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Градът на миналото и бъдещето

04 

Световен конгрес

 

ПРИМЕРНА 
 
 
Ден 1:   04  Септември 2017г.    София

21:40ч. - отпътуване от летище София с полет на 
Кацане в Истанбул в 23:05 ч. 
 
Ден 2:   05 Септември  2017г.    Истанбул 

01:20ч. - излитане за Сеул с полет на Турски авиолинии.
16:55ч. - пристигане на международното летище
обявявано през последните 10 години
екскурзовод. 
Трансфер и настаняване в хотел в Сеул 
3+**** или друг подобен). 
Свободно време или при желание 
конгрес по архитектура - UIA 2017 Seoul

 

Ден 3 и 4:   06 и 07 Септември 2017г.   

Закуска в хотела. Възможност за посещение на конгреса и изложбите на Световния конгрес по 
архитектура - UIA 2017 Seoul или допълнителни турове
 
20.00-22.00ч. - Възможност за посещение на най
Cooking Show - едно преживяване, за което не е необходимо да знаете чужди езици, защото ще го 
разберете и ще се заливате от смях.
 
Ден 5:08 Септември 2017г.    Тур 

09:00ч. - Обиколка и разглеждане на 
1394 г., като основен дворец на династията Чосон. Състои се от отделни жилищни официални 
сгради, разположени пространствено на територия от 58 хектара. Целият ансамбъл представлява 
изключителен пример за дворцова архитектура и дизайн от далеч
сливат хармонично със заобикалящия ги пейзаж; 
12:00ч. - Пешеходна разходка по осеяната с галерии, типич
ресторанти улица Insadong. 
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Сеул - Южна Корея 

Градът на миналото и бъдещето 

 – 12 Септември 2017 г.

Световен конгрес по архитектура - UIA 2017 Seoul

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА: 

София -  Истанбул 

отпътуване от летище София с полет на Турски авиолинии през Истанбул.

05 Септември  2017г.    Истанбул - Сеул 

Сеул с полет на Турски авиолинии. 
пристигане на международното летище на Южна Корея - Inceon International Airport

обявявано през последните 10 години за най-доброто и чисто летище в света

хотел в Сеул (от категорията на Golden Tulip 

или при желание – възможност за посещение на Конгресния център и Световния 
UIA 2017 Seoul. 

Септември 2017г.    

Възможност за посещение на конгреса и изложбите на Световния конгрес по 
или допълнителни турове. 

осещение на най-известното шоу-спектакъл в Южна Корея
едно преживяване, за което не е необходимо да знаете чужди езици, защото ще го 

разберете и ще се заливате от смях. 

Тур Сеул  

Обиколка и разглеждане на Дворцовия комплекс Gyeongbokgung Palace, 

1394 г., като основен дворец на династията Чосон. Състои се от отделни жилищни официални 
сгради, разположени пространствено на територия от 58 хектара. Целият ансамбъл представлява 
изключителен пример за дворцова архитектура и дизайн от далечния изток, като постройките се 
сливат хармонично със заобикалящия ги пейзаж; Синята къща, Joggye temple

Пешеходна разходка по осеяната с галерии, типични местни занаятчийски магазинчета и 

 
outgoing@stellatours.info, incoming@stellatours.info 

 

г. 

UIA 2017 Seoul 

през Истанбул. 

Inceon International Airport 

доброто и чисто летище в света. Посрещане от местен 

 M hotel 4****,  Hamilton 

възможност за посещение на Конгресния център и Световния 

 

Възможност за посещение на конгреса и изложбите на Световния конгрес по 

спектакъл в Южна Корея - NANTA 

едно преживяване, за което не е необходимо да знаете чужди езици, защото ще го 

Дворцовия комплекс Gyeongbokgung Palace, завършен през 
1394 г., като основен дворец на династията Чосон. Състои се от отделни жилищни официални 
сгради, разположени пространствено на територия от 58 хектара. Целият ансамбъл представлява 

ния изток, като постройките се 
Joggye temple. 

и местни занаятчийски магазинчета и 
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13:00ч. - Обяд в типичен корейски ресторант.
Посещение на Cheongae-stream 

(на стойност 900 млн. долара) 
емблематичната забележителност на корейската дизайнерска индустрия. Разположен в центъра на 
района Dongdaemun DDP, той е ключово място за изложби, конференции и събития, свързани с 
дизайна. Проектиран от световноизвестната архитектка Заха
Instagram място в Корея през 2015 г., а "Ню Йорк Таймс" го избира за едно от "Топ 52 места за 
посещение през 2015 година”. 
 

Ден 6 и 7:09 и 10 Септември 2017

Свободно време и възможност за допълнителни турове.

 

Ден 8:  11 Септември  2017г.Сеул

Закуска. Освобождаване на стаите.
10:00 ч. Организиран тур с екскурзовод и автобус до
Myeondong. Свободно време. Посещение на 
Seoul Tower - от 480 м. височина ще се насладите на 
Пешеходна разходка по известната с ресторантите си, пазар
Вечеря в традиционен корейски 
Около 20.00 часа – трансфер до Inceon International A
23:45ч. излитане с редовен полети 
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в типичен корейски ресторант. 
 – нов, модерен проект за градско обновление в центъра на Сеул, 

на стойност 900 млн. долара) и Dongdaemun Design Plaza (DDP) 

емблематичната забележителност на корейската дизайнерска индустрия. Разположен в центъра на 
той е ключово място за изложби, конференции и събития, свързани с 

дизайна. Проектиран от световноизвестната архитектка Заха Хадид, DDP е най
Instagram място в Корея през 2015 г., а "Ню Йорк Таймс" го избира за едно от "Топ 52 места за 

Септември 2017г.   Сеул 
Свободно време и възможност за допълнителни турове. 

