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ВЕЛИКДЕНСКИ ГРАНД ТУР – 
КИТАЙ, ЮЖНА КОРЕЯ И ЯПОНИЯ 

 

София - Шанхай - Пекин с Великата Китайска стена – Сеул – Осака – Нара – 
Киото – Хаконе – Камакура – Токио - София 

 
16 дни / 13 нощувки 

          14 април – 29 април 2020 
ОТСТЪПКА 300 лв за ранно записване до 28.01.2020 + Специален подарък – вечеря 

„Патица по пекински“! 
 

 

Предимства на програмата на Профи Травъл Център: 

 

✓ Включени двата най-посещавани града на Китай – Шанхай и Пекин! 

✓ Включени 2 нощувки в Сеул! 

✓Включено посещение на най-емблематичните градове в Япония – Осака, Нара, Киото, 
Хаконе, Камакура и Токио!  

✓ Април е един от най-предпочитаните сезони за посещение на Китай, Южна Корея и 
Япония – без екстремни температури и с красотата на пролетта! 

✓ Включени 5 обяда, 1 традиционна японска вечеря и 1 празнична Великденска вечеря по 
програма!  

✓ Нашата цена гарантира качество – настаняването е само в хотели 4* и 5*! 

✓Без такса обработка на документите за получаване на китайска виза!  

✓ Малка група – максимум 20 туристи, качествено обслужване!     

 

 

mailto:office@profitravel.bg
http://www.profitravel.bg/
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Една от загадките, с които пътешественикът се сблъсква, е близостта на днешен Китай, който с 
бързи крачки се е втурнал в 21 век, с онзи Китай – останал непроменен от векове. В Пекин туристът може 
да остане изненадан от трафика, шопинг центровете и неоновите светлини, но за една част от 
населението, колелата си остават най-евтиния и ефикасен способ за придвижване. Модерните времена 
подминават незабелязано величието на Забранения град и мистичната симетрия на Небесния храм, 
докато колоритните основи на Шанхай, поставени в началото на миналия век, с помпозните сгради на 
Бунд и Пудонг продължават да се променят. 

Пъстри градски улички, дворци и древни храмове изпълват Сеул с живот и го правят привлекателен 
за съвременния турист. Пълните с енергия пазари и бизнес центрове на Южна Корея, смесени с 
традицията и спокойствието на будиските храмове придават неповторим баланс и завършеност на тази 
част на света. Ще имате възможност да посетите двореца Чангдеокгунг (ЮНЕСКО); района на Инсадонг 
с многобройните магазини и галерии; будисткия храм Джогйеса; пазара Гуангджанг и кулата N Tower, 
откъдето се разкрива прелестна панорама към многомилионния град. 
Това е богатството на Сеул – контрасти, гъделичкащи любопитството на посетителите, съчетано с 
невероятна кухня, автентични занаяти и изкуство. 
         Япония е страна на строги традиции и уникални природни пейзажи. Големите мегаполиси, древните 
храмове и светилища, красивата природа с високи планини, вековни гори и минерални извори пораждат у 
японците чувството на възторг и преклонение. Тази разнообразна палитра от природни и културни 
забележителности всяка година привлича над 10 милиона туристи. 
Пътуването ни в „далечната страна“ започва от многоликата Осака, която смайва с високите си 
небостъргачи и същевременно с толкова традиционния изглед на главната си улица – „Дотонбори“!Следва 
имперската столица Киото, съхранила богатото си историческо и културно наследство – повече от 1500 
храма и светилища! Градът останал столица на Япония в продължение на 1100 години, през които 
страната процъфтявала. С експресният „Шинкансен“(влакът-стрела) ще се насочим към свещената 
планина Фуджи и ще се изкачим до нейната 5-та станция! Ще разгледаме световноизвестните храмове в 
Камакура и за финал остава космополитно Токио – центърът на „японското икономическо чудо“.За 
период от 400 години малкото рибарско селище Едо се превръща в многомилионен град с различни лица.  
          Насладете се на едно пътуване във времето между модерния свят и многовековната история и 
култура на Китай, Южна Корея и Япония! 

