
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ОБВЪРЗВАНЕ НА ПОТЕРБИТЕЛЯ С ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПАКЕТ ИЛИ ОТ ВСЯКА ДРУГА СЪОТВЕТСТВАЩА ОФЕРТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ ПО СМИСЪЛА НА 

ЧЛ.82, ал.1 т.1-9 ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА  

Екскурзия до Кападокия -  2021 

Автобусна програма от София с 4 нощувки  

Дати: 03.09 / 22.09 / 13.10 / 27.10 

Първи ден  
Отпътуване от София в 5.00 от стадион В. Левски, от Пловдив в 6.30 от ОМВ до хотел Санкт Петербург, от 
Хасково в 8.00 от ШЕЛ Хасково. Пътуване по маршрут Капъкуле – Истанбул – Анкара. Пристигане късно 
вечерта. Настаняване. Нощувка. 

Втори ден  
Закуска. Туристическа програма в турската столица: Цитаделата – символът на града, римските бани, 
храмът на император Август, площада с конната статуя на Ататюрк, старата сграда на Парламента и 
Мавзолея на Ататюрк, носещ името на основателя на новата турска република. Свободно време. Отпътуване 
за Кападокия. По пътя кратка почивка за фото пауза на второто по големина в езеро в Турция Тузгьол - един 
от най-солените водни басейни в света. Пристигане в Кападокия. Настаняване в хотел. Вечеря. По желание 
организиране на тематична вечер с ориенталски танци (срещу доп.  заплащане). Нощувка. 

Трети ден  
Закуска. Посещение на древния град Каймаклъ, открит през 1938 г., но обявен като туристическа атракция 
през 1964 г. Спускайки се в дълбините му по близо сто тесни и наклонени тунела, ще се докоснете до 
уникални древни съоражения - изсечени в скалите църкви и манастири, спални помещения, каменни 
трапезарии и изумително запазени стенописи. Отпътуване за живописното градче Ючхисар, където е 
разположена едноименната крепост и най-високата точка в Кападокия.  Наричат това място природен 
скален замък, съхранил множество тунели и галерии, разположени сред удивителни скални образования. 
Екскурзионната програма продължава с националния парк Гьореме - център на ранното християнство. 
Огромният манастирски комплекс в Гьореме впечатлява с изящните си рисунки, съхранили се така ярки в 
продължение на векове, благодарение на неприкосновеността на варовиковите скали и постоянната 
температура в помещенията. Посещение на долината на приказните комини Зелве, където оформените под 
въздействието на вятъра и водата вулканични форми ще ви върнат още веднъж в мистичността, за да 
оставят у вас незабравими спомени. В традиционното грънчарско ателие, ще се запознаете с техниките на 
местните занаятии. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

Четвърти ден  
За любителите на силните усещания в 05:30 сутринта, преди закуска, по изгрев слънце, предлагаме полет с 
балон над прелестния лунен пейзаж на Кападокия с продължителност  около 45 - 50 мин. Закуска, 
освобождаване на хотела и отпътуване за Истанбул. Пристигане вечерта и настаняване. По желание - нощна 
обиколка на Истанбул, включваща забележителностите на Султан Ахмет, разходка по моста Галата и 
изкачване с лифт до кафенето на Пиер Лоти (доп. заплащане) 

Пети ден 
Закуска. Пешеходна обиколка на историческия център на града (включена в цената) с разглеждане на 
Хиподрума, Египетския обелиск, „Синята джамия”, църквата „Св. София”, двореца „Топкапъ” (отвън). 
Свободно време. Отпътуване за България. Пристигане в София късно вечерта. 

 
 
Пакетните цени включват: 

• Транспорт с автобус по описания маршрут с включени пътни и магистрални такси 

• 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Анкара 

• 2 нощувки със закуски в хотел 3* в Кападокия 

• 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Истанбул 

• Медицинска застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро (за лица до 70 г.) 

• Туристическа програма в Анкара, Кападокия и Истанбул 

• Екскурзоводско обслужване в Анкара, Кападокия и Истанбул от местен лицензиран екскурзовод на 

български език 

• Представител на ТО по време на цялото пътуване 

 



Пакетните цени не включват: 
• Посещение на атракционно заведение Яшарбаба в Кападокия с богата музикална програма и напитки 

(без лимит местно производство) 30 евро на човек с включен транспорт. 
• Полет с балон над Кападокия с лицензирана местна компания– 160 евро. 
• Разходи от личен характер и бакшиши.  

• Входните такси за посещаваните обекти. 

• Мед. застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 10 лв  
• Мед. застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро за лица от 80 до 85 г. - доплащане 20 лв 
• Застраховка "Отмяна на пътуване". Сключва се до 7 календарни дни от датата на подписване на договора 

за туристически пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до 
началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни, считано от деня на сключване на 
застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, 
възрастта на туриста и срока за анулация. 

