
Истанбул, Ескишехир 

и Бурса, Турция  

15-19.06.2022 

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 около 14:00 ч. 

Настаняване в пет звездния хотел Wanda Vista. Посещение на Mall Forum Istanbul. 

В него ще можете да посетите аквариум Sea Life. Ще имате възможност да се 

разходите измежду над 20 хиляди вида морски обитатели, сред които и пет 

тигрови акули. Желаещите да посетят аквариум Sea Life, е нужно да закупят 

входен билет на стойност 230 турски лири, 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 пазар, разходка и посещение на аквариум Sea Life около 3 часа. 

Връщане в хотела. Свободно време за ползване на СПА центъра в хотела. 

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. Ще имате възможност да вечеряте и в някое от 

местните заведения като Tavuk Dunyasi, Pide by Pide, Ortakoy Kumpir или световно 

известните заведения за бързо хранене - KFC, Mc Donalds, Burger King. Нощувка. 
 

2-ри ден:  

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

Ескишехир, нaмиращ се на 300 км. от град Истанбул. Преминаване по моста 

„Осман Гази“, наричан още „Мост над Измитския залив“ до откриването му е 

четвъртия по дължина висящ мост в света. Мостът е дълъг 2682 м. Наименуван е 

на Осман Гази - първия самостоятелен владетел от Османската династия. 

Пристигане в град Ескишехир - градът на Настрадин Ходжа и мечтата на всеки 

турист. Тук можете да пиете силно турско кафе, да хапнете традиционни сладкиши 

и да се повозите на гондола. Ескишехир в превод от турски означава „Стария 



град“. Градът е с население малко над половин милион души. Намира се в 

Анадола, но противно на очакванията има модерна европейска визия и се е 

превърнал в едно от любимите места за туризъм в Турция. Ескишехир е град на 

университети и паркове. Тук на всяка крачка можете да намерите 

забележителности. Градът е пълен със заведения за хранене и кафенета. 

Настаняване в пет звездния хотел Modernity. Посещение на музея на восъчните 

фигури „Ялмаз Буюкерчен“. Това е популярна експозиция на восъчни фигури на 

известни личности предимно от историята на Турция – исторически личности, 

държавници, политически и военни дейци, личности от света на изкуството, 

спортисти, журналисти, телевизионни личности, и др. Музея е открит на 19 май 

2013 г. Основан е от Ялмаз Буюкерчен, скулптор и кмет на Община Ескишехир, 

посветил много от дейността си за оформянето на културния облик града. Част от 

восъчните фигури са изработени лично от него. В музея са изложени 198 

скулптури в пет зали. Посещение на парк Кент. Паркът Кент е създаден върху 

старото сметище на града. Първоначалната идея е била тук да е жилищен 

комплекс, но кметът решава да „подари“ на гражданите парк. Основните 

забележителности тук са трите моста над реката, които вечер светят в различни 

цветове. В парка има изградено езеро с пъстри рибки. Освен това можете да се 

разходите с лодка или да се попечете на изкуствено създадения плаж край басейна.  

Посещение на центъра на града с възможност за разходка с гондола по река 

Порсук. Посещение на квартал Одунпазаръ - старият град на Ескишехир. Прилича 

много на град Копривщица с ниските цветни къщички. Тук можете да си купите 

традиционни турски сладкиши. Не пропускайте да си купите типичните за региона 

накити от морска пяна. Въпросната морска пяна представлява мек минерал, който 

се добива само край Ескишехир. От него се изработват и лули, за които се смята, 

че пречистват тютюна при пушене. Връщане в хотела. Нощувка. 
 

3-ти ден:  

Закуска 07:00-09:00 ч. В 09:00 ч. освобождаване на хотела и посещение на парк 

Сазова – най популярната забележителност в Ескишехир. Разположен на площ от 

400 000 квадратни метра, тематичният парк се отличава с това, че е най-големият 

парк в Ескишехир. Разполага с театрална структура с капацитет 1200 души, езеро 

с площ 25000 квадратни метра, предназначено за водни спортове и малко влакче, 

което предоставя възможност за обиколка на парка, както и много други 

забележителни атракции. Черешката на тортата е приказният замък, първи по рода 

си в Турция. В парк Сазова първо ще посетим пиратския кораб (с включена входна 

такса). Дълъг е 25 метра, направен изцяло от кестеново дърво и е подобен по 

размери на експедицията на Санта Мария, на която Христофор Колумб открива 

Америка. Корабът е построен за 22 месеца с екип от 10 души. В него ще видите 

капитанската кабина, общежития, подземия и сандъци с плячка. Нашата разходка 



в парка, ще продължи с посещението на Зоологическата градина Ескишехир (с 

включена входна такса). Това е най-новият зоопарк в Ескишехир, построен е през 

2017 г. и разполага с 234 обитатели. На територията на зоопарка има Тропически 

изследователски център, Японска градина, Къща на папагалите и др. 

Зоологическата градина е построена на площ от 58 хиляди квадратни метра, 

включва и Японска градина от 27 хиляди квадратни метра. Има изграден и 

подводен свят. В него има 124 различни вида подводни същества. След 

посещението на Зоопарка, ще посетим най-голямата и най-красива атракция в парк 

Сазова – „Приказният замък“, известен още като „Замъкът на приказките“ (с 

включена входна такса). Състои се от общо 26 кули, включително 8 основни кули 

и 18 по-малки кули. Следобед отпътуване за град Бурса. Бурса се намира в 

северозападната част на Турция близо до Мраморно море. С население от над 2 

500 000 души, Бурса е четвъртият по големина град в Турция след Истанбул, 

Анкара и Измир. Той е известен със своите популярни праскови, кестени и 

коприна. Днес Бурса все още е голям търговски център и един от най-богатите 

градове в Турция. В близост до града се намира и една от най-високите планини в 

Турция - планината Улудаг. Това е основният зимен спортен център на Турция. 

Настаняване в четири звездния хотел Grand Bursa. Свободно време за разходка и 

вечеря. Нощувка. 

 

4-ти ден: 

Закуска 07:00-09:00 ч. В 09:00 ч. тръгване на пешеходна разходка с екскурзовод в 

централната част на град Бурса. Ще посетим „Панорама 1326“ (с включена входна 

такса) - панорамен музей, разказващ за превземането на Бурса от османлиите през 

1326 г.; Улу Джамия - известна и като Голямата джамия. Тя е най-голямата джамия 

в града и е основна туристическа атракция в района му. Пример е за ранната 

Османска архитектура, съчетала в себе си и много елементи от селджуската 

архитектура; Коза Хан - уникално място с безбройни магазини за копринени 

шалове – истински произведения на изкуството; покрития пазар „Капалъ чарши“. 

Следобед посещение на търговския център Korupark разположен в покрайнините 

на града. Свободно време за разходка и пазар. Връщане в хотела. Свободно време. 

Нощувка. 
 

5-ти ден: 

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

България. Преминаване на граничните пунктове Капитан Андреево и Капъ куле. 

Пристигане късно вечерта в градовете по маршрута. 
 

 

 

 


