
 
 
 
 

 

  

 

                                                                 Крепост „Чименлик“, Чанаккале                     Кушадасъ                           Храм на Аполон, Дидим                                                     

 

Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО 

Има удоволствието да ви покани да се включите в  

УЧЕНИЧЕСКAТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКСПЕДИЦИЯ „Културно наследство на ЮНЕСКО в Турция“  

с посещение на Одрин, Троя, Бергама, Кушадасъ, Ефес, Дидим,  

Измир, Айвалък и Килитбахир 

ПЕРИОД: 1 – 5 ЮЛИ 2019 г. 

Лекции с хабилитиран университетски преподавател  

Изхранване Пълен пансион, Пътуване с автобус 

Програма на български език с лицензиран екскурзовод 

     Храм на Артемида, Ефес                 За подробна информация моля прочетете ПРОГРАМАТА по-долу   Троянският кон /реплика/, Чанаккале 

 

                     Измир                                         Амфитеатър, Троя                                 Айвалък                                      Крепостта в Килитбахир                               Бергама                                 
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                                  НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ЕКСПЕДИЦИОНЕН КЛУБ ЮНЕСКО  

                    (ННЕК – ЮНЕСКО) 

                  1000 София, пл. „Народно събрание” 10, стая 306 

                   www.nnek-unesco.org 

                Email: unesco.bulgaria@gmail.com 

Tel. +359 877 244 339 

                    Рег. 752/1990г. на СГС, БУЛСТАТ 000680532 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 
УЧЕНИЧЕСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКСПЕДИЦИЯ 

„Kултурно наследство на ЮНЕСКО в Турция”  

с посещение на Одрин, Чанаккале (Троя), 

Бергама, Кушадасъ, Ефес, Дидим, Измир, 

Айвалък и Килитбахир 

 

1-5 ЮЛИ 2019 г. 

 

Организира се от ННЕК-ЮНЕСКО  

със съдействието на Караджъ Турс. 

 

Маршрут на експедицията: София – Одрин - Чанаккале – Бергама – 
Кушадасъ – Ефес – Къщата на Дева Мария – Храмът на Артемида – 

Джамията "Иса Бей" – Гробът на апостол Йоан – Милет – Дидим – Приене 
– Кушадасъ – Измир - Айвалък - Чанаккале - Килитбахир – София 

 

Пакетна цена за участие в Ученическата образователна 
експедиция: 660 лв. на човек, настанен в двойна/тройна стая. 

 

http://www.nnek-unesco.org/
mailto:unesco.bulgaria@gmail.com
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ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Ежедневни лекции от хабилитиран университетски преподавател 

сутрин след закуска, преди посещението на историческите обекти; 
 През деня обследване на посетените културно-исторически обекти 

под ръководството на университетски преподавател; 
 Вечер – дискусии между участниците и експерти по културен 

туризъм; 
 Транспорт България - Турция - България с туристически автобус 

2/3*; 
 Фериботни такси за преминаване през Дарданелите; 

 Настаняване в 4-звездни и 3-звездни хотели; По изключение може 

да има настаняване в 2-звезден хотел в отделни дни, тъй като 
периодът на експедицията съвпада с пиковия туристически сезон. 

 Изхранване Пълен пансион /закуска и вечеря в ресторанта на 
 съответния хотел, обяд – в ресторант или сух пакет (там, където не 

може да се осигури обяд в ресторант); 
 1 нощувки със закуски и вечеря в хотел в Чанаккале; 

 2 нощувки със закуски и вечеря в хотел в Кушадасъ; 
 1 нощувки със закуски и вечеря в хотел в Айвалък; 

 5 обяда по време на пътуването; 
 Посещение на Одрин без входни такси;   

 Посещение на Чанаккале без входни такси; 
 Посещение на Троя без входни такси; 

 Посещение на Бергама без входни такси; 
 Посещение на Кушадасъ без входни такси; 

 Посещение на Ефес без входни такси; 

 Посещение на Дидим без входни такси; 
 Посещение на Измир без входни такси; 