 
 

П Р О Г Р А М А 
 
 

Ден 1 /14 април, вторник/ София – Доха – Шанхай 
Отпътуване от летище София с полет на Катарски авиолини за Доха в 13:00. Кацане в 

Доха в 17:50 и връзка за Шанхай в 02:40. Нощувка в самолета.  
Ден 2 /15 април, сряда/ Шанхай  

Пристигане в Шанхай в 16:20 местно време. 
Посрещане, трансфер и настаняване в Hotel Central 4+*. 
Настаняване и свободно време за първи впечатления. 
Нощувка.  

Ден 3 /16 април, четвъртък/ Шанхай                                                                   
Закуска  

Закуска. Целодневна панорамна обиколка на най-
динамично развиващия се град в света – Бунд, Нанджин 

Роуд и Централния площад с Историческия Музей, градините Ююан, пъстрия базар до тях и 
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Храма на Нефритения Буда, съхраняващ две уникални свещени статуи на Буда – истинско 
произведение на изкуството. Свободно време за разходка из ултрамодерния град – 
квартал Пудонг с небостъргачите, Телевизионната кула и Океанариума, както и 
Френския квартал в Стария град, многобройните бутици и ресторанти по главната улица 
и други. Вечерта, по желание вечерен круиз с корабче по р. Хуанпу. Нощувка.  

Ден 4 /17 април, петък/ Шанхай - Пекин                                                                   Закуска  
Закуска и свободен предиобед за самостоятелно опознаване на града.  
Трансфер и отпътуване с влака-стрела за Пекин. В Китай влаковете-стрели, 

развиващи максимална скорост от 350 км/час са често използван и изключително удобен 
и бърз вид транспорт за придвижване между големите градове. Влаковете са оборудвани с 
вагон-ресторанти предлагащи основно местна кухня, различни видове леки закуски и 
напитки. Разстоянието от 1318 км се взима само за 4:38 ч! Пристигане в Пекин, трансфер и 
настаняване в хотел Beijing Jianguo Garden 5*. Вечерта възможност за посещение на 
традиционен ресторант с патица по пекински. Нощувка.  

Ден 5 /18 април, събота/ Пекин                                                                         Закуска, Обяд  
След закуска, целодневната обиколка на Пекин 

включва: посещение на  площад Тянънмън – най-големият 
открит градски площад с площ 440 000 кв. м, чието име 
„Врата към божествения покой” идва от названието на 
вратата, която го отделя от Забранения град. Продължение 
към Забранения град, който представлява огромен дворец в 
централната част на стария Пекин, седалище на китайските 
династии Мин и Чин, забележителен със своите 980 сгради и 
над 8703 стаи и обявен от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. Включен 
обяд в местен ресторант. Следобед се разглежда Небесният храм, построен през 1420 г. по 
времето на династия Мин. Вечерта, по желание може да наблюдавате едно от най-
колоритните представления - Golden Mask Dynasty Show, изпълнено с красиви танци, 
акробатични номера и невероятна музика. Нощувка.  

Ден 6 /19 април, неделя/ Пекин (Великден)                                 Закуска, Обяд, Вечеря 
След закуска,  празничният ден на Великден започва с отпътуване за Великата 

Китайска стена – едно от чудесата на света! Подобно на гигантски дракон тя лъкатуши 
през пустини, планини и плата в продължение на 7000 км. Това уникално архитектурно 
творение, което ясно се вижда и от Космоса, свидетелства за гения на неговите създатели и 
величието на древен Китай. Разглеждането на стената ще стане в частта й наречена 
Бадалинг, където тя е най-запазена. 
Тук ще добиете реална представа за този архитектурен феномен - широчината на стената 
е 6 метра и спокойно ще се разходите по нея, а височината й е 8 м. Повечето от запазените 

