
 
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  

 

КАПАДОКИЯ 2021 

Самолетна програма от София 
 

5 дни / 4 нощувки 

 

ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Заминаване с полет FB5031 София 08:00 – Невшехир 09:30  

Връщане с полет FB5032 Невшехир 17:00  - София - 18:30 

Авиокомпания: Bulgaria Air 

Адрес на авиокомпанията: гр. София,  1540 бул. „Брюксел“ № 1, Летище София 

Тип самолет: A320 

        

     ПРОГРАМА: 

Първи ден  
 
Сбор на летище София. Изпращане от представител на туроператора. Отпътуване с чартърен полет 
от летище София. Кацане на летище Невшехир. Посрещане от фирмата партньор и трансфер до 
избрания хотел. Настаняване в хотела след 14.00ч. 
 
Следва обиколка из мистичните тайни на Кападокия с местен екскурзовод /включена в 
цената/. Разглеждане на долината Дербент, наречена още розовата долина, едно от най-
интересните създания на природата. Неповторим пейзаж и съвършенството на вулканичните 
конуси. Попътно разглеждане на долината Гювенджерлик „долината на гълъбите“. Долината 
е дълга  4100 метра и е една от най-дългите долини на Кападокия - дом на гълъбите от векове. 
Фото пауза между уникалните скалисти образования. От западната страна на долината се намира 
замъкът Юxисар. Следва посещение на град Аванос наричан от хетите Венеса, който още в 
древността е известен като център на грънчарството и занаятите. Разположен на брега на 
Kızılırmak (Червената река), Avanos е на около 8 километра от историческия център на Кападокия в 
Гьореме. Червената река, която също е една от най-дългите реки в Турция, е доставила на много 
поколения занаятчии червената глина, използвана за създаването на емблематичното им изкуство. 
Посещение на традиционно грънчарско ателие за минерални сувенири и ювелирен център в 
Аванос, където ще наблюдаваме процеса на ръчна изработка и декорация по запазена технология 
от древността. Свободно време в центъра на града, сред типичните къщи с изящна архитектура. 
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.  

Втори ден  
 
За любителите на силните усещания рано сутринта, преди закуска, по изгрев слънце, предлагаме 

полет с балон над прелестния лунен пейзаж на Кападокия с продължителност около 45 - 50 мин. 

Закуска в хотела. Отпътуване за живописното градче Ючхисар, където е разположена 

едноименната крепост Ючхисар. Посещение на замъка Ючхисар. Най-високата точка на 

Кападокия, откъдето се открива невероятна гледка към околността. Наричат това място природен 

скален замък, съхранил множество тунели и галерии, разположени сред удивителни скални 

образувания. Отпътуване за центъра на ранното християнство - националният парк Гьореме. 

Музей, който е на открито в сърцето на Кападокия. Състои от група скали, в които  са били 

издълбани пещери. Известен със стенописи, датиращи от 10-ти век, описващи живота на Исус 

Христос и на монаси. Огромният манастирски комплекс впечатлява с изящните си рисунки, 

съхранили се така ярки в продължение на векове, благодарение на неприкосновеността на 

варовиковите скали и постоянната температура в помещенията. Свободно време в Гьореме. 



Попътно разглеждане на „долината на любовта“ и фото пауза между уникалните скалисти 

образования. Връщане в хотела. Вечеря.  

В 20:00 ч. Възможност за посещение на атракционно заведение Яшарбаба в Кападокия с 

богата музикална програма, тематична вечер с ориенталски танци  (срещу доп. заплащане). 

Връщане в хотела. Нощувка. 

Трети ден  
 
Закуска. Възможност за Джип сафари - Офроуд преход с джип 4x4 през живописни местности. 
По пътя се спира  на четири места – залезът на Кападокия - Старата болница, замъкът „Ортахисар“ и 
църквата „Панджърлък“ , фотопауза за 15 минути. Средна продължителност на обиколката 2 часа. 
Накрая обиколката ще приключи с чаша шампанско и ще получите  сертификат.  
 