 Посещение на Айвалък без входни такси; 
 Посещение на Килитбахир без входни такси; 

 Туристическа програма с лицензиран екскурзовод на български 
език в Турция; 

 Представител на ННЕК-ЮНЕСКО по време на пътуването; 

 Участие в конкурс „Моята експедиция в Турция“ за най-оригинална 

снимка на исторически обект и есе към нея. Награда за 
спечелилите първо, второ и трето място; 

 Сертификат за участие в образователна експедиция 
 

 Медицинска застраховка; 
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ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Разходи от личен характер; 
 Входни такси за музеите и историческите обекти. 

Входните такси за музеите и историческите обекти са за сметка 

на участниците.  
Стойността за посещение на всички обекти е около 260 турски лири. 

Национален клуб ЮНЕСКО продължава преговорите за ползване на 
отстъпки в цената при групови посещения. Сумите за входни такси 

следва да се преведат по сметката на Караджъ Турс до 14 юни 2019 г.  

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Българските граждани, пътуващи за Турция, е необходимо да 

притежават валиден червен паспорт със срок на валидност минимум 6 
месеца след датата на влизане в Турция. 

 
Необходими са нотариално заверени декларации от двамата 

родители за лица под 18-годишна възраст! 
 

От учителите/директорите се изисква да подготвят всички необходими 
документи, за да бъдат придружители на учениците по силата на 

българския закон.  
 

Право на участие в експедицията имат клинично здрави лица. 
 

 
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ И ПЛАЩАНЕ: 

 

Заявката за участие се подава групово от ръководителя на групата  
(учител или директор) не по-късно от 31 май 2019 г. на e-mail: 

unesco.expeditions@gmail.com и с внасяне на капаро от 30% от общата 
сума. Общата сума се внася не по-късно от 15 юни 2019 г. по сметка и с 

договор с Караджъ Турс. 
 

Внесеното капаро не се възстановява. Имената на участниците могат да се 
заменят до 7 (седем) дни преди датата на отпътуване на групата. 
При форсмажорни обстоятелства е допустимо възстановяване на 70% от 
крайната цена. 
 

ПРОГРАМА: 
 

Ден 1 София - Одрин - Чанаккале (610 км.) 

Отпътуване в 05:00ч от София заложено по екскурзионния план. Дневен 
преход. Преминаване през ГККП.  

Посещение на Одрин: Пешеходна разходка в историческия център на 
града: джамията "Селимие" и българската църква "Св. Георги". Свободно 

mailto:unesco.expeditions@gmail.com
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време за обяд. След обяд отпътуване към посока 

Чаннаккале. Преминаване на Дарданелите с ферибот. Пристигане 
в Чанаккале. Туристическа обиколка на забележителностите на града: 

Старата чаршия, крайбрежната улица, паметника на Ататюрк, репликата 

на Троянския кон подарена на града от актьора Брат Пит през 2004г., 
подарена на жителите на града. Настаняване в хотела. Вечеря. 

Нощувка. 
 

Ден 2 Чанаккале - Бергама - Кушадасъ (410 км.) 
Закуска в хотела. Следва отпътуване в посока Кушадасъ и по пътя 

разглеждане на историческата местност Троя и Бергама . По време на 
екскурзията се посещават разкопките на древна Троя – арената на 

възпятата от Омир Троянска война (крепостните стени, портите на 
древния град, амфитеатъра, храмът на Атина). Свободно време за обяд. 

По обяд сме в древния град Бергама. Бергама е наследник на 
древногръцкия Пергамон и Храмът на изцелението Асклепион – най-

старата болница в света, създадена от бог Асклепий. Пристигане 
в Кушадасъ. Настаняване в хотел 3*. Свободно време. Вечеря. 

Нощувка. 