до наши дни части са построени или 
доукрепени по време на династия Мин (1368 
– 1644) и все още представляват внушително 
защитно съоръжение. При входа, до 
основата й е разположен и един от най-
богатите на сувенири магазини, от който 
можете да закупите типичните за Китай 
красиво изработени кукли, ветрила, 
дърворезби, керамика и др. Обяд в местен 

ресторант и отпътуване обратно за Пекин. При влизане в града фото стоп при 
впечатляващия Олимпийски комплекс с Водния куб и „Птичето гнездо”, построено за летните 
Олимпийските игри през 2008 г. от швейцарската фирма Herzog & de Meuron. Следва 
празнична Великденска вечеря в местен ресторант. Нощувка. 
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Ден 7 /20 април, понеделник/ Пекин - Сеул                                                             
Закуска 

Закуска. Свободно време за самостоятелна разходка 
или шопинг до ранния следобед. Трансфер до летище 
Пекин за полет до столицата на Южна Корея – Сеул. 
Кацане в Сеул, трансфер и настаняване в хотел Lotte City 

Hotel Myeongdong 4*. Днес Сеул е най-големият град в 
Южна Корея и икономическият, политически и културен 

център на страната. Корейската столица е сред най-големите градове в световен мащаб. 
Създаден през 18 г.пр.н.е, Сеул е дом на голям брой паметници на културата, а 4 от тях са 
включени в Списъка на Юнеско за световно културно и природно наследство. Свободно 
време за вечеря и нощувка.  

Ден 8 /21 април, вторник/ Сеул                                                                         Закуска, Обяд 
Закуска и целодневна обиколка на Сеул 

включваща обяд и разглеждане на Двореца 
Чангдеокгунг (ЮНЕСКО) – център на властта по време 
на редица крале от династия Джосеон; селището Букчон 
Ханок, запазило старинния си облик заради 
множеството автентични фасади на къщите ханок; 
района на Инсадонг с многобройните магазини и 
галерии; будисткия храм Джогйеса; пазара Гуангджанг 
и кулата N Tower, разположена на планината Намсан, 
откъдето се разкрива прелестна панорама към многомилионния град. За записалите се 
следва традиционно шоу с корейски танци в „Кореа Хаус“ – едно от най-популярните 
места в Сеул, където можете чрез музика и танци да усетите специалната атмосфера на 
корейската столица. Нощувка.  

Ден 9 /22 април, сряда/ Сеул - Осака                                                                Закуска, Обяд     
Ранeн трансфер до летището в Сеул за полет до 

Осака. Кацане в Осака, посрещане, трансфер до центъра 
на града за традиционен окономияки обяд. Денят 
продължава с полудневна панорамна обиколка на града 
с посещение на Замъка Осака – гордостта на всеки 
жител, който впечатлява с типичната си японска 
архитектура. Замъкът е построен през 1586 г. от 
Тойотоми Хидейоши, а днес е превърнат в исторически 
музей. Продължение към Umeda Sky Building и 
изкачване до невероятната открита панорамна 

площадка, разположена на височина 173 м, откъдето се открива 360° гледка към красивия 
град с многобройните небостъргачи и мостове във всички посоки. Трансфер до хотела и 
настаняване в Monterey Grasmere Osaka Hotel 4*. Нощувка. 

Ден 10 /23 април, четвъртък/ Осака – Нара - Киото                                                 
Закуска 

Закуска и отпътуване за Нара. В Нара следва 
посещение на Храма Тодайджи – символът на Нара, 
съхранил най-голямата в света дървена храмова 
постройка и една от най-масивните в света бронзови 
статуи на Буда Вайрочана, висока 15 м. Кратка 
разходка в Парка на елените, където може да 
нахраните и да се снимате с красивите животни. По 
пътя посещение на легендарното светилище Фушими 
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Инари Тайша, където са снимани сцени от филма „Мемоарите на една гейша” с 
известните тунели с порти Торий. Пристигане в Киото и настаняване в Kyoto ShinMiyako 

Hotel 4*.  Нощувка.  
Ден 11 /24 април, петък/ Киото                                                                         Закуска, Обяд 

