
 
 

Предварителна Програма 
 
17.03 2022 ( Четвъртък ) 
8.00 часа Отпътуване  
Пътуващ Семинар 
Обяд в крайпътно заведение в България около Хасково ( не включен в цената ) 
Пристигане около 16 часа и настаняване в Flora Hotel до Галиполи, с изглед към моста 
Вечеря – в хотела или в ресторант в Чанаккале – не включена в цената 
 

   
 
18.03.2020 ( Петък ) 
Откриане на моста “Чанаккале 1915“ 
Съвместна програма с Камара на строителните инженери на Турция: 
Лекция за строителството на моста 
Среща с представители на Турската Камара на Строителните Инженери 
( очаквайте допълнителна информация ) 
Официална вечеря – включена в цената 

 
 
19.03.2022 ( Събота ) 
Посещение на забележителности в Чанаккале и Галиполи 
Отпътуване към Одрин, около 13.00 ч. 
16.00 часа  Свободна програма в Одрин  

https://www.booking.com/hotel/tr/flora-gelibolu.html?aid=376395;label=bdot-9t%2AzKwOXwiJ_6kogqy4FEgS438019761972%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22%2C563%2C000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-334108349%3Alp1001448%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ya9nxjGDNbW5U


Нощувка в Одрин 

   
 
20.03.2022 ( Неделя ) 
Посещение на Джамията Селимие и българската църква Св. Св. Константин и Елена 
13.00 часа Отпътуване за София 
 
Необходимо е да имате задграничен паспорт с валидност 6 месеца от датата на напускане на 
страната. 
Необходима е и медицинска  застраховка пътуване 
 
От 4.03 2022. не се изисква сертификат или тест за Ковид при влизане в Турция. Към момента при прибиране в 
България от Турция за освобождаване от карантина ще се признават следните документи:  
• Сертификат за ваксинация срещу COVID-19 (14 дни след втора доза ), който е валиден до 270-тия ден от датата на 
поставяне на последната доза (за лицата с бустерна доза е безсрочен)  
или  
• отрицателен резултат от PCR тест направен до 72 часа преди влизане в страната или 
• отрицателен резултат от антигенен тест направен до 48 часа преди влизане в страната или 
• сертификат за преболедуване на COVID-19 през последните 6 месеца * валиден е от 11-тия до 180-тия ден от 
датата на изследването  
Ако не се предостави нито един от посочените документи, лицето се поставя под карантина за срок от 10 дни, като 
карантината може да бъде преустановена, ако лицето си направи антигенен или PCR тест не по-рано от 72 часа от 
пристигането си в страната. (източник МЗ) 
 
Цени за членове на КИИП и техните приятели: 
Двойно настаняване (на човек) – 260 лв 
Единично настаняване (на човек) – 340 лв 
Цената включва: 
Транспорт с луксозен, лицензиран автобус; 
2 нощувки със закуска в хотел Флора, 20км от Чанаккале  
1 нощувка със закуска в Одрин –  Balta Hotel  3*; 
1 официална вечеря 
Пътни и гранични такси 
Брой участници – до 45  
Записване до изчерпване на местата, по реда на записване.   
Заплащане на сумата – до 14 март 2022. 

 

https://www.booking.com/hotel/tr/balta.bg.html?aid=376395;label=bdot-9t%2AzKwOXwiJ_6kogqy4FEgS438019761972%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22%2C563%2C000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-334108349%3Alp1001448%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ya9nxjGDNbW5UggBp-p

