
ЕКЗОТИЧНА НОВА ГОДИНА НА 

МАЛДИВИТЕ 

СОФИЯ – ИСТАНБУЛ – МАЛЕ – ИСТАНБУЛ – СОФИЯ  

Дата: 28.12.2020 - 05.01.2021г. 

9 дни /7 нощувки  

Цени от 2365 евро с включена НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ  

Малдивите са лукс, романтика, топлота, нежност, релакс и природни красоти ... 

Усещане за безвремие, пленяващи цветове и гледки, спокойствие на тялото и духа, 

всичко това ще намерите тук. 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

1-ви ден 28.12.2020: София - Доха 
Полет от летище София за Мале през Доха в 12:25ч. с АК Qatar Airways. Кацане на 

летището в Доха в 18:05 ч. 

 
2-ри ден 29.12.2020: Доха - Мале                                                                                       

Полет за Мале в 02:10 ч. Пристигане в Мале в 09:00 ч. Посрещане от фирмата ни партньор 

и трансфер до избрания хотел с бързо скоростна лодка, хидроплан или вътрешен полет. 
Пристигане в хотела и настаняване. Нощувка.  

 
3-ти – 8-ти ден 30.12.2020 - 04.01.2021: Малдиви 
Слънце, бял стъклен пясък, водите на Индийския океан, стотици безлюдни островчета, 
топли лагуни с лежерно преливащи се нюанси на синьо, тюркоазено и зелено, „подводни 
градини” от корали. Асоциацията, която съзнанието ни прави при споменаването на 
Малдиви е екзотика, романтика, релакс и гальовна топлота, която този тропически рай 
ни дарява. Уверяваме Ви, точно това ще намерите тук. 
За всички любители на водните спортове и изследване на подводния свят има 
възможност за допълнителни екскурзии от хотелите. 



 
На  31.12.2020 посрещане на Новата 2021 година в избрания хотел! Честита Нова 

Година! 
 

9-ти ден 05.01.2021: Мале – Доха - София 
Закуска. Трансфер до летището в Мале за полет до България в 10:15 ч. Кацане на 
летището в Доха в 13:15 ч. Излитане за София в 17:00 часа и кацане на летище София в 
21:15 часа. 

 
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА! 

 

 ПАКЕТНИ ЦЕНИ 

ХОТЕЛ 
 И ТИП НАСТАНЯВАНЕ 

 
Пансион 

Цена на 
човек в 

двойна стая 

Цена за 3-ти 
възрастен в 

двойна стая 

Дете с двама 
вързрастни в 

стая 

MERCURE MALDIVES 4*/  

beach villa/ трансфер с вътрешен 
полет и лодка 

AI 
2365 евро/ 

4626 лв 

2090 евро/  

4089 лв 

На запитване 

PARADISE ISLAND RESORT 4*/   
superior beach bungalow/ 

трансфер с бързоскоростна лодка 

 
HB 

2788 евро/ 

5453 лв 

2328 евро/  
4553 лв 

до 11,99г 
1478 евро/  

2891 лв 

ADAARAN SELECT 

HUDHURANFUSHI 4*/ Beach villa/ 

трансфер с бързоскоростна лодка 

Premium 

AI 
2929 евро/ 

5728 лв 

2240 евро/  

4380 лв 

до 14,99г 

1808 евро/  

3536 лв 

SUN ISLAND RESORT 4*/  

superior beach bungalow/ 

трансфер с вътрешен полет и 
лодка 

 

HB 3023 евро/ 

5913 лв 

2540 евро/  

4969 лв 

до 11,99г 

1640 евро/  

3209 лв 

MEERU ISLAND RESORT 4*/  
beach villa/ трансфер с 

бързоскоростна лодка 

 
FB 

3167 евро/ 

6194 лв 

2272 евро/  
4443 лв 

до 14,99г 
1821 евро/  

3562 лв 

PARADISE ISLAND RESORT 4*/  

superior beach bungalow/ 

трансфер с бързоскоростна лодка 

 

AI 
3383 евро/ 

6617 лв 

2923 евро/ 

5717 лв 

до 11,99г 

1775 евро/  

3472 лв 

SUN SIYAM IRU FUSHI 5*/  

deluxe beach villa/ трансфер с 
хидроплан 

 

HB 
5275 евро/ 

10 318 лв 

3440 евро/  

6728 лв 

до 11,99г 

1865 евро/  
3649 лв 

ADAARAN PRESTIGE VADOO ISLAND 
5*/  sunrise villa/ трансфер с 

бързоскоростна лодка 

 
AI 

5667 евро/ 

11 084 лв 

4147 евро/  
8112 лв 

до 13,99г 
2056 евро/  

4022 лв 

SUN SIYAM IRU FUSHI 5*/  

deluxe beach villa/ трансфер с 

хидроплан 

 

AI 
5945 евро/ 
11 628 лв 

4110 евро/  

8038 лв 

до 11,99г 

2194 евро/  

4292 лв 

 

 
 

https://all.accor.com/hotel/9923/index.en.shtml
https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.adaaran.com/selecthudhuranfushi/?utm_source=affilired&utm_medium=affiliates&utm_campaign=affiliate-campaign&_affclk=adn%3A3817%3A%3AEAIaIQobChMIx5LVx5rC6gIVyfZRCh2qCghkEAAYASAAEgIF7fD_BwE%3A8002y1
https://www.adaaran.com/selecthudhuranfushi/?utm_source=affilired&utm_medium=affiliates&utm_campaign=affiliate-campaign&_affclk=adn%3A3817%3A%3AEAIaIQobChMIx5LVx5rC6gIVyfZRCh2qCghkEAAYASAAEgIF7fD_BwE%3A8002y1
https://www.villahotels.com/sun-island/
https://www.meeru.com/
https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.sunsiyam.com/resorts/iru-fushi-maldives/
https://www.adaaran.com/prestigevadoo/?utm_source=affilired&utm_medium=affiliates&utm_campaign=affiliate-campaign&_affclk=adn%3A3817%3A%3AEAIaIQobChMIoa2lg5vC6gIVmp3VCh0gywyVEAAYASAAEgJHWfD_BwE%3A8002y1
https://www.sunsiyam.com/resorts/iru-fushi-maldives/


Пакетната цена е в евро на човек и включва: 
❖ Самолетен билет София – Доха -  Мале – Доха - София с Qatar Airways с включен 

багаж до 30кг; 
❖ Летищни такси; 
❖ 7 нощувки в хотел по избор на Малдиви на съответната база изхранване; 
❖ Новогодишна вечеря в хотела; 
❖ Трансфери летище-хотел-летище с бързо скоростна лодка, хидроплан или 

вътрешен полет; 
❖ Посрещане на място на Малдивите от представител на местния партньор и 

съдействие до трансферното средство до хотела и обратно; 
❖ Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро, включваща риско за лечение от 

COVID-19 . 
 
Цената не включва: 

❖ Допълнителни екскурзии на място;  
❖ Храна, напитки и услуги, неупоменати в програмата; 

 
Разписание на полетите с АК Qatar Airways:  

Дата Лети от Излита в Каца в Пристига в 
Продължител

ност 
28.12.2020 СОФИЯ 12:25 ДОХА 18:05 04:40 часа 
29.12.2020 ДОХА 02:10 МАЛЕ 09:00 04:50 часа 
05.01.2021 МАЛЕ 10:15 ДОХА 13:15  05:00 часа 
05.01.2021 ДОХА 17:00 СОФИЯ 21:15 05:15 часа 

 
Часова разлика по време на пътуването между: 

София, България и Доха, Катар: +1 час 

София, България и Малдиви е: + 3 часа 

 
 Условия и Забележки: 
✓ При записване се внася  депозит от 1500 лева, а пълно плащане се прави до 45 дни 

преди датата на заминаване. 
✓ Офертата важи при минимум 16 туристи. 
✓ Цената на екскурзията е калкулирана при курс на щатския долар 1 USD = 1.75 лв. При 

промяна на обменния валутен курс с повече от 5 % в периода до началото на 
туристическото пътуване, ТО си запазва правото за прекалкулиране на основната пакетна 
цена, съобразно промяната на валутния курс. 

✓ Пътуването е без медицински изисквания за имунизации.  
✓ COVID-19 забележка - поради динамично променящата се ситуация, медицинските 

условия за посещение на страната подлежат на препотвърждение при приближаване 
периода на пътуване. 

✓ Срок за уведомление за несъбран минимум – до 30 дни преди датата на заминаване. 
✓ Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на 

мероприятията по програмата. 
✓ Застраховка „Отмяна от пътуване“: Туроператорът предоставя възможност за сключване 

на допълнителна  застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за 
туризма със ЗАД Армеец, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за 
съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, 
негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Застраховката се 
сключва най-късно до 5 календарни дни, считано от датата на внасяне на депозит. 
Размерът на застрахователната премия ориентировъчно е около 3% от 
застрахованата сума. Повече информация в офиса на фирмата. 

 
Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди 
започването на изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на следните суми: 
 



Срокове за анулации и неустойки: 
✓ при наличие на повече от 100 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа; 
✓ от 99 до 80 дни преди датата на отпътуване – 10 % от стойността на ТП; 
✓ до 79 дни до 45 дни преди отпътуване – размерът на депозита; 
✓ от 44 до 0 дни - 100 % от стойността на ТП; 

 
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, 
всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок съобразно 
спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билети по международни полети и не по-
късно от 28.11.2020 г., като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА само дължимите суми, 
свързани с евентуалното преиздаване на билетите. 
 
Информация относно здравните изисквания: няма ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ медицински и санитарни 
изисквания при пътуване до Малдивите към 10.07.2020 г. 
*COVID-19 забележка - поради динамично променящата се ситуация, медицинските условия за 
посещение на страната подлежат на препотвърждение при приближаване периода на пътуване. 
 
Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването като цяло НЕ Е подходящо за лица с 
ограничена подвижност. 
 

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на 
чл.97 от Закона за туризма, с полица №:00088466/13062010010318/22.04.2020 г  

на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 

 



 

 

НЕЗАБРАВИМА НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАНЗИБАР 

Дати: 26.12.2020 – 03.01.2021 

9 дни/ 7 нощувки/ 7 закуски/ 6 вечери и  

включена Новогодишна Вечеря в хотела на о-в Занзибар 

 

ДЕН 1 – 26.12.2020 София – Истанбул - Занзибар 

Отпътуване от София за Танзания с редовен полет на авиокомпания Turkish airlines 
по маршрута София – Истанбул - Занзибар в 16:00 ч. Кацане в Истанбул в 18:25 ч. Полет до 

Занзибар в 20:25 ч. 

 
ДЕН 2 – 27.12.2020 Истанбул – Занзибар                    

Кацане в Танзания в 03:50 ч. Посрещане от представител на местния туроператор на 

летището в Занзибар и трансфер до хотела на острова.  
Ще имате възможност за закуска в хотела.  

Около 14ч - настаняване в избрания хотел и свободно време за почивка. Нощувка.  

