са се 

продавали текстил и медикаменти. В продължение на векове тук са идвали хора, 

които са искали да си купят лекарства, които да ги избавят от различни болести. 

И днес в Пазара на подправките се продават билки и лекарствени растения, които 

не могат да се намерят на друго място в Истанбул. Наближите ли Египетския 

пазар, ще се потопите в разкошния аромат на канела, ким, шафран, мента и много 

други подправки и билки, чието опияняващо ухание се носи навсякъде. 

Египетския пазар е място, където можете да видите разнообразие от прочутия 
турски локум и турско кафе. След посещението на Египетския пазар, ще се 

отправим към гара Сиркеджи. Гара “Сиркеджи” е една от многото 

забележителности на Истанбул. Лично султан Абдул Азис дал част от розовите 

градините под двореца “Топкапъ”, за да бъде построена удобна гара в центъра на 

града. Гарата е открита през 1890 г. и с това започва златната ера за влака Ориент 

Експрес - луксозен влак, който свързва Париж с Виена и Истанбул. Наричан е 

„влак на кралете“ или „крал на влаковете“ заради интериорния разкош и многото 
кралски особи, возили се на него. От гара Сиркеджи ще се качим на метро и ще 

преминем под Босфора използвайки железопътния тунел „Мармарай“ свързващ 

европейската с азиатската част на Истанбул. Тунелът е с дължина 13,6 km и с 



максимална дълбочина от 60 m (близо 5 метра под морското дъно). Излизайки от 

метрото ще посетим квартал Юскюдар. Юскюдар е голяма и гъсто населена 

община на Истанбул на азиатския бряг на Босфора. В района на Юскюдар е най-

старият жилищен квартал на Истанбул, който днес предлага много по-спокойна 
атмосфера от претъпкания мегаполис в европейската част на града. Квартал 

Юскюдар е зона на интензивна търговия, с много ресторанти, в които се сервира 

традиционна кухня, ястия на базата на зехтин, както и сладолед и редица други 

местни специалитети. Свободно време за разходка и обяд около 2 часа. Връщане 

с метрото в европейската част на Истанбул и посещение на църквата на 1-во 

число. Храмът, който сбъдва желанията на всеки вярващ, независимо от неговото 

вероизповедание, е известна като храма на Дева Мария, Църквата на ключовете, 

Църквата на желанията или Църквата на Светия източник. Най-много 
поклонници се стичат пред храма в първо число от месеца, защото се твърди, че 

това е най-силният ден за сбъдване на желанията. За да се сбъдне желанието ви е 

добре да отключите поне една от тези икони със специалните ключове, които се 

продават в храма. Отключването е символично, необходимо е просто да 

докоснете ключа до стъклената кутия с една от иконите. Ако сте купили повече 

от един ключ - допирате всичките. Ключове за отварянето на тези реликви могат 

да се купят на символични цени пред входа на храма. Един ключ - едно желание. 

Казват, че на първо число от месеца в църквата се продават по 18 кг ключове. 
След като напуснете храма, вземете ключа със себе си. Той се връща в църквата 

едва след като желанието Ви се сбъдне. Според поверието, след като желанието 

се сбъдне вярващите трябва да се завърнат отново в храма, за да благодарят на 

Дева Мария, да оставят ключа и да почерпят с нещо сладко богомолците в храма. 

След църквата на 1-во число, ще посетим българската  желязна църква „Св. 

Стефан“. Църквата е направена от готови железни елементи във Виена. 

Представлява трикорабна базилика с кръстообразна форма и красиви орнаменти. 
Олтарът е обърнат към Златния рог, а над притвора се издига 40-метрова 

камбанария. Храмът е създаден в края на XIX век и струва на българската 

държава над 1 млн. златни лева. (Престой около 40 мин.). Нашата туристическа 

програма за деня ще завърши с посещение на кафенето Пиер Лоти. Разположено 

на върха на хълм с невероятна панорама към Златния рог. То носи името на 

френския автор Пиер Лоти, живял и творил в Истанбул през 19 век. За 

придвижване до Пиер Лоти се използва кабинков лифт. (Престой около 45 мин.). 

Връщане в хотела. Свободно време. Нощувка. 

 

3-ти ден: 

Закуска 07:00-08:00 ч. Нашата програма за деня ще започне с корабче по Босфора. 

(Продължителност около 2 часа). Ще се насладим на красота и романтика между 

два континента. Ще минем под моста “15 юли”, свързващ Европа с Азия, както и 

покрай двореца „Долмабахче” и край много луксозни къщи, резиденции и хотели, 

разположени по Босфора. Ще можем да видим "Чираган Палас" - бивша 

султанска резиденция, превърната в един от най-скъпите хотели в света, 

кварталът "Ортакьой" - любимо място на истанбулските младежи, 



отбранителните крепости "Румели Хисар" и "Анадолу Хисар", летният султански 

дворец "Бейлербей", Кулата на девицата, известното „Бяло имение“ от 

излъчвания филм у нас - Безмилостен град и др. Едно от най-прекрасните 

изживявания в Истанбул. След разходката с корабче, ще посетим площад Таксим. 
Това е едно от най-популярните места в Истанбул. Някои определят мястото като 

сърцето на съвременен Истанбул. Той е най-голямата дестинация за шопинг и 

релакс както за местни, така и за гостите на града. Около него се намират едни от 

най-добрите и най-луксозни хотели, ресторанти и търговски центрове в цяла 

Турция. Свободно време за разходка и обяд около 2 часа. След това ще преминем 

в азиатската част на град Истанбул, преминавайки по моста „15 юли“. Строежа 

на моста е завършен през 1973 г., като до 1981 г. е най-дългия висящ мост в 

Европа. Цената за изграждането на моста през 1973 г. е била 200 милиона щатски 
долара, които към настоящия момент са около 1,2 милиарда долара. Моста е 

дълъг 1560 метра, а е широк 33,40 метра. Разстоянието между кулите е 1074 

метра, а тяхната височина е 165 метра. Моста се намира на 64 метра над морето, 

а когато е напълно натоварен провисва с около 90 сантиметра в средната си част. 