 

Сеул  - отпътуване 
Освобождаване на стаите. 

с екскурзовод и автобус до известната търговска 
осещение на NAMSAN Park, където се намира и кулата 

от 480 м. височина ще се насладите на прекрасната панорама
известната с ресторантите си, пазари и барове улица 

 ресторант. 
Inceon International Airport за полет Сеул – Истанбул

23:45ч. излитане с редовен полети на Турски авиолинии за Истанбул. 
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модерен проект за градско обновление в центъра на Сеул, 
(DDP) - най-новата и най-

емблематичната забележителност на корейската дизайнерска индустрия. Разположен в центъра на 
той е ключово място за изложби, конференции и събития, свързани с 

Хадид, DDP е най-маркираното от 
Instagram място в Корея през 2015 г., а "Ню Йорк Таймс" го избира за едно от "Топ 52 места за 

 

търговска улица с магазинчета 
, където се намира и кулата Namsan 

прекрасната панорама към целия град. 
и барове улица Itaewon street. 

Истанбул. 
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Ден 9:  12 Септември 2017г.   Истанбул - София 

 

Кацане в Истанбул в 05:05ч. 
Излитане за София в 07:50ч. и кацане на летище София в 09:05ч. 

 

 
 

Пакетна цена на човек в двойна стая:2550 лева 
Доплащане за единична стая: 585 лева 
 
 

Пакетната цена включва: 

 

• Самолетен билет София -Сеул-София; 
• Летищни такси в размер на € 413 (към 26.05.2017г.и подлежат на препотвърждение към 

датата на издаване на билета; 
• 6 нощувки със закуски в Сеул в Golden Tulip M 4****,  Hamilton 3+**** или друг подобен; 
• Целодневен тур на Сеул с включен обяд; 
• Целодневен тур с включена вечеря; 
• Трансфери; 
• Местен екскурзовод по време на трансферите и туровете /английски език/; 
• Входни такси за обектите, включени в програмата; 
• Медицинска застраховка с покритие € 30 000 по време на целия престой. 

 
*Пакетните цени са валидни при група от минимум 20 човека! 

 
Пакетната цена не включва: 

 

• Вечери в местни ресторанти -около $20на човек; 
• Готварско шоу NANTA show, с включени трансфери; 
• Целодневен  тур ” Малката Франция“ и остров Нами - 189 лв. на човек; 
• Тур Демилитаризираната зона ( DMZ)  - 127 лв. на човек; 
• Корейско фолклорно селище - 105 лв. на човек; 
• Музеят на мебелите, дворецът Unhyungung и храма Jogyesa - 161 лв. на човек; 
• Лични разходи и бакшиши за шофьорите и екскурзоводите; 
• По желание застраховка „Отмяна или прекъсване на пътуване по неотложни и независещи 
от клиента причини“, която се заплаща при записване. 

 

 

Условия за резервация: 

 
• Внасяне на депозит в размер на 1000 лв. при записване и окончателно плащане на пълната 

стойност на пътуването до 15.07.2017 г. 
• Пакетните цени са валидни при група от минимум 20 души.При по-малък брой пътуващи се 

налага доплащане, за което ще бъдете уведомени. 
• Сключен договор за организирано пътуване. 
• Пакетната цена е на база 1 USD = 1.87 BGN и платима в български лева по фиксинга на БНБ. 

При промяна на курса USD/BGNси запазваме правото за корекция на пакетната цена. 
• При промяна на горивните или други такси и промяна на курса на щ. д. към лева, цените ще 

бъдат преизчислени към датата на доплащане. 
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• При промяна в стойността на летищните такси разликата ще бъде обявена до 20 дни преди 
тръгване и следва да бъде доплатена до 10 дни преди отпътуване. 

• При заявени и предплатени допълнителни турове в България 5 % отстъпка 
• Фирмата не носи отговорност за промяна в полетното разписание на авиокомпаниите 

 
 

 

 

Необходими документи: 

 

• Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на приключване на 
пътуването. 

• За деца под 18г., пътуващи без родител/и - нотариално заверено родителско разрешение за 
напускане на страната от не пътуващия родител/и (оригинал и 1 копие). За деца, чиито 
родители са с различни фамилии, се изисква копие от акт за раждане на детето, в който да са 
вписани и двамата родители. 

 

Допълнителна информация: 

 

• Цените са платими в лева, в брой или по банков път. 
• Стелла Турс ЕООД си запазва правото на промяна на посочените хотели с други от същата 

категория. Смяната на хотели, не се счита за значителна промяна на програмата. и не е 
предпоставка за отказване на пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

• Последователността на посещаваните обекти в туровете по програмата може да бъде 
променена във връзка с оптималното им осъществяване. 

• Няма допълнителни визови, санитарни и медицински изисквания за български граждани за 
пътуване по програмата. 

• Цена за ранна регистрация в UIA 2017 Seoul – 270 $ на човек. Стелла турс поема ангажимента 
да направи регистрация на желаещите да участват в конгреса – такса 50 лв. 

 
 
 