*При наличност на стаите по-рано от посочения стандартен част на настаняване, 
ще бъдете настанени своевременно.  

 

ДЕН 3 – 28.12.2020 Занзибар              
 Закуска.  

Възможност за полудневна обиколка на Стоун таун (около 3 часа, срещу 

допълнително заплащане и при минимум 6 туриста – 40  евро).  
Една прекрасна полудневна разходка през историята на острова, която ще ви покаже 

най-интересните забележителности и историческо наследство на Занзибар. Обиколката 

започва от пазара на града, който датира от 1904 г. и, от който можете да си закупите свежи 
зеленчуци, плодове и риба. Следва англиканската църква построена през 1873г на мястото, 

където са се продавали роби. Продължаваме обиколката със Султанския дворец от 1890г, 

използван за резиденция на членове на султанското семейство. Ще минем покрай родната 
къща на Фреди Меркюри (не се влиза вътре). Ще видим и Палата за церемонии, която е 

строена през 1883г за провеждане на кралски церемонии. Ще минем и покрай предшния 
Английския клуб, който сега е Африканската къща. Ще спрем да се насладим на дебелата 

сянка на Forodhani парк, който е любимо място за почивка на местните жители. И накрая – 

Старата крепост, която е построена от арабите за отбрана срещу нашествието на 
португалците.  

Препоръчително е консервативно облекло – дамите трябва да носят дълги 

панталони или поли, както и да са с покрити рамене. 
Връщане в хотела следобед. Свободно време за почивка. 

Нощувка в хотела.  

 
ДЕН 4 – 29.12.2020 Занзибар                

Закуска.  

Днес ви предлагаме полудневен тур „Занзибар – островът на подправките“ (около 
3 часа, срещу допълнително заплащане и при минимум 6 туриста – 40 евро). 

Когато чуете за Занзибар, първата асоциация са подправките - карамфил, канела, 

пипер и много други. Те са купувани от султаните на Оман и една от причините за начало на 



 

 

търговията с роби. Можете да видите плантациите с подправки в непосредствена близост до 

Стоун Таун и ще се включите в екскурзия, която ще изпълни сетивата ви с ароматите на 

пресните билки.  По време на обиколката ще получите детайлно описание на разнообразни 
подправки, както и на приложенията им в кулинарното изкуство и козметиката. Ще бъдете 

впечатлени, както от огромното разнообразие подправки, които се произвеждат, така и от 

лечебните им свойства, спомагащи изцеряването на различни заболявания. Ще можете да 
закупите и подправки и извличаните от тях масла на преференциални цени.  

Препоръчително е консервативно облекло – дамите трябва да носят дълги 

панталони или поли, както и да са с покрити рамене. Връщане в хотела.  
Свободно време. Нощувка. 

 

ДЕН 5 – 30.12.2020 Занзибар                 
Закуска. Предлагаме ви целодневна екскурзия Синьо сафари (около 6ч, срещу 

допълнително заплащане и при минимум 6 туриста – 85 евро). 

Целодневният тур се провежда в южната част на острова. Отпътуване към селището 
Фумба, от където ще се качим на дървената ръчно направена яхта, с която ще се 

придвижваме днес в защитената зона на залива Minai. Ще имаме възможност да се гмуркаме, 
да плуваме в кристалните води на океана, ако имаме късмет ще видим и делфини, ще 

правим слънчеви бани на някой от пясъчните коси насред океана, и ще се любуваме на 

кораловите рифове с оборудване, което може да получим на място (безплатно). По време на 
прилива, ще отидем до скритата в мангровите гори на остров Kwale лагуна. Ще се върнем 

във Фумба с традиционното за местните плавателно средство – ръчно изработена лодка с 

платно.  
В цената има включен обяд с безалкохолни напитки и бира, както и местни морски 

специалитети, приготвени специално за вас като риба, калмари, омари, също така и много 

богато разнообразие на екзотични плодове.  
Препоръчително е да носите непромокаеми торби за вещите си, както и 

водоустойчиви и калъфи за фото апарати и телефони. 

Връщане в хотела късния следобед около 17:30ч. Нощувка.  
 

ДЕН 6 – 31.12.2020 Занзибар           

Закуска.  
Днес ви предлагаме полудневна разходка до парка Jozani (около 3ч, срещу 

допълнително заплащане и при минимум 6 туриста – 60 евро).  

Намиращ се на около 35 км юго-западно от столицата, на около 1000 хектара площ, 
това е най-голямата защитена зона на острова, в която преди години е можело да се видят 

леопарди и антилопи. Днес на територията на парка се намира една от най-застрашените 

популации на червените маймуни колобуси. Те са изключително фотогенични и приятелски 
настроени, и ще можете да ги видите отблизо. Друго интересно място за посещение тук е 

мангровата гора.  

Моля не пипайте и не хранете животните.  
Връщане в хотела и свободно време. 

 

 Подготовка за Новогодишната вечеря в хотела.  
 

Честита НОВА 2021 ГОДИНА! 

 
ДЕН 7 – 01.01.2021 Занзибар                 

Закуска.  



 

 

Днес можете да изберете екскурзия до Затворническия остров (3 часа, срещу 

допълнително заплащане и при минимум 6 туриста – 49 евро). 

Островът се вижда от Стоун Таун и се намира на около 30 мин път с лодка. 
Изключително приятно място за релакс, почивка или гмуркане, обиколката ще се хареса на 

всеки, който иска да разнообрази престоя си. Островът носи името си от затвора, който е 

простроен на него през 1893г, но никога не е бил използван по предназначение. Голямата 
атракция на острова са огромните костенурки, донесени тук от Сейшелите от Шейх Саид 

Маджит през 20-те години на 19в. Връщане в хотела.  

Препоръчително е да носите непромокаеми торби за вещите си, както и 
водоустойчиви и калъфи за фото апарати и телефони. Моля не пипайте и не хранете 

костенурките.  

Нощувка.  
 

ДЕН 8 – 02.01.2021 Занзибар             

Закуска. Свободно време до късния трансфер за летището за полета до Истанбул. 
Освобождаване на стаите непосредствено преди трансфера.  

 
ДЕН 9 – 03.01.2020 Занзибар – Истанбул - София                

Трансфер за полет до Истанбул в 04:45 ч. Кацане в Истанбул в 13:45 ч. Полет до София в 

17:00 ч. Кацане в София в 21:15 ч.  
 

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 

 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ: 

ХОТЕЛ ПАНСИОН 
Човек в 

двойна стая 
Единична 

стая 

Възрастен 

на доп. 

легло 

Дете до 

10,99г с 2-ма 

възрастни 

VOI KIWENGA RESORT 

4*/ comfort room 

All 

Inclusive 

2040 €/ 

3990 лв 

2390 €/ 

4675 лв 

1816 € /  

3552 лв 

1648 € /  

3224 лв 

 

OCEAN PARADISE 

RESORT & SPA – 4+* 

Standard garden room 

Закуска и 

вечеря 

2335 €/ 

4568 лв 

2477 €/ 

4845 лв 

2290 € /  

4479 лв 

1814 € /  

3547 лв 

All 

Inclusive 

2561 €/ 

5008 лв 

2702 €/ 

5286 лв 

2516 € /  

4920 лв 

2039 € /  

3988 лв 

 

TUI BLUE BAHARI 

RESORT 5*/ deluxe room 

Закуска и 

вечеря 

3112 €/ 

6086 лв 

3975 €/ 

7774 лв 

2886 € / 

5645 лв 

2242 € / 

4386 лв 

All 

Inclusive 

3286 €/ 

6426 лв 

4149€/ 

8114 лв 

3060 € /  

5985 лв 

2416 € /  

4726 лв 

 
 
Цената е на човек в евро/ лева и включва:  

https://www.voihotels.com/en/voi-kiwengwa-resort
https://www.oceanparadisezanzibar.com/zanzibar_resort.php
https://www.oceanparadisezanzibar.com/zanzibar_resort.php
https://www.tui-blue.com/en/en/hotels/tui-blue-bahari-zanzibar/
https://www.tui-blue.com/en/en/hotels/tui-blue-bahari-zanzibar/


 

 

• самолетни билети на авиокомпания Turkish Airlines с включени летищни такси по маршрута 

София – Истанбул – Занзибар – Истанбул – София с включен регистриран багаж до 40 кг и 8 кг 

ръчен багаж на човек; 

• 7 нощувки в избрания хотел на о-в Занзибар на съответния пансион; 

• закуска при пристигане в хотела на о-в Занзибар; 

• новогодишна вечеря в хотела;  

• трансфери летище-хотел-летище; 

• медицинска застраховка с покритие  от 15 000 евро на човек с включен риск за лечение от 

COVID-19; 

• посрещане на място от представител на фирмата партньор в Занзибар; 

• представител от туроператора при минимум 12 пътуващи, който помага с превода на място; 
 

Цената не включва: 

• виза за Танзания – 55 евро на човек (издава се предварително от България); 

o за визата са необходими: сканирано цветно копие на паспорта с валидност поне 6 
месеца от датата на връщане от пътуването; попълнена визова анкета (предоставя се 
от туроператора), сканирана актуална цветна паспортна снимка; 

• доплащане за ранно настаняване на 27.12.2020 г. – заплаща се по желание предварително от 
България, при наличие на места в хотела към момента на резервирането на пакета; 

• допълнителни екскурзии на о-в Занзибар – заявяват се и се записват от България: 
o обзорна екскурзия на Стоун Таун – при минимум 6 туриста – 40  евро; 

o полудневна екскурзия Островът на подправките – при минимум 6 туриста – 40  евро; 

o целодневна екскурзия Синьо сафари – при минимум 6 туриста – 85 евро; 

o полудневна екскурзия до парка Jozani – при минимум 6 туриста – 60 евро; 

o полудневна екскурзия до Затворническия остров - при минимум 6 туриста – 49 евро; 

• бакшиши за екскурзовод и шофьор – около 5 евро на ден за всяка екскурзия, в която взимате 
участие; 

• лични разходи на място; 

 

Разписание на полетите с АК Turkish Airlines:  

Дата Лети от Излита в Каца в Пристига в 
Продължител

ност 
26.12.2020 СОФИЯ 16:00 ИСТАНБУЛ 18:25 01:25 часа 
26.12.2020 ИСТАНБУЛ 20:25 ЗАНЗИБАР 03:50 07:25 часа 
03.01.2021 ЗАНЗИБАР  04:45 ИСТАНБУЛ 13:45 09:00 часа*  
03.01.2021 ИСТАНБУЛ 14:45 СОФИЯ 15:05 01:20 часа 

*На връщане от Занзибар, Turkish Airlines кацат в Килиманджаро, Танзания за качване на 

пътници. По време на техническото спиране, пътниците от Занзибар не слизат от 

самолета.  
 

Полетното разписание е в местно часово време. 