 
Условия за записване и плащане при стандартни цени: 

• 30 % депозит от общата цена на туристическия пакет - при записване. 

• Доплащане до 25 дни преди датата на отпътуване. 

• Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня 
на плащането. 

Условия за записване и плащане при цени с включени отстъпки за ранно записване, промоции и оферти 
в последната минута: 

• Ранните записвания, промоциите и офертите в последната минута са валидни при резервация и 
плащане, направени в рамките на обявените дати, срокове и условия. 

Минимален брой участници за провеждането за осъществяване на пътуването: 40 човека. 

Минимален брой участници за провеждане на допълнителните екскурзии: 15 човека. 

Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи: 

• 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност, по-голяма от 6 дни; 

• 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност от два до 6 дни; 

• 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност, по-малка от два дни. 

Необходими документи за пътуване: валиден международен паспорт. 

Визов режим: няма изисквания за визи. 

Място, дата и часове на отпътуване: 

• Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел. 

• Тръгване от София в 05:00 ч. 

• Връщането от Истанбул е вечерта. 

• Продължителността на пътуването е около 10-12 часа. По време на пътуването се правят почивки на 
предвидените за целта места на всеки 2,5 - 3 часа. 

• Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на 
обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля. 

•  
1. Права на потребителите: 

• Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, 
което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил 
писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция със същия с писмо с обратна 
разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 7 дни преди започване на изпълнението на 



туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за 
туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, ако 
има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от 
прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за 
действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето. 

• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на 
пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на 
сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. 
При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,  смяната на датата на пътуване 
или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента 
на смяната цени и условия. 

• Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 3 
(три) дни от датата на записване и заплащане на депозит. 

• При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени 
датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, Потребителят 
резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % (сто процента) от внесената сума.  

• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на 
пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на 
сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. 
При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,  смяната на датата на пътуване 
или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента 
на смяната цени и условия. 

• Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не 
бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя 
други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има 
право да изиска да му бъде възстановен заплатения депозит. 

 
2. Общи условия: 

• Медицинската застраховка по туристическите пакети е на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД. Съгласно Общите условия 
по застраховката „Помощ при пътуване” при необходимост от медицинска помощ, до 24 часа след 
настъпване на събитието Застрахованият лично или чрез упълномощено от него медицинско или друго 
лице, е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията "КОРИС БЪЛГАРИЯ" ООД на тел. +359 2 90 
30 114, е-mail: operations@coris.bg и да предаде необходимата информация на български или английски 
език. В случай, че Застрахованият не изпълни това задължение и не уведоми Асистанс компанията, като 
при това самостоятелно или чрез друго лице организира оказването на медицинска помощ, при 
предявяване на претенция към Застрахователя след завръщането си в България, Застрахователят има 
право да откаже да плати или частично да признае за плащане всякакви разходи във връзка с 
настъпилото събитие и оказаната помощ. 

• Медицинска застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро (за лица до 70 г.) 
• Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена и заплатена резервация 

по обявените за всеки хотел срокове и условия.  
• При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL), както и двойни с допълнително легло (DBL + ex. bed), не 

се гарантират 3 редовни легла.  
• При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), третото и четвъртото легло 

винаги са допълнителни, тип разтегателни.  
• Стаи с изглед към морето, се гарантират само в хотелите, в които има обявено доплащане за такъв тип 

стая.  
• Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена. Те са с по-малък размер от стандартните стаи, с крайно 

местоположение на територията на хотела, на приземен етаж, без балкон или тераса, с малка баня и 
различно обзавеждане.  

• Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в деня на отпътуване, 
освен в случаите, когато в хотела не е указано друго. В деня на пристигане (преди 14:00 ч.) и на напускане 
(след 12:00 ч.) услугите в хотелите се ползват срещу заплащане, включително храни и напитки. Броят на 
храненията в хотелите съответства на броя на резервираните нощувки. Пример: при резервация за 7 
нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или същия брой обяди и междинни хранения в случай, че хотелът 
работи на база изхранване All inclusive.  

• Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на пътуването 
или престоя в съответния хотел.  

• Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги на 
територията на хотелския комплекс.  



• Туроператорът и местните партньори могат да oказват съдействие в случай на нужда от медицинска 
помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите условия на застрахователя от страна на 
потребителя.  

• Концепциите All inclusive; Ultra All incl; High class all incl и др. се определят индивидуално от всеки хотел 
и не гарантират наличието на определени видове храни, напитки и услуги.  

• Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен паспорт, нотариално 
заверена декларация от единия или от двамата родители  и акт за раждане, както и копие от него.  

• При несъвпадащи фамилии на децата и родителите, пред граничните власти се представят освен 
международните паспорти и акт за раждане на децата, както и копие от него.  
 

ТO има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица № 13062110000759/от 
07.06.2021 на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, ЕИК 121130788, тел 
02/8055333 
 
Дата:                                                                                                             Подпис: 


