NEW BALKAN TOURS
КАПАДОКИЯ - ПРИКАЗКА БЕЗКРАЙ
ПРОГРАМА БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ!
Полет от Варна
Дълбоко в сърцето на Турция съществува невероятно красива и магическа област. Кападокия или в
превод Земята на красивите коне.
Земя на приказни комини, причудливи скални образувания и необичайни релефни форми, много
история и завидна красота.
Трудно е да се повярва, че съществува такова място, докато не го усетиш със собствените си очи и
съпреживееш със своите сетива. Хиляди туристи посещават Кападокия всяка година и за да се насладят
на спиращото дъха преживяване, докато градът още спи, преди изгрев слънце, стотици балони
прелитат над древната област, а гледката отвисоко към долината е изумителна и безценна.
Каним Ви да посетим Кападокия - Юргюп, Учхисар, Аванос, Гьореме - огромен музей на открито!
YENI YUKSELER HOTEL 4*
3 нощувки със
Човек в
закуски и
двойна стая
вечери
3 – 6 март
7 – 10 април

1265 лева
1265 лева

BURDCU KAYA HOTEL 4*
3 нощувки със
Човек в
закуски и
двойна стая
вечери
3 – 6 март
7 – 10 април

1279 лева
1279 лева

DILEK KAYA HOTEL 5*
3 нощувки със
Човек в
закуски и
двойна стая
вечери
3 – 6 март
7 – 10 април

1293 лева
1313 лева

Единична
стая

трети
възрастен

Първо дете до
12 години

Второ дете до
12 години

1341 лева
1341 лева

1251 лева
1251 лева

1002 лева
1002 лева

1088 лева
1088 лева

Единична
стая

трети
възрастен

Първо дете до
12 години

Второ дете до
12 години

1362 лева
1362 лева

1251 лева
1251 лева

1002 лева
1002 лева

1095 лева
1095 лева

Единична
стая

трети
възрастен

Първо дете до
12 години

Второ дете до
12 години

1432 лева
1452 лева

1259 лева
1279 лева

1002 лева
1002 лева

1093 лева
1113 лева

трети
възрастен

Първо дете до
12 години

NOVA CAVE HOTEL 4*+, бутиков хотел
3 нощувки със
Човек в
Единична
закуски и
двойна стая
стая
вечери
3 – 6 март

1300 лева

1445 лева

1266 лева

1096 лева

7 – 10 април

1320 лева

1445 лева

1286 лева

1096 лева
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NEW BALKAN TOURS
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет Варна - Невшехир с директен чартърен полет
Регистриран багаж 20 кг и 7 кг ръчен багаж
3 нощувки със закуски и вечери
Програма без доплащане
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
Застраховка Отмяна на пътуване
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
PCR тест в лаборатория Рамус – 50 лв. за възрастни и деца над 4,99 г.
Антигенен тест в лаборатория Рамус – 25 лв. за възрастни и деца над 4,99 г.
ПОЛЕТИ:
Варна – Невшехир – 14:00 – 16:40
Невшехир – Варна – 19:00 – 19:40
Резервации:
Депозит 250 лева
Доплащане 21 дни преди тръгване