Часова разлика по време на пътуването между: 
София, България и Истанбул е +1 час 

София, България и Танзания, о-в Занзибар е +1 час  

 
Условия за записване: 

✓ Депозит в размер на 1000 евро/ 2000 лв на човек; 
✓ Доплащане до 60 дни преди заминаването или до 26.10.2020 г.; 
✓ Цената е валидна при минимум 14 туриста; 
✓ Срок за уведомление за непровеждане на пътуването при ненабран минимален брой участници – 

30 дни преди заминаването;  



 

 

✓ Пътуването е без задължителни медицински изисквания за имунизации. Препоръчителна е 
ваксина срещу жълта треска, както и таблетки срещу малария за континенталната част на 
Танзания. 
✓ COVID-19 забележка – поради динамично променящата се ситуация, медицинските 

условия за влизане в страната подлежат на препотвърждение при приближаване 
периода на пътуване.  

✓ Цената на екскурзията е калкулирана при курс на щатския долар 1 USD = 1.72 лв. . При увеличение 
или намаление на курса в рамките на 5% агенцията си запазва правото да преизчисли посочените 
цени по курса към момента на крайното плащане. 

✓ Застраховка „Отмяна от пътуване“: Туроператорът предоставя възможност за сключване на 
допълнителна  застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма със 
ЗАД Армеец, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на 
пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на 
дело, съкращаване от работа и др. Застраховката се сключва най-късно до 5 календарни дни, 
считано от датата на внасяне на депозит. Размерът на застрахователната премия 
ориентировъчно е около 3% от застрахованата сума. Повече информация в офиса на фирмата. 

 

Необходими документи: 
• Международен паспорт с мин. валидност 6 месеца след датата на връщане; 
• За деца до 18 г. пътуващи с един или без родител, нотариална заверка от единия или двамата 

родители! 
 

Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди започването 
на изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на съответните суми според 
условията за анулации и неустойки. 
 
Срокове за анулации и неустойки:  

• При наличие на повече от 90 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;  
• Между 90-ия и 60-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения 

депозит;  
• Между 60-ия и 45-ия ден преди датата на заминаване се удържа 70% от стойността на 

екскурзията. 
• При по-малко от 45 дни преди датата на заминаване се удържа 100% от стойността на 

екскурзията. 
  
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички 
допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок съобразно 
спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билени по международни полети и не по-късно 
от 26.11.2020г., като се задължава да заплати на 
ТУРОПЕРАТОРА само дължимите суми, свързани с евентуалното преиздаване на билетите. 
  
Информация относно здравните изисквания: няма ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ медицински и санитарни 
изисквания при пътуване до Танзания. 
*COVID-19 забележка – поради динамично поменящата се ситуация, медицинските условия за 
влизане в страната подлежат на препотвърждение при приближаване периода на пътуване.  
 
Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването като цяло НЕ Е подходящо за лица с 
ограничена подвижност. 
 
 

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 
от Закона за туризма, с полица №: 13062010010318 на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 

 



 
НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ МАВРИЦИЙ -  

КЪТЧЕ ОТ РАЯ 
27.12 – 05.01.2021г. 
10 дни / 7 нощувки 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ПРОГРАМА 
 
 
27.12.2020г. / Неделя / ПЪРВИ ДЕН 
Среща на летище София в 19:25ч за полет София-Истанбул с АК ”Turkish Airlines”. Излита в 
21:25ч. Каца в 23:50ч. Кратък престой на летището, след което полет Истанбул-Мавриций с 
АК ”Turkish Airlines” в 02:20ч 
 
28.12.2020г. / Понеделник /  ВТОРИ ДЕН  
Пристигане на остров Мавриций в 13:15ч местно време. Посрещане и трансфер от летището 
до избрания от Вас хотел. Настаняване в хотелa след 15:00ч на съответната база на 
изхранване. Нощувка. 
 
 
29.12.2020г. / Вторник /  ТРЕТИ ДЕН 
Закуска.  Свободно време за пълноценна почивка или допълнителни екскурзии по желание. 
Полудневна обиколка на столицата Порт Луис / срещу доп.заплащане / 
Обиколка на столицата на остров Мавриций - прекрасният Порт Луис, ще ви отведе през 
страниците на пъстрата история и културното многообразие на острова. 
Религиозното разнообразие е част от културната традиция на острова. Светилищата са 
отворени за всеки един любопитен турист - мюсюлмански джамии, китайски пагоди, индуски 
храмове и християнски църкви. 
Порт Луис е най-големият град на Мавриций, както и икономически и административен 
център на острова. Точно до главния площад можете да се разходите по най-внушителния 
булевард - Place d'Armes, ограден от двете страни с кралски палми. Можете да се насладите на 
няколко чудесни френски колониални сгради, особено на сградата на правителството и на 
общинския театър. Ще имате свободно време, за да посетите крайбрежната улица, както и 
търговски комплекс Le Caudan Waterfront. Оживената крайбрежна улица предлага множество 
възможности - за пазар, места за развлечение, ресторанти с изглед към пристанище Порт 
Луис. Крайбрежието на Порт Луис е центърът на културния живот в Мавриций. 
Цена на човек:  Около 70 EUR  



 

30.12.2020г. / Сряда/  ЧЕТВЪРТИ ДЕН 
Закуска. Свободно време за пълноценна почивка или допълнителни екскурзии по желание. 
Целодневен тур с катамаран / срещу доп.заплащане / 
След закуска ще потеглим за един ден изпълнен със слънце, напитки, вкусна храна, много 
забавления и релаксация на круиз с катамаран! 
За ваше удобство, ние предлагаме голям избор на круизи до няколко дестинации, с няколко 
различни изходни точки. На север, изборът е между Gabriel Island и Flat Island. Можете също 
да видите делфини по време на един от нашите круизи по западното крайбрежие. Друга 
възможност е да изберете круиз на източния бряг с посещение на известния остров Ile aux 
Cerfs. 
По време на круизите ще имате свободно време за гмуркане с шнорхел, слънчеви бани и 
почивки за плуване.На катамарана ще можете да се насладите и на вкусен BBQ обяд с прясна 
риба, пиле и селекция от салати и чеснов хляб. 
Цена на човек: Около 95 EUR 
 
31.12.2020г. / Четвъртък/ ПЕТИ ДЕН 
Закуска. Свободно време за пълноценна почивка. Освен прекрасните плажове, белия пясък и 

топлите галещи води, остров Мавриций предлага множество възможности за допълнителни 

активности, като гмуркане, сърф, кайт,  голф, посещение на природни паркове, ботанически 

градини, скай дайвинг, плаване с яхта и мн. други. Нощувка. 

 
Посрещане на Новата 2021 година в избрания хотел с много песни, танци и веселие! 

 
01.01.2021г. / Петък / ШЕСТИ ДЕН 
Закуска. Свободно време за пълноценна почивка или допълнителни екскурзии по желание. 
Освен прекрасните плажове, белия пясък и топлите галещи води, остров Мавриций предлага 
множество възможности за допълнителни активности, като гмуркане, сърф, кайт,  голф, 
посещение на природни паркове, ботанически градини, скай дайвинг, плаване с яхта и мн. 
други. Нощувка. 

02.01.2021г. / Събота/ СЕДМИ ДЕН 
Закуска. Свободно време за пълноценна почивка или допълнителни екскурзии по желание. 
Седемте каскади/ водопадите Тамаринд / срещу доп.заплащане / 
Имате възможност да отидете дълбоко в местните гори на южен Мавриций – Les Sept 
Cascades. Буквално в превод името означава "седем водопада", мястото, предпочитано от 
местните жители за туризъм в пищна зеленина. 
Преходът разкрива едни от най-предизвикателните места, а в края на вашата разходка ще 
достигнете до охлаждащите извори и водопади. Ще имате възможност да се насладите на 
спиращите дъха панорамни гледки. Ще минете по малка пътека, от където ще се открият 
пред вас за първи път седемте водопада, а след това ще спрете на още няколко места, 
откъдето ще имате възможността да разгледате водопадите от различни страни  
Цена на човек: Около 140 EUR  
 
 
03.01.2021г. / Неделя  / ОСМИ ДЕН 
Закуска. Свободно време за пълноценна почивка или допълнителни екскурзии по желание. 
Неочаквана среща с делфини – полудневен тур / срещу доп.заплащане / 
Насладете се на една невероятна среща с делфини. Ще се придвижите с моторна лодка и ще 
посетите остров Benitiers, където ще имате вкусен обяд. 
Уникалната част от преживяването е плуването с делфини в естествената им среда! 
Цена на човек: Около 95 EUR  
 
 
04.01.2021г. / Понеделник / ДЕВЕТИ ДЕН 
Закуска. Освобождаване на стаите в 12:00ч. и възможност за използване на общите части на 
хотела. Възможност за късно напускане на стаите срещу допълнително заплащане. Трансфер 
до летището за полет Мавриций-Истанбул с АК „ Turkish Airlines “ в 21:05ч. 



 
 
05.01.2021г. / Вторник / ДЕСЕТИ ДЕН  
Кацане на летището в Истанбул в 06:05ч. местно време. Кратък престой, след което полет 
Истанбул-София в 08:35ч. Каца в София в 08:55ч. 
 
 

 
Край на програмата! 

 
 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ 
 

 
 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
• 7 нощувки на съответната база в избрания хотел; 
• Самолетен билет за полет София-Истанбул-Мавриций-Истанбул-София с включени 

летищни такси  с АК “Turkish Airlines”; 
• Трансфер летище-хотел-летище и пакет „Добре дошли“, включващ: 

− Персонално посрещане на летището в Мавриций от нашата фирма партньор; 
− Асистанс на летище; 
− Пакет, включващ карта на остров Мавриций, информация за екскурзиите, които 

се предлагат; 
− Ескорт до хотела от представител на фирмата партньор; 
− Информационна среща в избрания хотел; 
− Персонално планиране на екскурзиите; 
− 24 часов асистанс по време на престоя ; 
− Новогодишна Гала Вечеря в хотела - заплаща се задължително предварително 

от България; 
• Новогодишна Гала Вечеря в хотела, без включени напитки; 
• Медицинска застраховка с 10000 евро покритие с асистанс; 

 
 
 
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

• По желание – възможност за късно напускане срещу допълнително заплащане; 
• Услуги, които не са упоменати като включени за съответния хотел; 
• Разходи от личен характер; 

ХОТЕЛ Пансион 
Възрастен 
в двойна 

стая 

Единична 
стая 

Трети 
възрастен 

Дете до 
12год. с 2-

ма 
възрастни 

Ravenalla Attitude 4*   

настаняване в Couple 

Suite  

Half 

Board 

2528 евро / 

4944 лева 

3656 евро / 

7150 лева 
N/A 

Възможно е 

в по-висока 

категория 

стаи 

Sofitel SO 5* 

настаняване в SO Suite  

Half 

Board 

3375 евро / 

6600 лева 

5320 евро / 

10 404 лева 
N/A 

1380 евро / 

2699 лева 

All 

inclusive 

3765 евро / 

7364 лева 

5705 евро / 

11 158 лева 
N/A 

1380 евро / 

2699 лева 

Hotel Sofitel Imperial  
5* 

настаняване в 
Superior Room 

Half 

Board 

3360 евро / 

6572 лева 

5300 евро/ 

10 366 лева 
- 

1390 евро / 

2719 лева 

https://hotels-attitude.com/en/the-ravenala-attitude/
https://www.sofitel-so-mauritius.com/en/
https://www.sofitel-so-mauritius.com/en/
https://www.sofitel-imperial-mauritius.com/
https://www.sofitel-imperial-mauritius.com/


• Застраховка „Отмяна от пътуване“, която се сключва по желание на клиента. 
Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна  застраховка 
“Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма със ЗАД Армеец, 
покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на 
пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно 
явяване на дело, съкращаване от работа и др. Застраховката се сключва най-късно 
до 5 календарни дни, считано от датата на внасяне на депозит. Размерът на 
застрахователната премия ориентировъчно е около 3% от застрахованата сума. 
Повече информация в офиса на фирмата. 