Закуска. Целодневният тур започва с посещение на западния 
район на Киото – Арашияма, за да посетим известната бамбукова 
гора Сагано, снимана в много световноизвестни филмови 
продукции. Посещение на храма Тенруиджи – където за първи път 
ще имате удоволствието да посетите типична будистка Дзен 
градина. 
Обиколката на Киото продължава с посещение на Замъка Ниджо 
(ЮНЕСКО) – резиденция на първия шогун на династията Токугава, 
завършена в началото на ХVІІ век. Следва традиционен сукияки обяд 
в местен ресторант. Следва разглеждането на емблематичния 
Златен павилион разположен сред красивa японска градина. 
Продължаваме към запазения старинен квартал на Киото – Гийон, 

където сякаш влизате в декорите на средновековен филм, а вероятността да зърнете 
красиво облечена гейша е повече от голяма. Трансфер до хотела. Вечерта, за записалите се 
по желание, посещение на традиционен спектакъл, показващ най-характерните културни 
традиции на японците като чаена церемония, икебана, танц на гейши, куклен театър, 
старинна дворцова музика и класическа комедия. Нощувка. 

Ден 12 /25 април, събота/ Киото - Хаконе                                                Закуска, Вечеря 
Закуска и свободно време до ранния следобед за самостоятелно разглеждане на 

Киото – градът запазил най-добре традиционната, древна и несравнима атмосфера на 
японската култура. По желание, срещу допълнително заплащане, фото сесия в 
оригинални дрехи и грим на Гейша в едно от многобройните фотоателиета на Киото. 
Трансфер до гарата за качване на влака-стрела за Хаконе. Пристигане в Хаконе, трансфер 
и настаняване в риокан хотел Hakone Sengokuhara Prince Hotel 4*. Риокан хотелите в 
Япония задължително се строят върху геотермални извори, около които се изграждат 
естествени басейни за разлика от СПА хотелите в Европа, които в повечето случаи само 
частично използват минерална вода за басейните си. Възможност за потапяне в лечебните 
води на японския онсен(минерален извор). Следва емоционална японска традиционна 
вечеря. Нощувка. 

Ден 13 / 26 април, неделя/ Хаконе – Камакура - Токио                                       Закуска 
Закуска. Изкачване с автобус до Пета станция на 

планината Фуджи – най-високата планина в Япония (3 
776 м), считана за свещено място от дълбока древност, 
заради своята идеална форма и загадъчност. Почти през 
повечето време планината е скрита в облаци и мъгла – 
късметлии са тези, които са уловили красотата й в ясните 
и слънчеви дни. От Петата станция при ясно време ще 
видим петте свещени езера Фуджигоко; тук се намира и 

шинтоисткото светилище Комитаке, посветено на Фуджи, ще опитаме местните 
сладкиши, а от пощенската станция, намираща се на 2300 м 
н.в., може да изпратите картичка до България. 

Продължение към Камакура – пъстър град, столица на 
Япония през XII век, по време на управлението на 
Минамото Йоритомо. Посещава се храма Хазе Каннон, 
посветен на будистката Богиня на милосърдието, чиято 
позлатена дървена статуя с 11 глави се смята за най-
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голямата дървена статуя в Япония. До храма води прекрасна градина с цветя през всички 
сезони, а в малка пещера наблизо са скрити многобройните статуи на богинята 
Бензайтен, покровителка на женската красота и богатството. Свободно време за обяд в 
района на централната улица Комачи-дори, след което се посещава храма Котокуин с 13-
метровата бронзова статуя на Амида Буда – втората по големина в Япония. Отпътуване 
към Токио и настаняване в хотел Tokyo Prince Hotel 4*. Нощувка. 

