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ПЪРВА ЕКСПЕДИЦИЯ НА НБУ ДО 

ДРЕВНА ЛИКИЯ 

 
 

АНТАЛИЯ – ТЕРМЕСОС – ЛИМИРА – МИРА – ФЕТИЕ – 
АНТИФЕЛОС – КСАНТОС – ТЕЛМЕСОС – БОДРУМ  

__________________________________________________________________________________ 

1-8 МАЙ 2019 г. 

       
ЦЕНА: 950 лева 

Записвания и плащане на капаро в туристическата агенция: 
V.KOREKT, ул. Братя Миладинови № 12, тел.: +359 878 476789,  
e-mail: vkorekttour@abv.bg  
За контакти: доц. д-р Майя Василева, 0887 355 719, lavagetas@hotmail.com;  
д-р Владимир Маринов, офис 101, корпус ІІ, vmarinov@nbu.bg  
__________________________________________________________________________________  

 



Las Vegas, NV 89147 
USA 
Tel./Fax: +1 702 6297221 
Mobile: +1 702 4188499 
usa@vkorekt.com  

 
http://www.vkorekt.com 

vkorekttour@abv.bg 
License: N 04789 

12 Bratya Miladinovi str. 
1000 Sofia 
BULGARIA 

Tel.: +359 87 8476789 
bulgaria@vkorekt.com 

 
 

ПРОГРАМА 
 
Ден 1: 01.05.2019 (сряда) София – Анталия 
Среща на летище София, Терминал 1 в 07:30 с представителя на туроператора. 
Полет от София за Анталия - BGH2005, излитащ в 09:30. Кацане в Анталия в 
11:10. Посещение на музея в Анталия и разглеждане на града - един от най-
красивите градове на Турската Ривиера. Трансфер до хотела в Кемер. 
Настаняване, вечеря и нощувка. 
 
Ден 2: 02.05.2019 (четвъртък) Термесос, Фаселис и Олимпос (около 180 
км) 
След закуска, ще се отправим към античния град Термесос (на около 60 км от 
Кемер), основан от племето на солимите. След това ще се насочим към 
останките от пристанищния град Фаселис (на около 70 км от Термесос), нежно 
сгушени между два плажа. Смята се, че е основан от Родоски колонизатори 
през VII век. Ще разгледаме и останките от втория пристанищен град Олимпос 
(на около 30 км от Фаселис). 
Връщане в хотела в Кемер. Вечеря. Нощувка. 

          
Термесос 

 
Ден 3: 03.05.2019 (петък) Кемер – Лимира – Демре – Мира – Каш (около 
170 км) 
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Каш - по път разглждане на 
Лимира (около 70 км от Кемер), Демре (на около 40 км от Лимира), останките от 
античния град Мира (на около 10 км от Демре), известни със скалните 
гробници, римския театър и византийската църква на Св. Николай. Демре е 
известен като родно място на св. Николай Чудотворец, епископ на античната 
Мира през IV в. сл.Хр. Църквата „Свети Николай” е издигната на мястото на 
гробницата на светеца, който е бил мъченик под владичеството на император 
Диоклециан. Църквата е била и остава популярен поклоннически център. 
Настаняване в хотел в Каш (на около 50 км от Мира) - прекрасно рибарско 
селище, намиращо се между зелени хълмове и морето. Вечеря. Нощувка. 
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Ден 4: 04.05.2019 (събота) Каш – Антифелос – Ксантос – Летоона – 
Пънара– Фетие (около 130 км) 
Закуска. Освобождаване на хотела. Разглеждане на Антифелос. Отпътуване за 
Фетие и по път разглеждане на Ксантос (около 50 км от Антифелос), Летоона 
(храм на Лето, около 10 км от Ксантос) – вписаният в UNESCO град. Може да 
видим останките от античния град Пънара (около 30 км от Летоона) 
Продължаване за Фетие (около 40 км). Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка. 

      Триезичният надпис от Ксантос 
 
Ден 5: 05.05.2019 (неделя) Фетие – Телмесос - Кармиласос 
Закуска. Разглеждане на Фетие, Телмесос и скалните гробници. Вечеря и 
нощувка във Фетие. 
Фетие е морски курорт в Турция, разположен на западния бряг на залива Фетие 
на брега на Средиземно море. В древността градът се е наричал Телмесос и е 
известен като един от най-старите градове на Ликия, който са живели известни 
гадатели. Най-значителният монумент, запазен от древния Телмесос, е скалният 
некропол. Тези скални гробници, изсечени в канарата, която се забелязва от 
града, датират от VI – IV век пр.н.е. Денят продължава с посещение на градчето 
Кармиласос (Karmilassos), коeто се намира на 8 км. от Фетие. Средновековното 
градче датира от 3000 година преди Христа.  
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Ден 6: 06.05.2019 (понеделник) Фетие – Каунос – Бодрум (около 310 км) 
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Бодрум и по път посещение 
на Каунос (около 110 км от Фетие). Ликийските гробници от около 400 г. пр. н.е. 
са изрязани в скалата. Отдолу се вижда делтата на река Далян и Средиземно 
море. Продължаване за Бодрум (около 200 км). Настаняване в хотела в Бодрум. 
Вечеря. Нощувка.  