 
РАЗПИСАНИЕ НА ПОЛЕТА: 
27 Декември  TK1030 София 21:25 Истанбул 2350 
28 Декември TK 160 Истанбул  02:20 София 1315  
04 Януари TK 161   Мавриций  21:05 Истанбул 06:05 +1 (кацане на 05.01) 
05 Януари TK1027 Истанбул  08:35 София 08:55  
 
Необходими документи: 

• Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата на връщане.  
• За деца под 18г., пътуващи без родители - нотариално заверено родителско 

разрешение за напускане на страната от непътуващия родител (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.  

 
Условия и забележки: 
✓ При записване се внася депозит в размер на 50% от сумата на човек, а пълно 

плащане се прави 45 дни преди тръгване, т.е. до 12.11.2020 г. 
✓ Офертата важи при минимум 15 туристи. 
✓ Цената на екскурзията е калкулирана при курс на щатския долар 1 USD = 1.78 лв.  
✓ Срок за уведомление за несъбран минимум – 30 дни преди заминаване. 
✓ Пътуването е без медицински изисквания за имунизации. 
✓ Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на 

мероприятията по програмата. 
✓ Възможно е увеличение на цените на туровете на място. Всички допълнителни 

екскурзии се предлагат, както от България, така и на място. По желание на клиента, ТО 
може да предложи допълнителни опции за турове. 

 
Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди 
започването на изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на следните 
суми: 
 
Срокове за анулации и неустойки: 
✓ при наличие на повече от 90 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се 

удържа;  
✓ между 90-ия и 45-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения 

депозит, изискуем от авиокомпанията, като неустойка за анулирания самолетен 
билет;  

✓ При по-малко от 45 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията. 
 
 
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, 
всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок 
съобразно спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билети по международни 
полети и не по-късно от 27.11.2020г., като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА само 
дължимите суми, свързани с евентуалното преиздаване на билетите. 
 
Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването като цяло НЕ Е подходящо за 
лица с ограничена подвижност. 
 



 

Какво бихте могли да посетите във всяка част на острова по време 
на вашата почивка? 

 
Северна част на острова 
Grand Bay – търговски и развлекателен рай, мястото, където местните жители се отправят, когато 
искат нощна забава навън (ресторанти, барове и дискотеки). Наскоро обновения плаж La Cuvette също 
си заслужава да бъде посетен. 
Перейбере – един от популярните обществени плажове, известен със своите търговски обекти, 
ресторанти и кръчми. 
Balaclava Ruins – На метри от Baie aux Tortues, кръстена на множеството костенурки в района от 
моряци през XVII век, могат да бъдат намерени руините на старата интересна крепост Balaclava.  
The Triolet Shivala – най-дългото населено място на острова, град Triolet предлага възможност да 
посетите най-големия индуски храм, на Maheswarnath, построен през 1819 г. в чест на боговете Шива, 
Кришна, Вишну, Муруган, Брахма и Ганеша. 
Овощните градини Labourdonnais – открийте голямо разнообразие от тропически овощни дървета, 
цветни и ароматни екзотични цветя.  
 

Източна част на острова 

Flacq Market - Flacq е едно от най-важните селища в Мавриций. Това място за срещи на жителите на 

Изтока се гордее с най-големия открит пазар в страната. Изключително колоритен пазар, който 

привлича голям брой туристи всяка година. 

Аквапарк Leisure Village - насладете се на незабравими мигове в аквапарка – вашият релакс и 

удоволствие са гарантирани. 

 

Югоизточна част на острова 

Холандските руини - Във Vieux Grand Port, можете да видите останките от първите холандски 

укрепления. Разкопките са в ход и изследователите ще се опитат да разкрият важна част от историята 

на остров Мавриций. 

Махебург – това е едно от главните рибарски селища на острова. Кулите Martello са една от 

интересните забележителности тук. Построени през 1804 г. на великолепния залив Grand Port, кулите 

символизират сцената на съперничеството между старите колониални сили и изобретателността на 

човечеството. Те са крайъгълен камък в историята на острова, символизират края на робството и 

началото на индийската имиграция. 

Souillac – малък морски курорт край скалистото крайбрежие на областта Savanne. Едно популярно 

място е най-южната точка на селото, точно на върха на скала: Gris Gris, откъдето се открива невероятна 

панорамна гледка. 

 

Във вътрешността на острова 

Ganga Talao - Grand Bassin - Отвъд La Marie и Mare-AUX-Vacoas се намира едно от двете естествени 

езера на остров Мавриций. То почива в кратер на изгаснал вулкан. Ganga Talao е важно място за 

поклонение и много местни жители ходят на разходка там по време на фестивала на Маха Шиваратри. 

Black River Gorges – този национален парк от 6574 хектара е създаден през 1994 г. за защита на 

останалите местни гори на Мавриций. Посетителите могат да се насладят на великолепните пейзажи, с 

ендемични растения и редки видове птици.  

 
 

 Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 от 

Закона за туризма, с полица №: 1957013150000841600 на ЗАД „Армеец” 

 



НОВА ГОДИНА В ДУБАЙ 
  

НОВОГОДИШНА ЧАРТЪРНА ПРОГРАМА с 5 НОЩУВКИ  
  

ТРЪГВАНЕ ОТ СОФИЯ И ВАРНА 
 

29 декември 2020 – 03 януари 2021г. 
 

Пътешествие до една от най-горещите и привлекателни луксозни 
туристически дестинации в света, Дубай, рай в Ориента, потънал в 

неописуем лукс и вечен разкош! 
 

ПРОГРАМА 
 
ДЕН 1 (29 ДЕКЕМВРИ) 
 
Излитане от летище Варна в 06:00 ч. и излитане от летище София в 08:00 ч. с 
чартърен полет EAF201 за Обединени Арабски Емирства. Кацане в ОАЕ, летище 
Шаржа в 15:00 ч. и трансфер до избрания хотел (около 45 минути).  Настаняване.  
Свободно време за почивка. 
Вечерта опция за: Круиз с вечеря по новия Дубайски канал до Бизнес бей и 
Даунтаун Дубай- (Цена: €70.00, дете: €50.00) 
Начален час: 19:00. Продължителност: 2 часа 
Двучасов круиз на традиционно арабско корабче. Насладете се на една съвсем 
различна и невероятно красива панорама на Дубай! Ще останете впечатлени от 
пищно осветените небостъргачи на Бизнес бей, множеството 5-звездни хотели с 
интересна архитектура и великолепието на Бурж Халифа. Ще бъдете посрещнати 
с традиционно арабско кафе, придружено от охладени освежителни напитки и 
фурми. Ще усетите оживената атмосфера на града на фона на успокояваща 
арабска музика. Вкуса на Арабия ще бъде допълнен от ароматни мезета, пресни 
салати, месо на барбекю и превъзходни сладкиши. Ще бъдете омагьосани от 
танцовото изкуство танура, докато преминаваме през моста с изкуствен водопад 
и водната завеса която се повдига, за да премине корабчето!  
Нощувка. 
 
ДЕН 2 (30 ДЕКЕМВРИ) 
 
Закуска.  
Отпочинали и свежи след първата нощ в Дубай Ви каним на включената в 
цената Панорамна обиколка на емирството с екскурзовод на български 
език.  
Продължителност: 4 часа 
Екскурзията ще Ви даде възможност да се запознаете с най-интересните 
забележителности в Дубай докато екскурзоводът ви разказва за историята на 
емирството, новите проекти, както и любопитни факти от живота на местното 
население. Ще започнем с посещение на Рамката (The Frame). Dubai Frame е 
висока 150 метра и широка 93 метра, изградена така, че да прилича на огромна 
рамка на картина, през която могат да се видят забележителности, 
представляващи модерен Дубай като Emirates Towers и Burj Khalifa.  
Продължаваме с посещение на Дубайския исторически музей с восъчни фигури, 
където е показано цялото развитие на Дубай от времето на бедуините, ловците на 



бисери и пиратите от Персийския залив до съвременния мегаполис. Сградата 
контрастира с модерните небостъргачи, представяйки автентичната местна 
архитектура. Ще имате възможността да се запознаете с уникални експонати от 
историческото и културно наследство по тези земи.  
Следва булеварда с небостъргачите Шейх Заид Роуд - ще минем покрай Емирейтс 
мол, в който се намира закритата ски писта, Dubai Media City   и Dubai Internet City с 
офисите на водещи световни медийни и софтуерни компании .  
Ще продължим към хотел Атлантис, пътувайки по “стъблото” на Палмата 
Джумейра, първият от трите изкуствени острова с формата на палма. Разбира се, 
няма да пропуснем и фото-паузата пред емблематичния хотел Бурж ал Араб 7*, 
построен във формата на корабно платно навътре в морето.  
Завършваме с посещение на Дубай Марина – квартал на бъдещето и дом на 
зашеметяващи и спиращи дъха небостъргачи, яхтено пристанище и арена на 
местните шейхове, перчещи се с луксозните си автомобили.  
Вечерта опция за екскурзия: Global Village (Глобъл Вилидж) (Цена: 35.00 
евро) 
Начален час: 18:30. Продължителност: 4 часа 
Вечерта имаме удоволствието да ви поканим  да се потопите в  културата на целия 
свят-  над 30 павилиона от 75 различни страни, кафенета и ресторантчета 
разположени около канал с грандиозни алеи за разходки. Милионите посетители 
се забавляват с изключителни изпълнения на живо и концерти, вкусни 
международни ястия, автентични занаяти и стоки от различните страни. Ще 
имаме възможност за пазаруване на ръчно изработени бижута от всички краища 
на света, уникални сувенири и произведения на изкуството...  
Нощувка. 
 