Ден 14 /27 април, понеделник/ Токио                                                                  Закуска 
Закуска. Програмата започва с панорамна обиколка на Токио - 

посещение на емблематичното Кметство, от чиято наблюдателна 
площадка на височина 202 м ще разгледате космополитния град от 
птичи поглед; продължаваме през площада и градините пред 
Императорския дворец – оазис на спокойствие и тишина сред 
динамиката на многомилионния град; фотостоп при сградата на 
Парламента; посещение на шопинг аркадата Накамисе и най-стария 
токийски храм – Асакуса Каннон, посветен на будистката Богиня на 
милосърдието. 
Следобед трансфер до най-скъпия квартал в Токио – Гинза, където 
се намират шопинг центровете на прочутите световни и японски 
марки Микимото, Шисейдо, Сони, Диор, Шанел и др. Трансфер до 

хотела и свободно време за вечеря. Нощувка.  
Ден 15  /28 април, вторник/ Токио – София                                                      
Закуска. Възможност за късно освобождаване на стаите в хотела. Свободно време до 

вечерта за самостоятелно разглеждане на японската столица по интереси. Предлагаме Ви 
да се разходите из парка Уено, където е разположен Националния Музей – най-големият 
и най-старият музей в Япония с богати колекции от автентични кимона, самурайски 
мечове, калиграфия, керамика, дърворезба и други произведения на японското изкуство. 
Възможност и за посещение най-високата кула в Япония – небесното дърво „Sky Tree”. На 
350 и 450 метра висоина са построени панорамни площадки, от където може да се 
насладите на красотите на най-големия японски мегаполис. За желаещите напълно да се 
слеят с забързания живот на японците, предлагаме да посетят най-оживените квартали на 
столицата - Хараджуку и булевард Омотесандо с известните сгради на „Прада” и 
„Омотесандо хилс”, където ще се слеете с местните жители, излезли на разходка, шопинг 
или забавление или пък да посетите квартал Шибуя, прочут със светофарите, светващи в 
зелено по едно и също време. 

Вечерта трансфер до летище Токио за полет до Доха в 22:20. Нощувка в самолета.  
Ден 16  /29 април, сряда/ Доха – София 
Кацане в Доха в 04:10 и продължение за София в 06:50. Кацане в София в 12:00. Край 

на програмата.  
 

 

 
 

 
 

Стандартен пакет ПРОМО пакет до 
28.01.2020! 

Цена на основен пакет на човек в 
двойна стая при група от 15 – 20 
туристи 

 
8290 лв 

 
7990 лв 

Цена на летищни такси * 
 

 

740 лв 
 

740 лв 

ОБЩА ЦЕНА НА ПЪТУВАНЕТО 
 

 

9030 лв 
 

8730 лв 
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Общата цена на пътуването включва:   

 самолетен билет София–Доха–Шанхай и Токио–Доха–София с включени летищни 
такси и полети на Катарски авиолинии;   

 включени две вълнуващи пътувания с влака-стрела – от Шанхай до Пекин и от Киото 
до Хаконе; 

 самолетни билети Пекин – Сеул и Сеул – Осака с включени летищни такси;  

 2 нощувки със закуски в хотел Central Hotel 4+* в Шанхай;   

 3 нощувка със закуска в хотел Beijing Jianguo Garden 5* в Пекин;   

 2 нощувка със закуска в хотел Lotte City Myeongdong 4* в Сеул; 

 1 нощувка със закуска в хотел Monterey Grasmere Osaka Hotel 4* в Осака; 

 2 нощувки със закуски в хотел Kyoto Shin Miyako Hotel 4* в Киото;  

 1 нощувки със закуски в риокан хотел Hakone Sengokuhara Prince Hotel 4* в Хаконе;   

 2 нощувки със закуски в хотел Tokyo Prince Hotel 4* в Токио; 

 5 обяда в местни ресторанти, 1 традиционна японска вечеря и 1 празнична вечеря в 
Пекин по случай Великден;   

 всички трансфери и турове с туристически климатизиран автобус, съобразен с броя на 
групата;   

 целодневна обиколка на Шанхай и разглеждане на основните забележителности;  

 целодневна панорамна обиколка на Пекин и посещение на основните 
забележителности; 

 целодневна екскурзия до Великата Китайска стена; 

 целодневна обиколка на Сеул с посещение на основните забележителности; 

