
СПИСАНИЕ ХВП и ВАЛЕНТА ВИП ТРАВЕЛ –

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТУРОПЕРАТОР

В ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ И УЧАСТИЯ НА ИЗЛОЖЕНИЯ

ВИ КАНЯТ ДА ПОСЕТИТЕ

13-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ХЛЕБАРСТВО, СЛАДКАРСТВО, СЛАДОЛЕД,
ШОКОЛАД, МАШИНИ, ОПАКОВКИ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАМА

Първи ден. Отпътуване от София – 5,45-6.00ч. Паметника Левски, Паркинга в началото на
ул. Московска; 07.00 – магистрала Тракия, ШЕЛ при разклона за Пазарджик, 07,30 –
магистрала Тракия – Бензиностанция „Еко“ след разклона за Пловдив; 08,30 – Димитровград
Бензиностанция „Зара“ на изхода от града посока Хасково.
(Забележка: отпътуването при групи или от по пътни градове се уточнява допълнително)
След пристигане в Истанбул посещение на фабрика за Кожени облекла с ревю. Настаняване в
хотел www.erdensarayevo.com.tr или подобен. 20.00ч. Вечеря в атрактивен ресторантски
комплекс Кум Капи – Вечерята включва: алкохолни напитки, салати, предястия, основно блюдо
десерт и плодове https://www.youtube.com/watch?v=PIZrouX0vBw. Връщане в хотела. Нощувка.

Втори ден. Закуска. 09.30 ч – Отпътуване за панаира. Панаирна програма
Следва посещение на шоурум на фабрика за локум, сладкиши, подправки, козметика и масла.
След това посещение на Египетски пазар и специализирани магазини за инструменти,
декорации и допълнения за сладкарската промишленост.
Прибиране в хотела. Свободно време. 20.30ч. – Вечеря с атракционна програма в ресторант
"Гар Газино": (Ордьовър салати, топло предястие, основно по избор – пилешко, риба или
телешко; плодове, неограничена консумация на напитки) www.garmuzikhol.com; Нощувка.

Трети ден Закуска. 8.45ч. КРУИЗ ПО ПРОЛИВА БОСФОР. Разходка с кораб по Босфора
(около 2 часа). Разказът на професионалния екскурзовод ще направи удоволствието Ви пълно.
Обиколката започва с разходка покрай Европейския бряг на Босфора до крепоста Румели
Хисар, след което корабчето се отправя към Азиатския бряг. По бреговете на Босфора могат да
се видят старовремски дървени вили, дворци от мрамор, крепости и малки рибарски селца.
По време на пътуването ще видите още великолепния дворец Долма Бахче, както и парковете
и кралските павилиони на замъка Йълдъз. Къщите от сериалите.
Туристическа програма по желание: посещение с местен екскурзовод на новия султански
дворец „Долмабахче“ – бароков дворец, известен с широките си украсени зали и мраморни
бани, както и с картинната си галерия.
Или допълнителна екскурзия до търговската улица „Истиклял“. С разглеждане и
посещение на средновековната каменна кула Галата. Разходка в района Пера, известен със
старинните си постройки, в които днес се помещават отлични ресторанти и оживени барове.
Екскурзията приключва на площад Таксим – сърцето на модерния Истанбул. Връщане в хотела.
Свободно време.



19,15 ч. Вечеря с атракционна програма на кораб-ресторант по Босфора (трансфер от хотела,
традиционни турски мезета, сезонна салата, риба на скара или пилешка пържола, десерт,
неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, турско кафе)
http://pereme.com.tr/en_dinner-turkish-night-show

Четвърти ден. Закуска. Освобождаване на хотела 08:30. Посещение на българската църква
Свети Стефан. Отпътуване за Одрин. Посещение на борсата и аутлет. Свободно време за обяд.
Отпътуване за България около 14.00 ч. Пристигане в София около 21.00ч.

ЦЕНАТА ОТ 285 ЛВ. ВКЛЮЧВА:
Транспорт с комфортен туристически автобус (климатик, видеосистема, минибар). В случай, че
групата е под 20 туристи, транспортът ще бъде с микробус;
3 нощувки със закуски в хотел *** в Истанбул със сертификат за „Безопасен туризъм“
Посещение на фабрика за кожени изделия – БОНУС
Посещение на фабрика за локум и козметика – БОНУС
Посещение на църквата Свети Стефан – БОНУС
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 5 000 EUR
Придружаващ туроператор.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Медицинска застраховка за лица: oт 65 г. до 70 г. – 6 лв.; от 70 г. до 75 г. – 8 лв.;
от 75 г. до 79 г. – 12 лв.

EUR
Вечеря в атрактивен ресторантски комплекс “Кум Капъ” 35
Египетски пазар 5
Круиз по пролива Босфор 20
Двореца Долма бахче – в цената е включен транспорт, екскурзовод и билет 25
Търговската улица „Истиклял“ и кулата Галата - в цената е включен транспорт,
екскурзовод и билет за кулата

25

ВЕЧЕРЯ и напитки неограничено количество съчетано с  круиз на луксозна
яхта,шоу програма и дискотека по Босфора

45

Вечеря с атракционна програма в ресторант „Гар Газино“ 30
Одрин 5

ВКЛЮЧВАНЕТО В ПЪТУВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР,
КОЙТО ШЕ ПОЛУЧИТЕ СЛЕД ОБАЖДАНЕ НА 02 943 4010 ИЛИ ИЗПРАЩАНЕ НА

ЗАЯВКА на
e-mail: info@valenta-bg.com

ВАЖНО!
Към момента условията за влизане в Турция са: Приемат се документи за вече одобрените у нас
ваксини – "Пфайзер", "Астра Зенека", "Модерна" и "Янсен" и медицински документ, доказваш
наличието на антитела след преболедуване или бърз антигенен тест. За прибиране в България,

ако се налага имаме създадена организация за ПСР – идват от лаборатория в хотела, за да
направят теста и след това оставят резултатите на рецепция.


