
Фестивал на лалето в  

град Истанбул, Турция  

27-30.04.2023 

ПРОГРАМА:  

1-ви ден: 

Отпътуване с автобус в 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 –  бензиностанция Еко (горнобански път). 

Преминаване на граничните пунктове Капитан Андреево и Капъ куле. 

Пристигане в град Истанбул. Настаняване в хотел Kuran*** или подобен. 

Пешеходна разходка с местен екскурзовод в старата европейска част на 

Истанбул: Синята джамия (само отвън), църква Св.София; Хиподрумa 

(Римски хиподрум, спортно и социално средище на Константинопол, 

столица на Византия. Днес това е площад „Султан Ахмет“, на който са 

запазени само някои елементи от оригиналния Хиподрум);  Фонтанът на 

Вилхелм II (Построен през 1898 г. от немския император Вилхелм II след 

неговото пътешествие в Изтока. Връщайки се в родината си, той го изгражда 

по свой проект и го изпраща като подарък на Истанбул); Египетският 

обелиск (Той е най-древният паметник в Истанбул. Пренесен през 390 г. от 

Египетския храм на Аполон. Изработен е от розов асуански гранит, тежи 

около 300 т., висок е 20 м. По него са изписани йероглифи, славещи героизма 

на фараон Тутмос, а в най-горната му част са изобразени бог Амон Ра и 

фараонът, хванати за ръце); Змиевидната колона (Пренесена на хиподрума 

през 326 г. от храма на Аполон в Делфи, Гърция. Първоначално се състояла 

от три преплетени една в друга глави на змии от грамаден златен котел с 

диаметър 2 м.). Свободно време за посещение на покрития пазар „Капалъ 

чарши“. Свободно време за разходка и пазар. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

2-ри ден: 

Закуска (07:00-08:00). Отпътуване за парк Емирган с корабче по “Босфора”. 

Посещение на парк Емирган - един от най-големите и живописни паркове в 

Истанбул. Всяка година за Фестивала на лалетата тук се засаждат около 1 

850 000 лалета от 112 вида. Свободно време за разходка в парк Емирган 

около 3 часа. Отпътуване с корабчето. По време на пътуването ще се 



насладим на красота и романтика между два континента. Ще минем под 

моста “Ататюрк”, 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 "Бейлербеи", Кулата на девицата и др. Едно от най-

прекрасните изживявания в Истанбул. След посещението на парк Емирган 

ще се отправим към Азиатската част и най-новия мол в град Истанбул – мол 

Emaar. В мол Еmaar ще имате възможност да посетите един от новите 

аквариуми 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 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 32 $, 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. След посещението на мол Emaar 

продължаваме към 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 се смята за "най-

големият" басейн в Европа. Свободно време за пазар и вечеря около 1 час и 

30 мин. Връщане в хотела. Нощувка.  

 

3-ти ден: 

Закуска (07:00-08:30). 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. Посещение на желязната църква 

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

и културата в град Истанбул. (Престой около 1 час). 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 (включен в цената). Престой около 1 час. След това ще се отправим 

към най-известната търговска улица в град Истанбул – Истиклял. Улица 

Истиклял се посещава от повече от 3 милиона души годишно. През 

уикендите търговската улица се превръща в жив поток от хора. Намира се в 

район Пера и е изключително красива улица, предназначена за пешеходци. 

Тя е дълга около три километра и е известна с красивите си магазини, в които 

се продават всевъзможни стоки. Там могат да се намерят висококачествени 

дрехи от бутици, различни видове интересни книги, различни аксесоари и 

сувенири. Туристите не пропускат да посетят кафенетата и ресторантите, 

разположени на голямата търговска улица. Възможност за посещение на 

кулата Галата (входната такса се заплаща на място). Кулата е построена през 

1349 г. от генуезците и се издига на мястото на още по-стара кула, която е 

построена от император Юстиниан през 528 г. Първоначално известна като 

Кулата на Христос, кулата се издига на 61 метра височина над няколко 

укрепления, които са обграждали генуезкия град-държава. Кулата е имала 

различни функции през вековете, включително и като затвор, 

противопожарна кула, както и като място за авантюристи-пионери, които са 

правили опити да полетят. Днес на върха на кулата ще намерите приятно 

кафене, от където се разкрива красива гледка към града, за удобство на 

туристите до върха на кулата се стига с асансьор. Връщане в хотела. 

Свободно време. Нощувка.  

 

4-ти ден: 

Закуска (07:00-08:00). В 08:00 ч. освобождаване на хотела и отпътуване за 

България. Пристигане късно вечерта в градовете по маршрута. 

 