 панорамна обиколка на Осака с автобус; 

 посещение на Нара; 

 целодневна панорамна обиколка на Киото с автобус; 

 изкачване на планината Фуджи до Пета станция (зависи от метеорологичните 
условия); 

 посещение на Камакура; 

 целодневна панорамна обиколка на Токио с автобус; 

 входни такси на посещаваните обекти;  

 местно екскурзоводско обслужване;  

 застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД „Армеец” за лица до 70 г.  за   
застрахователна сума 10 000 евро и покрити основни рискове (вижте приложените към 
програмата Общи условия на ЗАД „Армеец”).  

 подробна туристическа информация за Китай, Южна Корея и Япония;   

 водач-преводач от ПРОФИ ТРАВЪЛ по време на пътуването.  
* Летищни такси към момента на публикуване на офертата (05.09.2019) са в размер на 740 

лв и се фиксират към датата на доплащане – 28.02.2020, поради честата им променливост! 
 

Общата цена на пътуването не включва:  

 Настаняване в единична стая при запитване; 

 Такса обслужване на местни екскурзоводи и шофьори – 150 лв на човек; 

 Такса за туристическа виза за Китай – 80 USD на човек; 

 Традиционна вечеря с патица по пекински: 27 USD на човек с водач от Профи Травъл 
Център при група 15 туристи; 

 Golden Mask Dynasty Show в Шанхай: 37 USD на човек с водач от Профи Травъл 
Център при група от 15 туристи;  

 Посещение на традиционен японски спектакъл в квартал Гийон: 45 USD на човек с 
водач от Профи Травъл Център при група от 15 туристи;   
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 Доплащане за късно освобождаване до 18:00 ч. на стаите в хотела в Токио: 136 USD на 
човек настанен в двойна стая; 

 Застраховка „Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по неотложни, 
независещи от клиента причини – по желание и при записване; 

 Доплащане за застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД „Армеец”за лица 
над 70 до 80 г. за застрахователна сума 10 000 евро и покрити основни рискове – 20 лв на 
човек;    

 Напитки по време на хранене и лични разходи. 
Виза: Българските граждани е необходимо да притежават предварително 

туристическа китайска виза, за получаването на която се попълва визов формуляр и се 
предоставят валиден задграничен паспорт, 1 актуална снимка паспортен формат и 1 
електронна снимка. Таксата се заплаща в офиса на Профи Травъл при доплащането на 
екскурзията. Подаването на документите става задължително лично, на място в 
Посолството на Китай в София. 

Важно!  

 Цената на екскурзията е валидна при група от минимум 15 туристи! 

 Необходими документи за записване: копие от валиден задграничен паспорт 
(минимум 6 месеца от датата на връщане в България), подписан договор на ПРОФИ 
ТРАВЪЛ и депозит от 3000 лв; 

 Плащането става с кредитна карта в офисите на фирмата или по банков път: "ПРОФИ 
ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК,  
IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: RZBBBGSF.   

 Краен срок за събиране на групата: 31.01.2020; 

 Доплащането на общата цена на пътуването става в срок до: 28.02.2020;  

 За посещението на Китай няма задължителни ваксини; 

 Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат в лева по курса на долара в деня на 
пълното плащане на екскурзията;    

 Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за 
значителна промяна на програмата.   

 

Цените са изготвени при курс 1USD=1,76 лева на ОББ към 10.09.19 и при промяна на валутния курс 
на щ. долар към лева с повече от 3%, Профи Травъл си запазва правото да промени цената към момента на 
доплащане, който е 28.02.2020. 

За допълнителните мероприятия, като отделна част и невлизащи в Общата пакетна цена, Профи 
Травъл Център не носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и на собствена отговорност от 
страна на записалите се клиенти.  

Профи Травъл Център ЕООД не носи отговорност при смяна на часовете или анулиране на полетите 
от страна на авиокомпаниите.  

Профи Травъл Център ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при ЗАД 
«Армеец» с адрес на управление гр. София, ул. «Стефан Караджа» 2.    