На моста има изградени 8 ленти за движение, една аварийна лента и една 

пешеходна лента. През първите три години пешеходците можеха да минават по 

моста, достигайки го с асансьори вътре в кулите от двете страни. В момента е 

забранено преминаването. Единственият ден, когато можете да преминете пеша 
през моста, е в деня на Истанбулския маратон, на 16 октомври. В този ден можете 

да бягате или да се разхождате през моста на Босфора, от Азия до Европейския 

континент. От моста се открива красива панорама към Джамията Ортакьой, 

Момината кула, Дворецът Бейлербей от азиатската част на Истанбул, както и 

Дворецът Долмабахче от европейската част на града. Нашата програма в 

азиатската част, ще започне с посещението на дворецът Бейлербей – една от най-

запомнящите се забележителности на Истанбул. Изящният дворец през годините 
е използван за лятна резиденция, заради прохладата и гледките, които се 

разкриват към Босфора. Величествената постройка е издигната през 60-те години 

на 19 век във френски необароков стил. Архитекти на сградата са братята Балян. 

Те успяват да придадат на зданието специфичния ориенталски стил. Създаването 

на двореца е по идея на султан Абдул Азис. Над пет хиляди работници и четири 

години са били нужни за издигането на двореца край Босфора. Сред големите 

атракции на бейлербейския дворец са фонтаните и басейна, намиращи се в 

приемната на зданието. Оказва се, че през 19 век е била честа практиката да се 
поставят малки или по-големи водни басейни и шадравани с течаща вода в 

затворени помещения. Османците считали, че чрез тях атмосферата в дворците 

се освежава и разнообразява по неповторим начин. Дворецът Бейлербей също 

впечатлява със своя разкош и изобилие от красиви растения. Цветните тераси са 

на няколко нива и достигат надморска височина 35 метра. В огромната градина 

има басейни, живописни пътечки и усамотени места за отдих. Там се намират и 

привлекателните павилиони, където навремето султаните са обичали да пият 
кафето или чая си. През годините красивият дворец е служил освен за лятна 

резиденция и за място, където са отсядали и са се забавлявали гостуващи 

държавни глави и други представители на властта. След посещението на двореца 



Бейлербей ще се отправим към един от най-новите молове в град Истанбул – мол 

Еmaar. В мол Еmaar ще можете да посетите най-новия аквариум с подводна 

зоологическа градина. Ще имате възможност да видите 7 различни тематични 

сектора с над 20 000 морски обитатели и земноводни от 200 вида, включващи 
подводният стъклен тунел, галерията с риби, скали и водопади, Царството на 

крокодилите, островът на пингвините, Горската секция включва - змии, паяци, 

игуани, хамелеони, диви пирани, гигантски водни плъхове и много други 

интригуващи жители на горите и още много други изненади. Желаещите да 

посетят аквариум Emaar, е нужно да закупят входен билет на стойност 25 $, които 

се заплаща на място. Ще имате възможността да пазарувате и в магазините на 

някои от световно известните марки и също така на голяма част от местните 

марки, като Hugo Boss, Guess, Gucci, Hermes, Lc Waikiki, Victoria's Secret, Zara, 
Kemal Tanca, Hotic, Altinbas и др. Свободно време за разходка и пазар около 2 

часа. Програмата ни за деня ще завърши с посещение на телевизионната кула 

Чамлъджа. Телевизионната кула Чамлъджа се откроява най-ярко в пейзажа на 

азиатската част на Истанбул. Построена е на най-високото място в огромния 

мегаполис – хълма Чамлъджа. От там се открива невероятна гледка към Босфора 

и неговите околности. Гледана отдалеч кулата прилича на затихваща звукова 

вълна. За да се обезпечи устойчивост на конструкцията, архитектите и 

инженерите правят предварително проучване на характера и силата на ветровете 
в района и създават уникална фасада. Височината на кулата Чамлъджа е 365,5 

метра, а най-високата ѝ точка е разположена на 583 метра над морското ниво. 

Изградени са 49 наземни и 4 подземни етажа. За да е стабилна конструкцията 

основите на кулата се вкопани 21 метра в земята. На металния връх на кулата, 

висок 145 метра са разположени над 120 предавателя и по този начин се заменят 

почти всички телекомуникационни кули в района. От двете страни на кулата са 

монтирани два панорамни асансьора, с които ще стигнем до панорамните 
площадки, разположени на 33 и 34 етаж. От там ще видим голяма част от 

Истанбул, както и зашеметяваща гледка към Босфора, Мраморно и Черно море. 

На 39 и 40 етаж на кулата има ресторант. В кулата също така се намират офиси, 

магазини и кафенета, изложбени зали и библиотека. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

4-ти ден: 

Закуска 06:30-07:00 ч. В 07:00 ч. освобождаване на хотела и отпътуване за град 

Одрин. Посещение на борсата (складовете) за перилни препарати. Освен перилни 

и почистващи препарати може да закупите баклава, ядки, маслини, кори за 

баница, сок от нар, сирене, кашкавал, масло и др. Свободно време за пазар около 

45 мин. Посещение на центъра на града с възможност за обяд, пазар и разходки. 

Свободно време около 2 часа. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта 

в градовете по маршрута. 

 

 