Екскурзионна програма с посещение на древния, подземен град Каймаклъ, открит през 1938 г., 
но обявен като туристическа атракция през 1964 г. Спускайки се в дълбините му по близо 100 тесни 
и наклонени тунела, ще се докоснете до уникални древни съоръжения - изсечени в скалите църкви 
и манастири, спални помещения, каменни трапезарии и изумително запазени стенописи. Следва 
посещение на долината Ъхлара. /Средновековната Перистрема/ – една от най-красивите 
забележителности в Кападокия. Долината Ъхлара е едно от най-големите съсредоточия на 
християнски скални култови обекти в света. Намира се в подножието на угасналите вулкани 
Хасандаа- Мелендиз-Гюлдаа. Представлява каньон, който е издълбан в скалите. Каньонът започва 
от селото Ъхлара и завършва в селото Селимие, след като прави 26 завоя и продължава 14 км. 
Предполага се, че в долината има над 4 000 жилища и стотици скални църкви, украсени със 
стенописи. Някога в долината са живели над 80 000 души. Още в зората на християнството 
каньонът е бил заселен от монаси аскети, които живеели в меките скали на  каньона. През 6 век в 
Ъхлара са създадени манастири и в двете части на каньона са издълбани скални църкви. Посещават 
се три църкви – Църквата под дърветата” или “Agacalti kilisesi”, "Змийската църква" или Yılanlı Kilise 
,  църквата „Благовещение“. Връщане в хотела. За да има вечерта подобаващ завършек в 18:00 ч. ви 
предлагаме посещение на внушителния Кервансарай Сарухан – построен през 1249 г., където ще 
наблюдавате дервиши, танцуващи „сема“, чиито движения символизират вечния кръговрат на 
живота (срещу доп. заплащане). Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

Четвърти ден  
 
Закуска. Посещение на комплексът на дервишите Хаджи Бекташ Вели, превърнат днес в музей 
– къщата на страданието, петте камъка и храмът на алевитите с много интересни експонати за вярата. 
Открит като музей за посетители на 16 август 1964 година.  Хаджи Бекташ e свещен център на 
алевитите от Исляма. 
Малкото градче Хаджибекташ се намира на 45км. северно от Нешехир. Градът е преименуван в 
негова чест след смъртта му. Гробницата на Хаджи Бекташ Вели се намира в рамките на 
манастирския комплекс, но основната част от комплекса датира от османския период, когато това е 
било седалище на голяма общност от дервиши Бекташ.  
При посоещението в него могат да се наблюдават разнородни архитектурни стилове и елементи, 
вариращи от 13 до 19 век. Комплексът се състои от три основни части: Първа (Nadar), Втора 
(Dergah) и Трета (Hazret), като всяка от тях е построена около вътрешен двор. Орденът на 
дервишите се основава четири догми или врати – вратата на шериата, вратата на мистицизма, 
вратата на истината и вратата на знанието.  В манастира на дервишите човек се изпълва с мир и 
любов в душата и се пренася до светове напълно различни от нашите. Неговият свят е изпълнен с 
любов към човечеството и Вселената. Това е пътят на любовта, на знанието, на мира и вярата. 
Любовта към Бога и към човечеството лежат в основата на философията на Хаджи Бекташ Вели. 
Той е повлиян от съвършенството, хармонията и реда, които наблюдава във Вселената: „ Каквото и 
да търсите, потърсете го в себе си“. Връщане в хотела.  Вечеря. Нощувка. 

Пети ден   
 
Закуска. Посещение на  местността „Пашабаа“ известна още под името „долината на Симеон“ - 

смята се, че на това място Св. Симеон е водил отшелнически живот. За Пашабаг е характерно 

базалтовите шапки върху вулканичните туфи. Неповторим пейзаж и съвършенството на 

вулканичните конуси, високи над 10 метра. Посещение на Мустафапаша – древен град,  наричан 

в миналото Синасос, чиито жители освен със своето трудолюбие, се славели и  с множество лозя, 

от които произвеждали чудесни вина. Свободно време в центъра на града, сред типичните къщи с 



изящна архитектура от 19-ти век, където се снимат част от популярните турски сериали. Следва 

посещение на долината Зелве. В долината на приказните комини – Зелве, християните са се крили 

от нашествията на персите и арабите между IX и XIII в. Ще видите многобройни жилища в скалите.  

Вулканични форми оформени под въздействието на вятъра и водата, които ще ви върнат още 

веднъж в мистичността. 

Трансфер до летище Невшехир в обявения час от фирмата партньор. Полет за София. 

 
 
Туристическият пакет включва: 
 

• Чартърен полет София - Невшехир - София  
• 4 нощувки в хотел по избор на съответната за хотела база изхранване.  
• Летищни такси  
• Багаж до 20 кг. чекиран и до 7 кг. ръчен. 
• Tрансфери: летище - хотел - летище /продължителност около 1 час в посока, в зависимост от 

местоположението на хотела/. 
• Транспорт с автобус по описания маршрут с включени пътни и магистрални такси 

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

• Изпращане от представител на TA на летище София  
• Обслужване на място от представител на местната фирма партньор  
• Екскурзионна програма с с местен екскурзовод с посещение на долината Гювенджерлик „долината 

на гълъбите“. посещение на град Аванос, разглеждане на долината Дербент. 
• Туристическа програма в Кападокия с екскурзовод на български език.  