    
 
Ден 7: 07.05.2019 (вторник) Бодрум 
Закуска. Разглеждане на Бодрум, древния Халикарнас (Халикарнасос). 
Посещение на останките от огромната Гробница на Мавзол – едно от 7-те 
чудеса на античния свят (от нея произхожда днешната дума мавзолей) и музея 
на подводната археология (ако е отворен – в момента е затворен за 
реставрация). Вечеря. Нощувка в Бодрум. 
 

 
 
Ден 8: 08.05.2019 (сряда) Бодрум – Анталия – София (около 450 км) 
Освобождаване на хотела. Закуска-пакет. Трансфер до летището в Анталия 
(около 6 часа). Излитане в 12.00. Пристигане в София в 13.40. 
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Пакетна цена при минимум 30 пътуващи: 950 лв. на човек в двойна стая 
Пакетна цена при минимум 20 пътуващи: 1040 лв. на човек в двойна стая 
 
Цените са на човек в лева и включват: 
ü Самолетен билет с включени летищни такси с чартърен полет и кабинен 

багаж до 7 кг и чекиран багаж до 20 кг. Полетно разписание: 
o 01.05.2019 BGH 2005 София Т1 09:30 – 11:10 Анталия 
o 08.05.2019 BGH 2006 Анталия 12:00 – 13:40 София Т1 

ü Транспорт с лицензиран автобус; 
ü Обзорна обиколка на Анталия; 
ü Обзорна обиколка на Фетие; 
ü Обзорна обиколка на Каш; 
ü Посещение на посочените в програмата обекти (без входни такси); 
ü 2 нощувки със закуски и вечери в Кемер в хотел 4* от веригата Larissa 

Hotels или подобен; 
ü 1 нощувка със закуска и вечеря в Каш в 3* хотел Cappari Aqua Princess 

или подобен; 
ü 2 нощувки със закуски и вечери във Фетие в 4* хотел Telmessos или 

подобен; 
ü 2 нощувки със закуски и вечери в Бодрум в 4* хотел Palm Garden или 

подобен; 
ü Екскурзионна програма с лицензиран екскурзовод на български език; 
ü Бакшиши на екскурзовода и шофьора - 15 евро на човек  за целия 

престой; 
ü Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро и асистанс; 

 
Пакетните цени НЕ включват: 
ü Разходите от личен характер; 
ü Обеди; 
ü Напитките по време на вечерите; 
ü Входни такси на посещаваните обекти: 

o Археологичен музей в Анталия – 30 TL 
o Термесос парк – 6 TL 
o Фаселис – 30 TL 
o Олимпос – 20 TL 
o Лимра – 6 TL 
o Демре – 6 TL 
o Мира – 30 TL 
o Църквата Св. Николай – 30 TL 
o Ксантос – 12 TL 
o Летона – 10 TL 
o Пънара – вход свободен 
o Телмесос – 6 TL 
o Кармиласос – 6 TL 
o Каунос – 12 TL 
o Мавзолея в Бодрум – 12 TL 
o Музей за подводна археология в Бодрум – 30 TL 

ü Всички услуги предложени по желание; 
ü Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на 

договора на стойност около 2,5% от общата сума; 
ü Доплащане здравна застраховка за лица над от 65 г. до 75г. – 5 евро / 10 

лева; 
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ü Доплащане здравна застраховка за лица над от 75 г. до 80г. – 12 евро / 

24 лева; 
ü Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в 

цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава); 
 
За Турция се изисква валиден паспорт. 
Не се изискват ваксини. 
 
Условия за записване: 
- депозит от минимум 50% до 15.03.2019 
- пълно плащане до 01.04.2019 
 
Условия при анулация: 
- при отказ от пътуване до 15.03.2019 – без неустойки 
- при отказ от пътуване след 15.03.2019 – 50% неустойка 
- при отказ от пътуване след 01.04.2019 – 70% неустойка 
- при отказ от пътуване след 15.04.2019 – 100% неустойка. 
 

Гарант на “В.Корект” по ГО на Туроператора е “ЗД Евроинс” АД, полица 
№03700100001495 


	Expedition_Lycia_2019
	190501_Likiya - Copy1



