Нова година в град
Истанбул, Турция
29.12.2020-02.01.2021

ПРОГРАМА:
1-ви ден: 29.12.2020
Отпътуване с автобус в 17:45 ч. от град Радомир – Войнишко
въстание, в 18:00 ч. от град Перник, ул. Железничарска 15
(Начална спирка Перник), в 18:15 ч. от град Перник – спирка
“Бучински път”, в 18:40 ч. от град София, спирка Автостанция
“Сливница”, до метростанция “Сливница”. Нощно преминаване
на граничните пунктове Капитан Андреево и Капъ куле.
2-ри ден: 30.12.2020
Пристигане в град Истанбул. Настаняване в хотел Holiday Inn
Istanbul Airport. Свободно време в хотела. Следобяд посещение
на Venezia Mega Outlet. В Outlet Via Port Venezia освен
насладата от пазаруването и удоволствието от ниските цени, ще
можете да се разходите романтично с гондола все едно сте по
Canale Grande и да пиете кафе на площад San Marcо.
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). Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

3-ти ден: 31.12.2020
Закуска. Пешеходна разходка с местен екскурзовод в старата
европейска част на Истанбул и посещение на Синята джамия
(само отвън), църква Св.София (само отвън), Теодосиевата
колона, Цистерната на Теодосий, площад “Султан Ахмед”.
Свободно време за посещение на покрития пазар „Капалъ
чарши“. Връщане в хотела. Свободно време за ползване на
СПА центъра на хотела, предлагащ безплатно хамам, сауна,
басейн и фитнес или възможност за посещение на търговският
център Mall of Istanbul един от най-големите молове на Турция
предлагащ водещи световни марки. С над 350 магазина, гурме
център и първият тематичен парк Mall of Istanbul, се отличава с
динамичен характер и привлича много посетители. Ще имате
възможността да пазарувате в магазините на някои от световно
известните марки и също така на голяма част от местните
марки, като Migros, Koçtaş , Media Markt, Teknosa, Zara, Mudo,
YKM , Toyzz Shop , Victoria Secret , Debenhams , LCW ,
Decathlon of France, Miss Selfridge of Britain. Около 19.30/20.00
ч. отпътуване за „Босфора“ с автобус. Празнична новогодишна
вечеря на корабче по Босфора с богато меню и неограничена
консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки. За
доброто ни настроение ще се погрижат DJ и оркестър, ще
станем свидетели на шоу програма включваща ориенталски
танци и много допълнителни изненади. Връщане в хотела.
Нощувка.
4-ти ден: 01.01.2021
Закуска. Посещение на желязната църква Св. Стефан - един от
най-значимите български паметници на архитектурата и

културата в град Истанбул. Посещение на „Египетския пазар“.
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 12 €, 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. Връщане в хотела. Свободно време.
Вечеря. Нощувка.
5-ти ден: 02.01.2021
Закуска. Освобождаване на хотела. Посещение на Mall Forum
Istanbul с възможност за посещение на Аквариум Тюркуазу.
Желаещите да посетят аквариума, е нужно да закупят входен
билет на стойност 12 €, които се заплаща на място. Ще имате
възможност да се разходите измежду над 20 хиляди вида
морски обитатели, сред които и пет тигрови акули. Свободно
време за разходка и пазар. Около обяд отпътуване за България.
Пристигане в градовете по маршрута късно вечерта.

