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Виолета Балтова е почитателка на писателя Нидал, а той на изминатия от 
нея път „Камино“.                                                                          Фото: Личен архив. 

Нидал Алгафари: 
“Трябва да се изучава 
мъдростта на нашите 
прабаби и дядовци”

Художествените ро-
мани разказват за кра-

сивите българските 
обичаи и традиции 

- калушарството, нес-
тинарството, Еньов 

ден, Спасов ден и 
много други.
 Авторът ни пренася в 
един различен свят, в 
който проследявайки 
героите му и техните 
истории, ще можем 
да разберем повече 
за традициите, исто-
рията и любовта, и да 
разберем основното 
му послание – „Да се 
опитаме да бъдем по-
добри! “
Тази заръка получи-
ха малобройните, но 
качествени читатели, 
които се срещнаха с 
писателя в НЧ „Васил 
Левски 1959” Балчик 
и си купиха негови 
книги.

/Б.Т./

Варненска туристическа компания ЕООД,
 Варна ж.к. Чайка бл.128

e-mail: varnatourism@abv.bg , тел. 0878 602 901
П Р О Г Р А М А

Посрещане на Нова година в Истанбул  28.12.2018 -1.01.2019 г.
5 дни с 3 нощувки в хотел 4* с включена богата новогодишна вечеря на круи-

зен кораб в Босфора
Първи ден  28,12,2018  
петък
•	Тръгване	от	Шабла	
20.00 ч.
•	Тръгване	от	Каварна	
20.30 ч.
•	Тръгване	от	Добрич	
21.00 ч.
•	Тръгване	от	Варна	
22.00 ч.
Нощен преход с двама 
водачи, лицензиран 
автобус
Втори	ден			29.	12.	2018		
събoта
Пристигане в 
Истанбул рано 
сутринта и 
настаняване на хотела 
(ако e възможно)
•	Посещение	на	Istanbul	
Aquarium	-	най-новият	
и	най-големият	в	света	
тематичен аквариум 
-  срещу допълнително 
заплащане ( 20 евро,  
за деца до 12 г. и лица 
над 65 г. – 15 евро
Туристите,	които	не	
посещават Аквариума, 
разполагат със 
свободно време 
за посещение на 
съседния търговски 

комплекс	Aqua	Florya,	разходка	покрай	Мраморно	море.
Продължаване към центъра на града.
По пътя - Автобусна опознавателна обиколка на Истанбул – големите 
крепостни	стени,	златната	порта	на	Констанинопол,	Мраморно	море,	изглед	
към Принцовите острови, азиатския бряг.
Настаняване на хотела 
След обяд по желание срещу допълнително заплащане, минимум 15 човека – 
20 евро
•	 Небостъргача	Сапфир	-	64	етажа,	изкачване	на	панорамната	
плщадка.
•	 	Историческо	кафене	Пиер	Лоти	
В	цената	влиза	:	трансфер,	екскурзовод,	входни	такси	за	панорамната	
площадка	и	двупосочен	билет	на	закрития	кабинков	лифт	на	Пиер	Лоти
Трети	ден	30.	12.	2018		неделя
Срещу допълащане (9 до 16 чов.) мин. 15  човека разходка и посещение на 
културни и исторически обекти в Истанбул
•	 Църквата	Св.	София	–	23	евро
•	 Двореца	Топ	капъ		-	25	евро
•	 Античното	водохранилище	–	10	евро
•	 Джамията	Султан	Ахмед	(Синята	джамия)	–	вход	свободен
•	 Църква-музей	Св.	Ирина	–	10	евро	
•	 Капалъ	чарши	и	Египетския	пазар
•	 Хиподрума
•	 Баязид	площад
Пакетна цена за всичките обекти – 50 евро
Следобедна програма от  16 часа по желание след допълнително заплащане
•	 Тур	по	босфора	с	кораб	-		20	евро	
•	 Вечеря	под	моста		30	евро
В	цената	влиза	:	трансфер,	екскурзовод,	входни	такси	за	посещаваните	
обекти.
Четвърти ден 3. 12. 2018  понеделник
•	 Долмабахче	дворец			-	20	евро	без	харема,	25	евро	с	харема		
•	 Тур	таксим	–	8	евро
•	 Пера	музей	–	7	евро
•	 Кула	Галата	-		8	евро
•	 Музея	на	дервишите	–	5	евро
Пакетна цена 20 евро, включваща трансфер ,екскурзовод и входни такси

•	 НОВОГОДИШНА	ПРАЗНИЧНА	ВЕЧЕРЯ	НА	КРУИЗЕН	КОРАБ	В	
БОСФОРА				-	Включена	е	в	цената
Пети ден 1. 01. 2019  вторник
•	 Късна	закуска
•	 Църквата	Св.	Стефан	(	желязната		църква)
•	 Мол	Форум	Истанбул		с	аквариум	-	Sealife	
•	 Отпътуване	за	България
•	 Лозенград	-		централна	част	

Цена	в	лева	с	тръгване	от:
Варна	–	390	лв
Добрич	–	400	лв
Каварна	–	420	лв
Шабла	–	420	лв
Бургас – 380 лв

Цената	включва:
•	 Транспорт	с	лицензиран	туристически	автобус	с	двама	водачи.
•	 Три	нощувки	със	закуска	в	4*	хотел	в	Истанбул
•	 Празнична	новогодишна	вечеря	на	круизен	кораб	в	Босфора
•	 Групова	медицинска	застраховка
•	 Водач	екскурзовод	от	фирмата

Клуб „Здраве“ традиционно посещават на 21 ноември църквата „Св.Георги Победоносец“ Балчик и пеят 
църковни песни.                                                                                                                        Фото: Маруся КОСТОВА 

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО     