ДЕН 3 (31 ДЕКЕМВРИ) 
 
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и развлечения. 
Сутринта опция за: Цветните градини и Мадинат Джумейра - (Цена: €45.00, 
дете: €40.00) 
Начален час: 08:30. Продължителност: 4 часа 
Цветни килими и многобройни арки насред пустинята! Няма да може да отделите 
сетива от феерията и аромата на милионите цъфтящи цветя, аранжирани в 
разнообразни спиращи дъха форми, простиращи се на длъж и на шир около  вас. 
При всяко следващо връщане тук подредбата и нюансите са различни. Тези 
вълшебни градини са създадени от човешка ръка на площ от 72 000 кв.м. и са дом 
на 120 милиона растения.  
Екскурзията продължава с комплекса Madinat Jumeirah, намиращ се недалеч от 
Бурж Ал Араб и описван като най-зеленото и екзотично място в Дубай. Покритата 
част на пазара е истински лабиринт от малки улички, където попадаш все едно 
във вълшебна приказка. Пищна зелена растителност и вода, която те обгръща от 
всякъде, и която плавно и лениво се носи покрай десетките ресторантчета, 
площадки, летни театри и се отправя навътре далеко, далеко в комплекса, където 
се намират няколко супер скъпи и луксозни хотела, най помпозният от които е 
самия  Бурж Ал Араб. 
Опция за посещение на Бурж Халифа –  площадка “At the Top” (Цена: €60.00, 
дете: €50.00) 
Къде, ако не в Дубай можете да се изкачите на най-високата сграда в света?  
Безспорно най-внушителната забележителност в емирството е Бурж Халифа. Със 
своите 828 метра тя е най-високата сграда в света, която се вижда с невъоръжено 
око от 95-километрово разстояние. Наблюдателната площадка “At The Top” се 
намира на 124-ти етаж на кулата Бурж Халифа и предлага невероятна, почти 360-



градусова панорама към града. При ясно време се виждат дори небостъргачите на 
съседното емирство Шаржа. Билетите се закупуват предварително за точен ден и 
час. Билетът включва изкачване със скоростен асансьор до 124-ти етаж и 
неограничено време за престой. 
 
Посрещнете Новата 2021 година в празнична атмосфера!  
Насладете на богата програма с DJ и много танци, веселие, маски и фойерверки! 
Подгответе Вашите официални тоалети. Меню от отбрани и разнообразни ястия, 
алкохолни и безалкохолни напитки. 
Предложенията за Новогодишно Празненство на база Ол Инкузив можете да 
видите по-долу в офертата. 
Нощувка. 
 
ДЕН 4 (01 ЯНУАРИ) 
 
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и развлечения. 
Следобед опция за: Сафари с джипове в пустинята с включена вечеря - (Цена: 
€70.00, дете: €55.00) 
Начален час: 14:45 . Продължителност: 6 часа 
Уникално, романтично и приключенско! Позволете на прекрасната мека бяла 
светлина на лунните лъчи да падне върху лицето Ви по време на вълшебните 
моменти в пустинята след залез слънце с настъпването на нощта... Ще спрете за 
фото-пауза, за да си направите снимки сред неподправената красота на арабската 
пустиня, да запечатате камилите в тяхната естествена среда и да съхраните 
гледката на великолепния залез. Спускайки се и изкачвайки се по стръмните 
пясъчни дюни ще се отправите към бедуински лагер, където ще имате 
възможност да яздите камила, да си направите временна татуировка с къна, да се 
премените в арабски дрехи или да пушите наргиле. Вечерята ще бъде барбекю. 
Безалкохолните напитки, кафето, чаят и минералната вода са без лимит, а за 
десерт ще опитате арабски сладкиши, приготвени на място, докато чакате. 
Кръшна танцьорка ще завърши това необикновено пътешествие с истински 
арабски танц.  
Нощувка. 
 
ДЕН 5 (02 ЯНУАРИ) 
 
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и развлечения. 
Сутринта опция за: Екскурзия до Абу Даби - (Цена: €75.00, дете: €65.00) 
Начален час: 08:00. Продължителност: 10 часа 
Абу Даби е ултрамодерен град, наричан още Манхатън на Близкия изток, а също и 
“най-зеленият град” в региона с обилната си зеленина и красиви паркове и 
градини.  
Навлизайки в града, ще бъдете очаровани от великолепието на Бялата джамия 
„Шейх Зайед” - най-известната забележителност на Абу Даби и една от сградите с 
най-голяма архитектурна стойност в ОАЕ, а също и една от най-красивите джамии 
в целия свят. Строена в продължение на 11 години от над 3000 работници, 
джамията ще спре дъха ви с най-голямата в света мраморна мозайка, най-
големият килим в света покриващ площ от 5600 кв. м и тежащ 47 тона, както и 
един от най-големите полилеи с диаметър от 10м и височина 15м украсен с 
безбройни кристали Сваровски.  
След разглеждането на джамията ще продължим към Heritage Village – 
автентичен музей на открито с приказна гледка към крайбрежния булевард 



Corniche и зашеметяващия силует на Абу Даби – тук ще се запознаем с живота на 
местните жители преди откриването на петрола в средата на миналия век!  
Екскурзията продължава с фотостоп пред изумителния и изискан хотел с формата 
на замък Emirates Palace. В хотела са инвестирани приблизително 3 милиарда 
долара и труда на 20 000 работника в продължение на 3 години. В него работят 
около 1800 служителя от 49 държави, а в украсата на десертите годишно се 
използват над 5 кг чисто злато за ядене.  
По обяд ще отдъхнем в Marina Mall, след което  ще продължим с посещение на 
Qasr Al Watan - действащият дворец на шейха, дом на Върховния съвет на ОАЕ и 
Федералния кабинет. Ще бъдете впечатлени от бялата фасада на двореца, с 
повече от 5000 геометрични и флорални мотиви, вдъхновени от традиционната 
арабска иконография. Всяка от вратите на двореца е изработена от солиден клен с 
твърдо изваяни детайли от 23 карата злато. Дълга 100 метра, широка 100 метра и 
покрита с купол с диаметър 37 метра, Голямата зала е архитектурното сърце на 
Каср Ал Ватан.  
Следобед ще посетим остров Яс /Yas Island/ - известен с пистата си за Гран При 
на Формула 1 (не е включено посещение на пистата) и фирмените магазини на 
развлекателния парк Ferrari World. Кратко свободно време за разходка в Яс Мол 
/Yas Mall/.  
Нощувка. 
 
ДЕН 6 (03 ЯНУАРИ) 
 
Закуска. Свободно време. Освобождаване на хотела на обяд. Трансфер до летище. 
Полет за България в 17.00 часа.  Кацане на летище София в 20.20 ч. и летище 
Варна в 22:15 ч. с незабравими спомени от Дубай и Обединените Арабски 
Емирства. 
 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ 
 

Отстъпка за ранни записвания - 5% валидна до 15.10.2020 г.   

НЕ е калкулирана в пакетната цена! 
 

Хотел 
Възрастен 
в двойна 

стая 

Единична 
стая 

Допълни
телно 
легло 

Настаняване 
без доп. 

легло за дете 
до 5.99 г. 

Настаняване 
без доп. легло 

за дете до 
11.99 г. 

Настаняване 
без доп. легло 

за дете до 
15.99 г. 

Ibis One 
Central 3* 

915 евро / 
1790 лв. 

1095 евро / 
2142 лв. 

n/a n/a n/a n/a 

Novotel 
WTC 4* 

985 евро / 
1927 лв. 

1215 евро / 
2377 лв. 

935 евро / 
1829 лв. 

735 евро / 
1438 лв. 

735 евро / 1438 
лв. 

735 евро / 1438 
лв. 

Holiday Inn 
FC 4* 

1165 евро / 
2279 лв. 

1515 евро / 
2963 лв. 

965 евро / 
1888 лв. 

735 евро / 
1438 лв. 

815 евро / 1594 
лв. 

n/a 

Crowne 
Plaza FC 5* 

1235 евро / 
2416 лв. 

1665 евро / 
3257 лв. 

965 евро / 
1888 лв. 

735 евро / 
1438 лв. 

835 евро /1633 
лв. 

n/a 

 
 

 
 

https://www.ibisonecentral-dubai-world-trade-centre.com/
https://www.ibisonecentral-dubai-world-trade-centre.com/
https://www.novotel-dubai-world-trade-centre.com/
https://www.novotel-dubai-world-trade-centre.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/dubai/dxbfc/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/dubai/dxbfc/hoteldetail
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/dubai/dubfc/hoteldetail/photos-tours#scmisc=nav_photos-tours_cp
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/dubai/dubfc/hoteldetail/photos-tours#scmisc=nav_photos-tours_cp


 
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА: 

✓ Двупосочен самолетен билет с АК“Electra Airways”; 
✓ Летищни такси; 
✓ Чекиран багаж до 20 кг; 
✓ Един брой ръчен багаж до 7 кг с размер 56/45/25 см; 
✓ Трансфер летище−хотел−летище; 
✓ 5 нощувки със закуски в избрания хотел; 
✓ Панорамна обиколка на Дубай с екскурзовод на български език; 
✓ Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с покритие 

10000 евро; 
✓ Обслужване на място от лицензирани екскурзоводи на български език; 
✓ Представители на туроператора. 

 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА: 
✓ Екскурзиите (опциите) срещу допълнително заплащане; 
✓ Новогодишно празненство; 
✓ Разходи от личен характер; 
✓ Такса „Туристически Дирхам” в Дубай  -  заплаща се задължително и лично 

от туриста при напускане на хотела и се таксува на стая на вечер както 
следва: 5.50 USD за хотели 5*, 4.50 USD за хотели 4*, 3.00 USD за хотели 3*  

✓ Допълнителни покрития (по желание) по застраховка „Помощ при 
пътуване в чужбина“ – пакет Класик с покритие 50 000 евро и пакет 
Премиум с покритие 100 000 евро: 

 - Пакет Класик за лица до 65 год – 23 лв  
 - Пакет Класик за лица над 66 год – 45 лв  
 - Пакет Премиум за лица до 65 год – 57 лв  
 - Пакет Премиум за лица над 66 год – 113 лв 

 
Пакет “Премиум” – всеобхватна защита по време на Вашата почивка – освен 
включеното в пакет “Класик” покрити са и следните рискове: 
- Прекъсване на пътуването, както и отделно връщане до родината поради 
заболяване или подозрения за COVID-19, при условие че това е в съответствие с 
инструкциите и разпоредбите на местните власти.  
- В случай на заболяване на съпруг/а или близък роднина у дома, който има 
животозастрашаващо състояние поради COVID-19, застрахователят ще съдейства 
за връщането до родината и ще възстанови разходите за пътуването.  
Това включва такси за презаверяване и разходи за неизползвани туристически 
услуги.  
- Застраховката също покрива разходите за закъсняло пристигане в чужбина или 
отделно връщане в родината, ако на пътуващия е отказан бординг поради 
съмнение за COVID-19. 
 
Застраховка „Отмяна на пътуване“ (около 100 лв на човек):  
Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна  
застраховка “Отмяна на пътуване”, която е защита в случай на неочаквано 
възпрепятстване на пътуването от здравословен, служебен или семеен характер, 
вкл. Covid-19. Застраховката  покрива разходите за анулиране на пътуването, 
както и на разходите за заплатени, но неконсумирани услуги по време на 
пътуването, ако то е било прекъснато. Повече информация в офиса на фирмата.  
 
