
Нова година в град 

Истанбул, Турция 

29.12-02.01.2023 

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 около 14:00 ч. Настаняване в пет 

звездния хотел Wanda Vista. Хотелът е с атрактивно местоположение в квартал 

Багилар, на 18 километра от центърa на град Истанбул. Предлага помещения за 

настаняване, ресторант, сезонен открит плувен басейн и фитнес център. Всяка стая е 

оборудвана с климатик, телевизор с плосък екран с кабелни канали, баня с душ и 

сешоар, спално бельо и хавлии. След настаняването в хотела, ще посетим музеят 

Рахми М. Коч (с включена входна такса). Това е първият голям технически музей в 

Турция, посветен на технологиите, историята на транспорта, промишлеността и 

съобщенията. Мащабният комплекс на музея се намира на брега на историческия 

Златен рог в сърцето на стария Истанбул. Той е частна фондация, която има за цел да 

колекционира, изследва и възстановява стари технически съоръжения, индустриални 

и инженерни обекти и тяхната документация и да ги експонира. Предметите се 

събират от най-различни държави и периоди. Колекциите съдържат хиляди елементи 

- от грамофонни игли до кораби и самолети. Експонатите са предмети, които засягат 

нашето ежедневие. Много усилия са вложени от талантливи инженери и занаятчии, 

преподаватели и професори, за достигане на сегашното състояние на музея. Голяма 

част от ценните предмети са закупени от фамилия Коч, други са били дарени от 

посетители, понякога анонимни. Принос имат Босфорският университет и 

обсерватория "Кандили". Музеят разполага с повече от 11000 кв.м галерии. След 

посещението на музея Рахми М. Коч нашата програма ще продължи с посещение на 

небостъргача “Сапфир” - най-високата жилищна сграда в Европа и първата 

екологична сграда на Турция, извисяваща се на цели 261 метра височина. Висока 64 

етажа със 174 апартамента от 22 различни типа от 120 до 1100 кв.м. Освен уникалния 

дизайн и вертикалните градини, които отличават комплекса от всяка друга сграда, 

туристите могат да се насладят и на посещение в самия комплекс. Достъпен за всеки 

е огромен мол, с голямо разнообразие от магазини и заведения за хранене. Свободно 

време за разходка, пазар и вечеря. Безспорно най-завладяващият атракцион се намира 

на последния етаж на небостъргача, до който можете да достигнете с 

високоскоростен асансьор. Ще имате възможност да се качите на панорамната 

площадка откъдето се открива невероятна гледка към града и Босфора в 360 градуса. 

Но това не е всичко! Комплекса предлага 4D кино, с което може да направите 

панорамна обиколка на града с хеликоптер без да ставате от удобната си седалка. 

Специалните ефекти ще ви пренесат във вътрешността на Синята Джамия, 

хиподрума, Света София, та дори и в някои от най-луксозните хотели в града. Едно 



незаменимо изживяване! За да посетите панорамната площадка и 4D киното е нужно 

да закупите входен билет, които се заплаща на място. Връщане в хотела. Нощувка. 
 

2-ри ден:  

Закуска 08:00-10:00 ч. В 10:00 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 квартал Лалели. В квартал 

Лалели се намират Капалъ Чарши, Св. София, Синята Джамия, Топ капъ и други 

интересни туристически забележителности. Мнозина смятат „Лалели“ за едно от най-

добрите места за пазаруване в Истанбул. Този квартал може да се нарече рай за 

дамите, които държат на визията си – пълно е с магазини с бляскави рокли за сватбени 

тържества или други официални поводи. Местните магазинчета и бутици са 

специализирани основно в продажбата на дрехи, обувки и аксесоари за възрастни и 

деца. Често туристите идват тук, за да се сдобият с красиво кожено палто изработено 

от естествена кожа или да закупят злато на добра цена. Свободно време за разходка 

и пазар около 3 часа. След това ще се отправим към 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 пазар около 2 часа). Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 
 

3-ти ден:  

Закуска 08:00-10:00 ч. В 11:00 ч. тръгване от хотела и посещение на мол Aqua Florya. 

Наскоро отвореният мол е кандидат да бъде новия атракционен център на Истанбул. 

Aqua Florya Mall има съвсем нова концепция, която ще промени възприятието за 

обикновения мол за пазаруване. Освен множеството магазини, които биха 

задоволили и най-капризния вкус, ще намерите заведения предлагащи ястия от най-

различни световни кухни, приятен пейзаж, градини, 11 кина, детски развлекателни 

центрове, изложбени и културни площи. Тераса с гледка към морето, голям паркинг 

и алеи за разходки. Свободно време за разходка, пазар и обяд около 3 часа. В мол 

Aqua Florya ще имате възможност да посетите аквариум Истанбул. Желаещите да 

посетят аквариума е нужно да закупят входен билет около 15 € , които се заплаща на 

място. Връщане в хотела. Свободно време. Възможност за самостоятелно посещение 



на Outlet 212 - голям шопинг център намиращ се на 700 м. пешеходно разстояние от 

хотела. Предлага голямо разнообразие от магазини на световно известни марки като 

Lc Waikiki, Nike, Puma, Adidas, Flo, Mavi, Tommy Hilfiger, US Polo Assn, Madame 

Coco, Pierre Cardin, Lee Cooper, Koton и много други. Около 19:30 ч. тръгване от 

хотела за празничната новогодишна вечеря на кораб по Босфора. Очакват ни много 

забавления и приятни емоции. Около 02:00 ч. слизане от кораба. Връщане в хотела. 

Нощувка. 

 

4-ти ден: 

Закуска 10:00-12:00 ч. В 12:00 ч. тръгване от хотела и посещение на църквата 

Св.Стефан - един от най-значимите български паметници на архитектурата и 

културата в град Истанбул. (Престой около 1 час). Посещение на Азиатската част и 

най-новия мол в град Истанбул – мол Emaar. В мол Еmaar 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 27 $, 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. След посещението на мол Emaar 

продължаваме към мол Watergarden. Където, ще наблюдаваме светлинното шоу на 

пеещите фонтани. Изключителна хореография на вода, светлина, огън, лазерни 

ефекти и музикално шоу. Басейнът е разположен на площ от 5 хиляди квадратни 

метра в сърцето на Watergarden и е един от най-големите басейни в Европа. (Пеещите 

фонтани са разположени на открито и при лоши метеорологични условия водното 

шоу може да бъде отменено). Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 
 

5-ти ден: 

Закуска 08:00-09:00 ч. В 09:00 ч. освобождаване на хотела и отпътуване за България. 

Преминаване на граничните пунктове Капитан Андреево и Капъ куле. Пристигане 

късно вечерта в градовете по маршрута. 
 

 

 

 

 

 

 

 