 
Туристическият пакет не включва: 
 

Посещение на атракционно заведение Яшарбаба в Кападокия с богата музикална програма и напитки 
(без лимит местно производство) 30 евро на човек с включен транспорт. 
Посещение на Кервансарай - Сарухан в Кападокия с танцуващи дервиши - 30 евро на човек с включен 
транспорт. 
Полет с балон над Кападокия с лицензирана местна компания– 160 евро. 
Екскурзионна програма с посещение на древния, подземен град Каймаклъ, Посещение на долината 
Ъхлара – 40 евро /с включени входни такси на посещаваните обекти/ 
Екскурзионна програма с посещение на комплексът Хаджи Бекташ Вели – 30 евро /с включени входни 
такси на посещаваните обекти/ 
Екскурзионна програма с посещение на местността „Пашабаа“и Посещение на Мустафапаша – древен 
град,  наричан в миналото Синасос, посещение на долината Зелве – 30 евро /с включени входни такси на 
посещаваните обекти/ 
Екскурзионна програма с посещение на замъка Ючхисар и националният парк Гьореме, разглеждане на 
„долината на любовта“ .   – 40 евро /с включени входни такси на посещаваните обекти/ 
Джип сафари - Офроуд преход с джип 4x4 през живописни местности. Накрая обиколката ще приключи с 
чаша шампанско и ще получите  сертификат. Цена за възрастен 40 евро 
• Обяд по време на допълнителните екскурзии и в хотелите, които са със закуска и вечеря. 

• Такса гориво - начислява се при промяна на цените на горивата (виж забележката най- долу).  
• Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 10 лв  
• Мед. застраховка 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 ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.07.2021 от 
КАМПАНИЯТА „Плати 10% при записване и доплати 25 дни преди отпътуване“.  

Плащания: 
1.1 Депозит в размер на 10% на възрастен.  
1.2 Доплащане до 25 дни преди датата на отпътуване.  

 
 



 
 
 
1. Условия за записване и плащане при стандартни цени:  

• 50 % депозит от общата цена на туристическия пакет - при записване. 
• Доплащане до 30 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. 
2. 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 за всеки хотел дати, срокове и условия. 
3. Минимален брой участници за провеждането за осъществяване на пътуването: 40 човека. 
4. Минимален брой участници за провеждането на допълнителните екскурзии и посещения на 

туристическите обекти: 25 човека. 
• Последователността на екскурзиите обявени в програмата не се гарантира и може да бъде 
променена в зависимост от работното време на историческите обекти и трафика в посещаваните 
населени места. 
• Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат предварително от България, не по-късно 
от 25 дни преди датата на отпътуване. 
• Не се препоръчва посещение на Ючхисар и Каймаклъ за хора със здравословни проблеми (високо 
кръвно налягане, световъртеж, затруднения с опорно двигателния апарат и др.), с ограничена 
подвижност и за страдащи от клаустрофобия. 
• Екскурзията "Полет с балон над Кападокия" се осъществява от местни лицензирани компании, като 
провеждането им не се осъществява при сила на вятъра над 2м/сек, мъгла и дъжд или по преценка на 
екипа. 

5. Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи:  
 
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност, по-голяма от 6 дни;  
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност от два до 6 дни;  
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 
продължителност, по-малка от два дни. 

6. Необходими документи за пътуване: валиден международен паспорт.  
7. Визов режим: няма изисквания за визи.  
8. Такса гориво: Поради постоянно променящите се цени на горивата, авиокомпаниите могат да 

начислят т.нар. горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай към цената на пътуването ще се добави 
и фактическата стойност на горивната такса, изчислена по формула, обяснена по-долу, като тя е 
дължима за всички резервации за полета, за които се начислява, без значение кога са направени 
същите. Ако има такова изменение, информация за стойността му се обявява 20 дни преди датата на 
съответния полет и информацията се предава на клиентите.  Заплащането на горивната такса се 
извършва до 7 дни преди датата на отпътуване, в агенцията, в която е направена резервацията /за 
записвания по-малко от 20 дни преди  
съответния полет важи същата обявената горивна такса, ако има такава/Цените на самолетните 
билети в тези оферти са калкулирани при следните цени на горивата на тон за 1 /една/ отсечка – 
София – 600 долара на тон, НЕВШЕХИР – 600 долара на тон. 
 Формулата за изчисляване на нетната горивна такса е: ((X-Y) x Z) + ((X1- 
Y1) x Z1)/брой седалки = НЕТНА ГОРИВНА ТАКСА, където X е актуалната цена на горивото към дадена 
дата /преди или по време на полетната програма/, Y е гореописаната цена на горивото, заложена в 
офертите, а Z - средния разход на гориво в тонове по летателна отсечка София – НЕВШЕХИР, а X1, Y1 и 
Z1 представляват същите описани по-горе компоненти, но по летателна отсечка НЕВШЕХИР - София. 

9. Място, дата и часове на отпътуване: 
• Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел.  
• По време на пътуването с автобус 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.  
10. 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. 

 
11. 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: 
 