ПРОГРАМА
Ден 1 Отпътуване с полет Варна – Невшехир. Посрещане от представител на фирмата партньор. Трансфер
до избрания хотел. Едночасов мистичен свят с Въртящите се Дервиши Силата на духа, на божествената
любов, която преминава през сърцето на суфистите, за да достигне до нашите човешки сетива. Това,
което ще ни направи по добри. Ще се докоснем до друг свят и ще се заредим с енергия. Връщане в
хотела. Вечеря на блок маса в ресторанта на хотела. Нощувка.
Ден 2 Рано сутринта, по изгрев слънце Полет с балон над скалните образувания на Кападокия.
Единствен по рода си в света над уникален пейзаж. Трансфер от хотела до станцията на балоните. Ранно
кафе или чай и запознаване с екипажа и подготовката по издигането на балона, качване в просторни
обезопасени кошове и едночасов неповторим полет между и над скални, причудливи форми.
Получаваме личен сертификат за всеки с шампанско и снимки за спомен. Целодневен тур - Разглеждане
на скалните ранно християнски манастири на Гьореме - Музей на открито, включен в списъка на ЮНЕСКО,
с добре запазените фрески, най-ранната от които е датирана от 7 в. Според местната легенда църквите
на това място били 365 – по 1 за всеки ден от годината, но днес за посещение са отворени около 30.
Продължаваме с Лозето на Пашата - музей на открито, който освен разкошните Комини на Духовете,
показва и традициите на хората от различни епохи да засаждат и отглеждат местни лозя. Вкусът на
виното оставя леко тръпчивия и тежък вкус. Посещение на фабрика за керамични изделия в Аванос –
очарователно градче, разположено на двата бряга на р. Казълърмак, Керамиката е характерен занаят на
хората по тези земи още от векове преди новата ера и чак до наши дни. Умели майстори днес ваят
неповторими съдове и сувенири от най-финна керамика, подобно на изящен порцелан, с местни форми
с неповторим рисунък и цветове. Посещение на фабрика – ателие за керамика. Можете да вземете за
себе си и приятели най красивите ръчни изработки от кападокийска глина. Следва разходка до Долината
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на Любовта. Фотосесия при посещение Долината на фантазиите.
Традиционна кападокийска вечер в скален ресторант - 2,5-часова програма, сред светлини,
традиционна музика и танци от Анадола с неограничена консумация на алкохолни и безалкохолни
напитки, ядки, плодове и мезета.
Ден 3 Тур с Посещение на Долината на гълъбите, където се разкрива невероятната гледка към скални
къщи за гълъби, отглеждани от всички етноси, обитавали земите на Кападокия. Червената долина Деврент и скалните природни феномени. Обяд в рога на изобилието Посещение на Учхисар и скалните
образувания Учгюзел. Посещение на един от Подземните градове Каймаклъ. Всички градове са свързани
помежду си и са дълбани в скалите още от VIII-VII в.пр.н.е., по на 18-20 етажа под земята и служели за
убежище на местните хора от нападатели и диви животни. Те са устроени с жилищна площ вкл.
трапезарии, кухни, конюшни, църкви, изби, училища и др. Обяд с традиционното ястие пиде на
Кападокия и домашен айрян. Отпътуване за градчето Чавушин, където могат да се видят множество
скални жилища, които са били обитавани до преди 20 години. Посещение на Розовата долина.
Ден 4 Тур с посещение на уникалните скални образования двореца Ортахисар – обитаван още от времето
на хетите. Посещение на неповторимата панорама от птичи поглед Кападокия и на чаша турски чай.
Отпътуване към Фабрика за килими. Килимарството е едно от най древните изкуства в Кападокия.
Красота и изящество на копринени, вълнени и памучни нишки ще оживеят и разкажат за многообразие
от светове, натурални цветове и талант съчетани в стотици и хиляди възли в един квадратен сантиметър
тъкън. Обяд в Пещерен автентичен ресторант на традиционен Гърне кебап, за който ще се разкаже и
отвори пред Вас. Ще се опитат местни постни специалитети и прясна баклава. Следобедните часове ще
ни изпълнят с нови впечатления от посещение на фабрика за обработка на оникс. Сувенири и бужута,
история за камъните и скъпоценностите от времената на различни епохи и култури. Блясък и омая ще Ви
заредят с позитивизъм до следващото Ви посещение на Кападокия. Следва отпътуване за град Юргюп древен хетски град със скални образования и пещерни жилища. На чаша домашен плодов чай. Tрансфер
за полет Невшехир - Варна.
Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:
ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 30% и доплащане 21 дни преди
тръгване
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора или наложена
карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни
ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, включително и за риск
от заразяване с COVID-19
БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ РАЗХОДИ за лечение,
карантинен престой и връщане в България.
БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване.
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