 
 



Отмяна на пътуването поради COVID-19: 
Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина 
поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано 
пътуване, застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на 
пътуването. 
Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за 
причина за анулиране на пътуването, при условие че лицето има 
животозастрашаващо състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни 
грижи в болница. 
 
Други причини за отмяна на пътуването, покрити от застраховката: 
Включват медицински и немедицински причини, съкращаване от работа и др. 
описани в Общите условия по застраховката.  
 
Важни уточнения: 
- Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване или 
груба небрежност остават като изключени събития. 
- Пандемия и епидемия продължават да съществуват като изключения в Общите 
условия. Например ако пътуването бъде отменено от туроператора заради COVID-
19, това събитие е изключен риск по застрахователното покритие. 

 
Следните събития също остават изключени от обхвата на застраховките: 
- Пътуване до държави/райони, за които властите са издали официални 
предупреждения за пътуване (степен 5 или 6),  
- Страх от предприемане на пътуване, 
- Отказ за спазване или несъобразяване с правила и разпоредби в съответната 
дестинация 
- Груба небрежност и умишлено заразяване с COVID-19. 
 

 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

 

Име на екскурзията 
Цена на 

възрастен 
Цена за дете 

до 12 год. 
Продължителност 

Целодневна туристическа 
обиколка  на Абу Даби с включено 
посещение на Президентския 
дворец „Qasr Al Watan” 

75 EUR/147 лв 65 EUR/127 лв  10 часа 

Бурж Кхалифа  60 EUR/117 лв 50 EUR/98 лв  5 часа 

Джип сафари в пустинята с 
включена вечеря 

70 EUR/137 лв 55 EUR/107 лв 6 часа 

Круиз и вечеря на традиционната 
арабска лодка Доу /Арабска 
галера/ 

70 EUR/137 лв 50 EUR/98 лв 4 часа 

Глобъл Вилидж 35 EUR/68 лв 35 EUR/68 лв 4 часа 

Цветните градини и Мадинат 
Джумейра 

45 EUR/88 лв 40 EUR/78 лв 4 часа 

 



НОВОГОДИШНО ПРАЗНЕНСТВО: 
 

За гости на Ibis One Central 3* –  в ресторанта на Novotel Trade Centre 
(задължително) 
Цена с включени алкохолни и безалкохолни напитки: 
Възрастен: 115 евро 
Дете под 12 год.: 60 евро 
Дете под 4 год.: безплатно 

 
За гости на Novotel Trade Centre 4* –  в ресторанта на Novotel Trade Centre 
(задължително) 
Цена с включени алкохолни и безалкохолни напитки: 
Възрастен: 115 евро 
Дете под 12 год.: 60 евро 
Дете под 4 год.: безплатно 

 
За гости на Holiday Inn Festival City 4* – в ресторанта на Holiday Inn Fesival City 
(по избор) 
Цена с включени само безалкохолни напитки: 
Възрастен: 75 евро 
Дете под 12 год.: 50 евро 
Дете под 7 год.: безплатно 
Цена с включени с алкохолни и безалкохолни напитки: 
Възрастен: 100 евро 

 
За гости на Crowne Plaza Festival City 5* – в ресторанта на Crowne Fesival City (по 
избор) 
Цена с включени само безалкохолни напитки: 
Възрастен: 120 евро 
Дете под 12 год.: 60 евро 
Дете под 6 год.: безплатно 
Цена с включени с алкохолни и безалкохолни напитки: 
Възрастен: 160 евро 
 
Условия за записване: 

▪ Задграничен паспорт, валиден 6 месеца след датата на пътуването.  
▪ Депозит в размер на 100лв на човек. 
▪ Втори депозит в размер на 300 лева до 01.11.2020 
▪ Пълно плащане до 29.11.2020. 

 
Условия за анулации: 

▪ Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко 
време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след 
заплащане на следните анулационни суми: 

▪ В случай на отказ от пътуването, фирмата възстановява заплатената сума 
при следните удръжки: 

▪ до 01.11.2020: без неустойка 
▪ от 02.11.2020 неустойка първи и втори депозит  
▪ от 29 дни до датата на пътуване: 100 % неустойка от целия договор  
▪ *Изключение прави само случай на развитие на епидемиологичната 

обстановка и възпрепятстване на пътуването поради затваряне на 
границите на България и ОАЕ. В такъв случай туроператора се задължава 



да възстанови внесената от потребителя сума в срок до 14 дни след датата 
на отпътуване. 

 
Вид Използван Транспорт: Самолет и Автобус 
 
Пътуване на лица с ограничена подвижност:  
Пътуването като цяло НЕ Е  подходящо за лица с ограничена подвижност.  
 
Забележки: 

▪ Минимален брой туристи за осъществяване на програмата: 160  
▪ Краен срок за записване по програмата: 30 дни преди заминаване  
▪ Срок за уведомление за несъбран минимум – 20 дни, преди заминаване 
▪ Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи 

(гориво), летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 3% на 
валутния курс в периода м/у датата на сключване на договора и 
отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на 
партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи.  

▪ Посочените пакетни цени са калкулирани при курс на лев към долара 1.00 
USD = 1.70 BGN. 

▪ Поради променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да 
начислят т.нар. горивна такса (fuel surcharge). В такъв случай 
туроператорът си запазва правото да променя цената на пътуването с 
фактическата стойност на горивната такса и тя ще е дължима за всички 
резервации за полета, за които тя се начислява, без значение кога те са 
направени. Цените на горивата в програмата са калкулирани с параметри 
$450/тон и 1 евро = 1.14 долара. При промяна на цените на горивата може 
да бъде начислена горивна такса. Тази такса следва да бъде обявена от 
туроператора и заплатена от потребителя не по-късно от 21 дни преди 
датата на заминаване. 

▪ Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и 
кацане, за което туроператора ще информира своевременно 
потребителите.  

▪ Туроператорът НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и 
работното време на музеите. Възможно е да настъпят промени. 
Туроператорът си запазва правото на промени в последователността на 
изпълнение на програмата по независещи от него причини и не носи 
отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти. 

▪ Всички допълнителни екскурзии се заявяват и заплащат предварително в 
България 

▪ Преди заминаване туроператорът ще информира туристите за евентуални 
изисквания, процедури и препоръки касаещи влизането и престоя в 
Обединените Арабски Емирства. 

▪ Туроператорът запазва правото на промяна при необходимост на часовете 
на излитане. 

 
 

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по 
смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 00088466/13062010010318 на 

ЗК „Лев Инс”АД 
 



НОВА ГОДИНА В СИНГАПУР И ФИЛИПИНИТЕ –  

ЛУКСЪТ НА ИЗТОКА И УНИКАЛНИТЕ БЕЛИ ПЛАЖОВЕ С 

ПРИМАМЛИВ ПОДВОДЕН СВЯТ НА О-В БОХОЛ 

26.12.2020 – 05.01.2021 

11 дни, 8 нощувки 

8 закуски, 2 обяда и Новогодишна вечеря 

 

 ДЕН 1 – 26.12.2020 СОФИЯ – ДОХА - СИНГАПУР 

Среща на летище София, Терминал 2 за полет на Qatar airways до Сингапур с 
прекачване през Доха в 12:25 ч. Кацане в Катар в 18:05 ч. и свързващ полет до Сингапур в 20:30 

ч.  

 
ДЕН 2 – 27.12.2021 СИНГАПУР 

Пристигане на международното летище в Сингапур в 09:15 ч. местно време. Порещане 

от представител на местния партньор.  
След кацане ще се отправим на полудневен тур на Сингапур (включен в цената) - 

футуристичен дизайн и изискан лукс са най-честите асоциации за тази азиатска перла. 

Съчетаващ исторически места, храмове и традиции заедно със свръхмодерно развитие, 
Сингапур се изкачи до топ 5 на най-посещаваните градове. Архитектурните чудеса около 

Марина Бей, Музеят за наука и изкуство, Еспланадата, Градините край залива, Китайският 
квартал и Храмът на зъба на Буда, плажовете и атракционният парк „Юнивърсъл Студиос” на 

остров Сентоса, многобройните търговски центрове и изкусителни ресторанти са съвсем 

малка част сред множеството забележителни места в Сингапур.  
Да се потопиш в магията на това място, означава после да почувстваш силен прилив 

на енергия и вдъхновение! 

Нашата обиколка ще започне от забележителната „Градина на орхидеите“, част от 
Ботаническата градина на Сингапур, забележителен парк и любимо място за отдих на 

местните хора.  

Ще продължим с Парка Мерлион-национален символ на Сингапур. Мерлионът е 
митично същество с глава на лъв и тяло на риба. От парка се откриват невероятни гледки към 

емблематичния хотел Марина Бей Сендс, виенското колело на Синапур – Singapore Flyer и 

Еспланадата. 
Ще посетим Малката Индия - етнически квартал, разположен точно срещу Китайския 

квартал. Идвайки тук, посетителите се потапят в един екзотичен свят с оживени улички, 

индийски пъстроцветни стоки, аромати, култури. 
Ще видим също Civic District - административен център на града, сградата на 

Парламента, Националната галерия на Сингапур. 

Обиколката ни ще завърши с качване на площадката за налбюдение на хотел Marina 
Bay Sands и панорамна гледка към целия град.  

 



Следобед се отправяме към Хотел Carlton 4*, настаняване и свободна вечер. Нощувка. 

 
ДЕН 3 – 28.12.2020 СИНГАПУР 

Закуска. Свободно време в Града на бъдещето.  
 
Предлагаме ви няколко варината как да прекарате този ден:  
• Ако сте почитатели на пазаруването, непременно се разходете по Orchard Road, 

където по протежение на 2,2км ще намерите повече от 20 шопинг центъра с богато 
разнообразие от маркови магазини и елитни заведения (не е включено в цената). 

• Ако търсите интересно, и в същото време по-изгодно място за пазаруване и вкусна 
храна, не пропускайте да отидете до Китайския квартал (не е включено в цената). 

• Посетете о-в Сентоса (около 4ч) – изкуствено създаденият остров е известен с 
множеството увеселителни паркове, заведения и високо категорийни хотели, 
както и огромният SEA Аквариум (не е включено в цената).  

• Разходка из Градините на Залива (Gardens by The Bay) (не е включено в цената). 
• Посетете най-голямата зоологическа градина Wildlife в Сингапур (не е включено в 

цената). 
 
 Нощувка в хотела в Сингапур.  
 
ДЕН 4 – 29.12.2020 СИНГАПУР – МАНИЛА, ФИЛИПИНИТЕ (полет с продължителност 
около 3,5ч)  
 Закуска. Напускане на хотела в Сингапур. 

 Трансфер до летището за полет до Манила, Филипините.  
 Пристигане на международното летище в Манила и посрещане от представител на 

местния партньор.  