Ден 3 Кушадасъ - Ефес - Дидим - Кушадасъ (161 км.) 
Закуска в хотела. Целодневна екскурзия до Ефес и Дидим с обяд 
08.30ч. - 16:30/17:00ч. Разглеждане на древния град Ефес - един от 

най-известните градове на античността, познал властта на йонийци, 
лидийци, персийци, римляни и турци; посещение на Къщата на Дева 

Мария, където е прекарала последните дни от живота си; посещение на 
Храмът на Артемида - едно от чудесата на света; джамията "Иса бей" – 

направена с различни камъни, докарани от античния град Ефес; гробът 
на апостол Йоан и руините на османската крепост. Свободно време за 

обяд. След обяд продължаваме с екскурзия до Приене (Приам), наричан 

"Помпей на Мала Азия". Огромен пожар в древността е принудил 
жителите му панически да напуснат, оставяйки всичко така, както е 

било, да бъде запечатано от огъня. Запазени са четирите колони, 
останали от храма на Атина и античният театър. Следва Милет- някога 

огромен град с три пристанища, днес - останал доста навътре в сушата. 
Жителите на този изключително богат в древността град са основали 

Черноморските колонии Одесос и Аполония. Пътуването продължава 
към Дидим, някога свещено място за поклонения. Славата му се дължи 

на величествения храм на Аполон. Връщане в Кушадасъ. Вечеря. 
Нощувка. 

Ден 4 Кушадасъ - Измир - Айвалък (244 км.) 
Закуска в хотела. Отпътуване за Айвалък. По пътя– пешеходна 

разходка в центъра на най– големия град на Егейска Турция Измир – 
древната Смирна, родното място на поета Омир и корабния магнат 

Аристотел Онасис. Фотопауза пред паметника на Кемал Ататюрк – 
бащата на турската нация и разходка по крайбрежния булевард. Един от 

най-забележителните монументи е часовниковата кула, разположена в 
средата на площада на конака с височина от 25 м. завършена за 25-

годишнината от изкачването на престола на Абдулхамид II през 1901 г. 
След обяд отпътуване за Айвалък със своето красиво пристанище, в 
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което акостират многобройните яхти, които кръстосват Егейско и 

Средиземно море. Настаняване в района на Айвалък. Обяд. Вечеря. 
Нощувка. 

 

Ден 5 Айвалък - Чанаккале - Килитбахир - София (760 км.) 
Закуска в хотела. Отпътуване за България. Кратка панорамна обиколка 

на Айвалък. По пътя посещение на Килитбахир. Килитбахир - 
пристанищен град, разположен на най-тясното място на Дарданелите. 

Широчината на проливите на това място е 1300м., а отсрещният град е 
Чанаккале. Свободно време за разглеждане на крепостта Килитбахир 

(отвън), построена през 15 в. от завоевателя на Константинопол - 
Султан Мехмед II Завоевателя. Крепостта впечатлява със своята 

уникална архитектура под формата на катинар и е наричана "Ключ на 
морето". Свободно време за обяд. Отпътуване за България. Пристигане в 

София около 22:00ч. 

 

* Лятната експедиция е с лимит на местата от 250 – 260 ученика 

и 24 учители (еквивалент на 6 автобуса). 

* ННЕК-ЮНЕСКО си запазва правото да променя Програмата при 

възникване на непредвидени обстоятелства. 

* В случай че броят на участниците не е достатъчен за 

провеждането на експедицията, ННЕК-ЮНЕСКО има правото да 

отмени провеждането на експедицията и се задължава да 

възстанови на участниците преведените от тях суми.  

 

 

За въпроси и допълнителна информация: 

HHEK – ЮНЕСКО 

Д-р Людмил Иванов 

Координатор Ученическа образователна експедиция 

m: +359 878 661160 

e: ls_ivanov@abv.bg 

w: http://nnek-unesco.org/ 

 

  

Караджъ Турс 

Стенли Стойчев 

m: +359 879 007419 

e: s.stoychev@karacitours.bg 

w: www.karacitours.bg/ 

 

mailto:ls_ivanov@abv.bg
http://nnek-unesco.org/
mailto:s.stoychev@karacitours.bg
http://www.karacitours.bg/

