NEW BALKAN TOURS
КАПАДОКИЯ
полет от ВАРНА

03.09-10.09
10.09-17.09
17.09-24.09
24.09-01.10
01.10-08.10
08.10-15.10
15.10-22.10
22.10-29.10

Човек в
двойна стая
536 лева
861 826 лева
861 826 лева
835 776 лева
835 776 лева
783 728 лева
783 728 лева
783 728 лева

Единична стая

3-ти възрастен

ДЕТЕ

878 лева
1426 1356 лева
1426 1356 лева
1398 1326 лева
1398 1326 лева
1298 1206 лева
1298 1206 лева
1298 1206 лева

512 лева
828 784 лева
828 784 лева
794 724 лева
794 724 лева
794 698 лева
794 698 лева
794 698 лева

444 лева
682 лева
682 лева
682 лева
682 лева
682 лева
682 лева
682 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет
Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж
4 нощувки със закуска и вечеря в Side Su Hotel 4* в Анталия
3 нощувки със закуска и вечеря в Burcu Kaya 4* в Кападокия
Целодневна екскурзия в Кападокия без включени входни такси
Посещение на подземния град Каймаклъ без включена входна такса
Посещение на Мавзолея на Мевляна Руми в Кония
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
Включена застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ с покритие за първите 1000 лв.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Обяди в Кападокия – 80 лева / 40 лева за дете
Екскурзия до Аспендос и Перге – 120 лева / 60 лева за дете
Екскурзия до Анталия – 75 лева / 43 лева за дете
Турска вечер – 75 лева / 43 лева за дете
Полет с балон над Кападокия – 600 лева за възрастен и дете
Входни такси заплащани на място – Подземния град Каймаклъ 42 турски лири, скалните
църкви в Гьореме 54 турски лири и Учхисар 8 турски лири, Кервансарай Султан Хан 10
турски лири, Черната църква в Гьореме 18 турски лири
Бакшиши за екскурзовода и шофьора около 80 турски лири
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NEW BALKAN TOURS
ПОЛЕТИ:
Варна – Анталия –11:30ч. – 13:00ч.
Анталия –Варна– 13:50ч. – 15:20ч.
ПРОГРАМА
Ден 1 Полет до Анталия. Трансфер до хотелa. Настаняване. Свободно време. Вечеря.
Ден 2 Закуска. Отпътуваме от хотела за Кония 260 км., което е бившата столица на
империята на Селджуките. Пристигане около 12:30 за обяд в Кония. Следва посещение
на мавзолея на Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми. Това е едно от най-светите
места в този район. Философът Руми е основател на суфическия орден на въртящите се
дервиши, които чрез медитация и молитви се учат, как да станат приятели на Бога.
Следобяд отпътуваме за Кападокия, като по пътя ще посетим кервансераят Султан Хан –
кервансараите са монументални сгради, които са строени на приблизтелно 40 км
разстояние една от друга, като са осигурявали приют и закрила за търговците и
пътуващите кервани по пътя на Коприната. Пристигаме в хотела. Настаняване. Вечеря.
Ден 3 Рано сутринта около 04:30: Полет с балон и посрещане на изгрева. Връщане в
хотела за закуска. Днешният ден е посветен изцяло на забележителностите на
Кападокия. Започваме с долината Зелве, известна по Долината на на Приказните
комини или Долината на Монасите. Името идва от множеството колий, издълбани във
варовиковите скали. Освен килии, ще видим много останки ит църкви, манастири и
дори гълубарници, които са изваняни в камъка. Продължаваме към Гьореме – музеят на
открито, който е религиозен комплекс, състоящ се от най-малко 10 църкви. Ще посетим
техните останки, строени преди над 1 хилядолетие. В комплекса ще се запознаем с
Кападокия в своя разцвет на изкуството. Най-паметните са църквата Св. Варвара,
църквата Св. Бразил, църква с Ябълката и Змийската Църква. След това продължаваме
към Аванос за обяд и свободно време. Продължаваме с посещение на традиционна
грънчарска работилница, където ще видим и научим как се правят тези изящни глиенни
съдове. Отпътуване за хотела. Турска вечер, с включена шоу програма и напитка.
Вечеря.
Ден 4 Закуска. След като опознахме красотите на Кападокия над земята, този ден ще
изследваме подземниен град, по-конкретно Каймаклъ. Разпростира се на около 100
тунела и се състои от 5 нива, като ние ще разгледаме 4 от тях. Места за живеене,
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църкви, кухни, складови помещения – всичко това под земята. Продължаваме към
Долината на Гълъбите – панорамна обиколка и време за снимки. Самото име на
доината идва от хилядите гълъби, които живеят по дупките в скалите. След като сме
наравили уникалните снимки отпътуваме за Юргюп 12 км, където ще имаме време за
обяд и почивка. Посещаваме Вълшебните комини на Кападокия – Много интересни
скални образувания, формирани от действащи вулкани преди 15 милиона години. След
още една красива панорамна обиколка ще посетим и традиционна занаятчийница за
килими. Отпътуване за хотела. Вечеря.
Ден 5 Закуска. Отпътуваме за Учхисар. Това градче е най-високата точка в Кападокия.
Гордо на хълма се извисява замъкът Учхисар. Множество скални помещения, църкив и
стълби, изваяни в скалите от византийско време ще се разкрит пред очите ни. След
посещение на самия замък ще имаме свободно време за обяд и снимки. Поемаме на
път към Анталия. Пристагане и настаняване в хотела. Вечеря.
Ден 6 Закуска. Свободно време за плаж или Сити тур на Анталия.
Ден 7 Закуска. Свободно време за плаж или екскрузия Аспендос и Перге. Аспендос –
историята на този град датира от цяло хилядолетие пр.н.е. Аспендос достига своя пик
около 500 години пр.н.е , когато е бил център а търговията с масла, вълна и сол. Това,
коетo ще ни изуми е 96-метровият Амфитеатър, който е много добре запазен. Чистият
обем ще ни остави без думи. Ще видим и останки от ревни базилики, римски акведукти
и много други уникални постройки. Продължаваме към Перге. Неъмнено пътуването ни
дотук се е оправдало – градът е археологически обект и е бил един от главните градове
на Памфилия. Този Акропол е датиран още от бронзовата епоха. Дом на известния
математик Аполоний Пегски. Уникален конраст на този акропол прави мoдерното село
Муртана на Суриджик Соу. Следобяд отпътуваме за хотела. Вечеря.
Ден 8 Закуска. Tрансфер за полет до България.
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