 Филипините са архипелаг съставен от 7107 острова, разположен в Тихия океан, 
източно от Виетнам, северно от Индонезия, а морето Сулавеси е на юг. Страната е разделена 

на три области – Лусон, Висаяс и Минданао. Столицата Манила се намира в Лусон, Себу – 

вторият по големина град е в област Висаяс, а известният град Давао е в Минданао. 
Страната разполага с повече от 15 500 км плажна ивица.  

 Около 700 острова са населени, като на някои от тях са изникнали големи градове, 

други са с непокътната природа. Големи, малки, пясъчни, слънчеви, екзотични, релаксиращи и 
красиви – тези думи описват почти всички острови на тропическата страна.  

 Населението на Филипините е усмихнато, приветливо и ще ви очарова с 

непринудеността и приятелското си отношение.   
Добре дошли във Филипините! 

   

 Трансфер до хотел The Manila Hotel 5*. Настаняване и свободно време. Нощувка.  
 

ДЕН 5 – 30.12.2020 МАНИЛА – БОХОЛ (полет с продължителност 1,20 ч.) 

 Закуска в хотела в Манила. Напускане на стаите и трансфер до летището за 
вътрешен полет до о-в Бохол.  

 Остров Бохол е 12-тия по големина от архипелага и е известен със своите 

„Шоколадови хълмове“, белите непокътнати плажове и изключително богат на морски 
обитатели, особено в залива Памилакан, подводен свят.   

https://www.carltonhotel.sg/
https://www.manila-hotel.com.ph/


 Островът е известен със своите малки обитатели с големи ококорени очи – 

дългопети (tarsiers), също и с късите, но пълноводни и подходящи за различни водни спортове 
реки, както и с дългите девствени бели плажове.  

 

 Пристигане в ранния следобед на летище Тагбиларан и посрещане от представител 
на партньора на място. Трансфер до хотела на о-в Бохол. Настананяване в стаите и свободно 

време.  

 Нощувка.  
 

ДЕН 6 – 31.12.2020 БОХОЛ 

 Закуска. Свободен ден за почивка и слънчеви бани на райския бял пясъчен плаж на 
о-в Бохол.  

 Мястото, където се намираме е уникално с един от най-чистите плажове на острова, 

а съвсем наблизо е известният подходящ за водните си спортове плаж Думалуан (Dumaluan), 
както и „забързаният“ плаж Алона – популярна дестинация за любителите на нощните 

приключения.  

 Не пропускайте да се насладите на слънцето под безгрижните палми, да се потопите 
в чистите води на океана и да се поглезите с коктейл на плажа... 

 

 Подготовка за Новогодишната вечеря в хотела.  
Честита НОВА 2021 ГОДИНА! 

 

ДЕН 7 – 01.01.2021 БОХОЛ 
Закуска. Свободно време за релакс в курортния комплекс на о-в Бохол.  

Нощувка.  

 
ДЕН 8 – 02.01.2021 БОХОЛ – ШОКОЛАДОВИТЕ ХЪЛМОВЕ  

Закуска. Днес ни предстои целодневна разходка из красотите на прекрасния зелен 

остров Бохол (включено в цената, продължителност около 8 ч).  
Екскурзията ни ще започне с посещение на град Баклайон с фото стоп на историческия 

паметник посветен на Кървавото споразумение, сключено през 1965 г между местния 

управник Сикатуна и испанския пътешественик Мигел Лопес де Легаспи. Кървавото 
споразумение е вид местен ритуал, в който двама души сключват приятелски договор, 

скрепен с няколко капки кръв от ръката на всеки от участниците, смесени с вино. Сместта се 

изпива до последната капка...  
Продължаваме към едноименната църква на Баклайон, която е една от многото 

църкви с каменна структура на острова, но тази е оцеляла почти без поражения след голямо 

заметресение. В нея са показани много религиозни предмети, местни дрехи и записана на 
животинска кожа църковна музика.  

След това се отправяме към голямата атракция на остров Бохол – Шоколадовите 

хълмове. Географските чудеса на острова, които менят цевта си в зависимост от сезона, са 
негова визитна картичка. През лятото, когато е много сухо и горещо, хълмчетата, 

разположени в долина, променят багрите си от зелено в кафяво, и погледнати от далеч се 

превръщат в големи „шоколадови капки“ насред долината. От там носят и своето име – 
Шоколадовите хълмове.   По пътя нагоре, ще минем през известната махагонова гора Билар. 



Слизайки надолу, ще спрем на река Лобок за круиз сред джунглата, а по време на 

круиза ще се насладим на вкусен обяд (местна кухня, включено в цената).  
Преди да се върнем към хотела, ще спрем в резерват за опзване на най-малките 

примати в света – дългопетите. Ще се запознаем отблизо с тези симпатични нощни животни 

с малки телца и дълги опашки, които правят впечатление с широките си ококорени очи.  
Връщане в хотела късния следобед.  

Свободно време. Нощувка.  

 
ДЕН 9 - 03.01.2021 БОХОЛ – О-В БАЛИКАСАГ – БОХОЛ 

Закуска в сух пакет. Ранно отпътуване към о-в Баликасаг, известен с уникалния си 

подводен свят (включено в цената). 
О-в Баликасаг се намира само на 6 км от брега на Панглао (мястото, на което се 

намираме на о-в Бохол) и е рай за всички любители на коралите и цветните рибки. Ще имаме 

възможност да се разходим по острова (по желание) и/ или да се насладим на уникалния 
подводен свят. Ще направим пикник обяд на острова (включен в цената).  

Ранния следобед – връщане към хотела.  

Свободен следобед. Нощувка.  
 

ДЕН 10 - 04.01.2021 БОХОЛ – МАНИЛА - ДОХА  

Закуска. Освобождаване на стаите около обяд.  
Свободно време до трансфера до летището за полет до Манила.  

Посрещане на терминала за вътрешни полети в Манила от представител на местния 
партньор и трансфер до международния терминал за полет до Доха в 23:30ч.  

 

ДЕН 11 – 05.01.2021 ДОХА – СОФИЯ 
Пристигане на международното летище Hamad в Доха в 04:45 ч. Свързващ полет за 

София в 07:10 ч. Пристигане в България в 11:25 ч.  

 
Край на прогамата! 

 

Пакет с включени 3 екскурзии и НГ вечеря в хотела на о-в Бохол 

ХОТЕЛИ 

Цена на 

човек в 

двойна стая 

Цена на човек 

в единична 

стая 

Цена на 3-ти 

възрастен в 

двойна стая 

Дете до 10,99 г с 

двама вързрастни 

в стая 

BOHOL BEACH CLUB 

4*/ BB/ deluxe room 

2920 евро/ 

5712 лв 

3475 евро/ 

6797 лв 

2865 евро/  

5603 лв 

2150 евро/  

4204 лв 

AMORITA RESORT 5*/ 

BB/ deluxe room 

3322 евро/ 

6498 лв 

4122 евро/ 

8061 лв 

3178 евро/  

6215 лв 

2381 евро/  

4657 лв 

 

Цената е на човек и включва: 

❖ Самолетен билет София – Доха – Сингапур – Манила – Доха – София с Qatar airways, 

позволен регистриран багаж до 30 кг. с включени летищни такси; 
❖ Самолетен билет Сингапур - Манила с включен багаж 20 кг. с Philippines Airlines; 

https://www.boholbeachclub.com.ph/
https://www.amoritaresort.com/


❖ Самолетен билет Манила – Тагбиларан – Манила с включен багаж 20 кг. с Philippines 

Airlines; 
❖ 2 нощувки със закуски в Сингапур в deluxe стаи в хотел Carlton 4+*; 

❖ 1 нощувка със закуска в Манила, Филипините в tower deluxe стаи в хотел The Manila 

Hotel 5*; 
❖ 5 нощувки със закуски в избрания хотел на о-в Бохол, Филипините; 

❖ Новогодишна вечеря в хотела на о-в Бохол, Филипините; 

❖ Трансфери летище-хотел-летище в Сингапур; 
❖ Трансфери летище-хотел-летище в Манила; 

❖ Трансфери летище-хотел-летище на о-в Бохол, Филипините; 

❖ Обзорна обиколка на Сингапур; 
❖ Билет за Градината на Орхидеите, част от Ботаническата градина в Сингапур; 

❖ Билет за панорамната площадка на хотел Marina Bay Sands 5* в Сингапур;  

❖ Обзорна екскурзия на о-в Бохол с посещение на Шоколадовите хълмове; 
❖ Еднодневна екскурзия до о-в Баликасаг с възможност за шнорхелинг от о-в Бохол; 

❖ Всички преходи с автобус, включени в програмата; 
❖ Входни такси за посещаваните обекти по програмата; 
❖ Екскурзоводско обслужване от сертифицирани екскурзоводи на място на английски 

език; 
❖ Водач от България по време на пътуването при минимум 14 туриста, който помага с 

превода; 
❖ Медицинска застраховка с покритие  от 15 000 евро на човек с включен риск за 

лечение от COVID-19; 

Цената не включва: 

❖ Доплащане за вечери в хотела на о-в Бохол:  

o Bohol Beach Club 4*– 150 евро на човек за целия престой, включително и за деца 
до 10,99 г., по желание се доплаща предварително от България;  

o Amorita Resort 5*– 180 евро на човек за целия престой, включително и за деца 

до 10,99 г., по желание се доплаща предварително от България;  
❖ Бакшиши /задължителен минимален бакшиш за екскузовод и шофьори/– 40 EUR на 

човек за цялата програма – заплащат се задължително от България; 
❖ Напитки по време на храненията посочени в програмата; 
❖ Лични разходи на място;  
❖ Други допълнителни екскурзии; 

 

Разписание на полетите с АК Qatar Airways:  

Дата Лети от Излита в Каца в Пристига в 
Продължител

ност 
26.12.2020 СОФИЯ 12:25 ДОХА 18:05 04:40 часа 
26.12.2020 ДОХА 20:30 СИНГАПУР 09:15 07:45 часа 
04.01.2021 МАНИЛА 23:30 ДОХА 04:45 + 1 (кацане 

на 05.01) 
10:15 часа 

05.01.2021 ДОХА 07:10 СОФИЯ 11:25 05:15 часа 

 
Часова разлика по време на пътуването между: 

София, България и Доха, Катар: +1 час 

София, България и Сингапур е: +6 часа 
София, България и Филипините е: +6 часа 

https://www.carltonhotel.sg/
https://www.manila-hotel.com.ph/
https://www.manila-hotel.com.ph/


Условия и забележки: 
✓ При записване се внася  депозит от 2500 лева, а пълно плащане се прави 45 дни преди 

отпътуването. 
✓ Офертата важи при минимум 14 туриста. 
✓ Краен срок за уведомление за събран минимален брой участници за осъществяване на 

пътуването: 30 дни преди заминаването.  
✓ Пътуването е без медицински изисквания за имунизации.  

✓ COVID-19 забележка – поради динамично променящите се условия, медицинските 
условия за влизане в страната подлежат на препотвърждение при приближаване 
периода на пътуване.  

✓ Няма визови ограничения за български граждани за влизане в Сингапур и Филипините; 
✓ Цената на екскурзията е калкулирана при курс на щатския долар 1 USD = 1.72 лв. и при 

увеличение или намаление на курса в рамките на 5% агенцията си запазва правото да 
преизчисли посочените цени по курса към момента на крайното плащане. 

✓ Използван транспорт: Самолет и автобус. 
✓ Туроперторът си запазва правото на промяна на обявените хотели по програмата с хотели от 

същата категоризация, идентични по качество. 
✓ Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на 

мероприятията по програмата. 
✓ Застраховка „Отмяна от пътуване“: Туроператорът предоставя възможност за сключване на 

допълнителна  застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма със 
ЗАД Армеец, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване 
на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки,  неотложно 
явяване на дело, съкращаване от работа и др. Застраховката се сключва най-късно до 5 
календарни дни, считано от датата на внасяне на депозит. Размерът на 
застрахователната премия ориентировъчно е около 3% от застрахованата сума.  Повече 
информация в офиса на фирмата. 

 
Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди започването 
на изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на следните суми: 
 
Срокове за анулации и неустойки: 
✓ при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;  
✓ между 60-ия и 45-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения депозит, 

изискуем от авиокомпанията, като неустойка за анулирания самолетен билет;  
✓ между 45-ия и 20-ия ден се удържат 70% от стойността на ТП 
✓ при по-малко от 20 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията. 

 
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички 
допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок съобразно 
спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билени по международни полети и не по-късно 
от 20.11.2020 г., като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА само дължимите суми, свързани с 
евентуалното преиздаване на билетите. 
 
Информация относно здравните изисквания: няма ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ медицински и санитарни 
изисквания при пътуване до Сингапур и Филипините към 07.07.2020 г. 
Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването като цяло НЕ Е подходящо за лица с 
ограничена подвижност. 
 
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла 

на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 13062010010318 на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 



НОВА ГОДИНА В ШРИ ЛАНКА   

ДУХОВНАТА СИЛА НА БУДИЗМА И ШЕМЕТНИТЕ 

ПРИРОДНИ КРАСОТИ НА ОСТРОВА 

София-Доха-Негомбо-Коломбо-Пераденя-Канди-Матале-Дамбула 

Кандалама с природен парк „Миннерия“- Сигирия-Пиннавала-Коломбо-

София 

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ 4* ДЕЛУКС СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ! 

ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА ПЪЛНА ЕКСКУРЗИОННА ПРОГРАМА В 7 ГРАДА!  

ВРЕМЕ ЗА ПЛАЖ НА БРЕГА НА ИНДИЙСКИ ОКЕАН!  

НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ ВКЛЮЧЕНА В ХОТЕЛА В КАНДИ!  

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧАЕНА ПЛАНТАЦИЯ И САФАРИ В ПРИРОДЕН ПАРК „МИННЕРИЯ“ - 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ СЪС СЛОНОВЕ В ДИВАТА ПРИРОДА! 

9 дни / 7 нощувки 

 Дата: 27.12.2020– 04.01.2021 г. 

 

      ПРОГРАМА 

1‘ви ден 27.12.2020: София– Доха; 

Среща на летище София, Терминал 2 в 10:20 ч. за полет София-Доха с редовен полет QR 228 

на Qatar Airways в 12:25 ч. Кацане на летището в Доха в 18:05 ч. Излитане за Коломбо с полет 

QR 662 в 19:35 часа. 

2‘ри ден 28.12.2020: Коломбо – Негомбо;     Закуска и вечеря 

Кацане на летище Бандаранайке в Коломбо, рано сутринта в 02:55 ч. Посрещане от 

представител на местния ни партньор и отпътуване към  хотел Suriya Resort and SPA 4*(на 

около 45 мин от летището на Коломбо), разположен на прекрасен плаж на Индийския океан 

на западното крайбрежие на острова. Настаняване веднага при пристигане.   

Закуска. Време за релакс. Около обяд, отпътуване за столицата на острова /около 40 мин./ 

Пристигане в Коломбо. Обяд в ресторант в Коломбо, след което панорамна обиколка на 

забележителностите на града. 

Пулсиращият метрополис Коломбо, разположен в западната част на островната държава е и 

турбината, която генерира 50% от БВП на страната. Коломбо е най-големият град в Шри 

Ланка и бивша административна столица и се намира в непосредствена близост до 

настоящата административна столица Шри Джаяварданапура Коте.   Благодарение на 

стратегическото местоположение на кръстопътя между важни морски търговски пътища, 

идващи от изток и запад, още преди 2000 години Коломбо е прочуто пристанище сред 

древните търговци. Градът придобива статута на столица, когато през 1815 г. островът е 

колонизиран от Британската империя. Коломбо запазва статута си и при обявяването на 

независимостта на нацията през 1948 година. През 1978 г., когато административните 

функции са били преместени в Шри Джаяварданапура Коте, Коломбо е обявен за търговска 

столица на Шри Ланка. Днес това е един забързан и оживен град, предлагащ пленяващото 

съчетание от модерен живот и колониална атмосфера, символизираща богатото минало на 

http://www.suriyaresort.com/


страната. Ще останете очаровани от пъстрата смесица на историческото наследство на 

града, в съчетание с пулсиращата модерност и урбанистичен пейзаж. 

 

Връщане обратно в хотела. Вечеря и нощувка.  

 

3‘ти ден 29.12.2020:  Негомбо                                                                           Закуска и вечеря 

Закуска. Свободен ден за плаж и Аюр веда СПА процедури. Вечеря. Нощувка.  

• По желание тур до Негомбо. Курортната зона в миналото е известна като център на 

търговията с прочутата цейлонска канела по времето на холандската колонизация. 

Можете да се насладите на безкрайните златни плажове и романтични лагуни, да 

дегустирате най-вкусните лобстери, скариди и рибни блюда или просто да се 

пошляете  в малките улички, изпълнени с барове, нощни клубове, сувенирни 

магазини и да се насладите на цялата жизнерадостна суетня, която е присъща на 

всяко курортно градче. 

4’ти ден 30.12.2020: Негомбо- Пераденя -Канди;                       Закуска и вечеря 

Закуска. Отпътуване за Канди (105 км, около 3 часа). По пътя за Канди, посещение на чаена 

плантация и фабрика за преработка на чай в Гирагама. Ще имате удоволствието да 

проследите целия процес, от внимателното събиране на най-нежните листенца чай, през 

прецизната му обработка до Вашата вълнуваща чаша цейлонски чай, който ще дегустирате с 

бучка кокосова захар в устата, заедно с  вкусните традиционни чаени сладкиши.  

 

Пристигане в Канди. Свободно време за обяд в кралската столица Канди.  

Разходка из Кралската ботаническа градина Пераденя разположена на  147 акра площ. 

Началото е поставено в 14 в. и в миналото е любима градина за разходки  на Кралете на 

Гампола и Канди, а днес може да се видят повече от 5000 вида дървета, растения и храсти, 

включително някои редки и ендемични видове, представители на флората на тропическия 

климатичен пояс. Ще видите и 5 –те Палмови булеварда, като най-ранно засадения и най-

висок е Кралския палмов булевард (1905 год.) 

Ще бъдете впечатлени и от срещата с Lodoicea, растителен вид, известен като 

морски кокос, Коко де Мер или двойния кокосов орех.  Видът е ендемичен и идва от 

Сейшелските острови. Дървото расте над 30 м височина. Двудомно е, което означава, че 

мъжките и женски цветове са разположени на различни растения. Зрелият плод е 40-50 

см в диаметър, тежи 15-30 кг, и съдържа най-голямото семе в света.  Свободно време за 

разходка в Канди. Следва посещение на една от многото  бижутерски фабрики  в Канди, 

където ще имате възможност да разберете и видите как се добиват и обработват 

скъпоценните камъни, с които острова е прочут. Звездовидният сапфир и рубин се добиват 

само в Шри Ланка, ще видите забележително красиви колекции от скъпоценни и полу-

скъпоценни камъни, рожби на земните недра, а така също  ще имате и възможност да се 

сдобиете с мечтани бижута. Настаняване в хотел Amaya Hills 4* или подобен. Вечеря и 

нощувка. 

 

5‘ти ден 31.12.2020:                           Закуска и вечеря 

Закуска. Разходка из Канди - древната кралска столица на Шри Ланка, свещено място 

за будистката вяра. Скрити зад планини и джунгли, над 200 години Канди и Сингхалските 

крале давали успешен отпор на португалците, докато в 1815 г., градът капитулирал пред 

https://www.amayaresorts.com/amayahills/


англичаните. В миналото името на Канди се свързвало с представата за разкош и 

великолепие. Тук пред вас ще оживеят много от легендите, традициите и фолклора, свързани с 

митичния град, известен преди всичко със своята удивителна реликва - Свещеният зъб на Буда, 
който се съхранява в храма Далада Малигава.  

Канди е оживен малък град, носещ спокойната атмосфера на светостта. Но при пълнолуние през юли 

или август всяка година той избухва във вихъра на вековния и шумен десетдневен фестивал, 
наречен Есала Перахера. Пет нощи не спират церемониите и танците пред петте главни будистки и 

хиндуистки храма. След това, на шестата нощ, тръгват шествията от светилищата към Далада 

Малигава (Храма на зъба). Всяка вечер те стават все по-пищни и грандиозни, с костюмирани 
танцьори, барабанисти, музиканти, акробати и артисти, които ходят на кокили, размахват 

цветни ленти, танцуват с бичове и жонглират с факли, всичко това на фона на десетки слонове, 

нашарени и загърнати с обсипани в светлинки наметала. За финалната процесия всички 
изпълнители, както и повече от сто слона, се събират заедно, водени от най-големия мъжки слон, 

който носи върху главата си копие на светия реликварий.  

 

Връщане в хотела. Възможност за релакс край басейна или Аюр веда спа процедури.  

 

НОВОГОДИШНА ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ 

 

ЧЕСТИТА НОВА 2021 г. ! 

 

6‘ти ден 01.01.2021:  Канди – Матале- Дамбула                        Закуска и вечеря 

 

Закуска, около обяд, отпътуване за Дамбула. Попътно посещение на „Градината на 

подправките” в Матале. Тук ще се запознаете с огромното разнообразие от ароматни 

растения и процеса на отглеждането им, а също така и как намират приложение в различни 

Аюр веда лечебни и козметични продукти. Разбира се, ще имате възможност и да си 

закупите от това богато разнообразие и ще научите как да ги използвате. 

Настаняване в хотел Amaya Lake 4* или подобен.  Време за СПА и релакс край басейна, както 

и разходка около красивото езеро, на което  е разположен хотела.  Вечеря и нощувка.  

 

7‘ми ден 02.01.2021:  Дамбула – Сигирия- Миннерия-Дамбула  Закуска и вечеря 

Закуска. Отпътуване за Сигирия - една от най-интересните природни и исторически 

забележителности на Шри Ланка – дом на „Крепостта в небето”, наречена още Лъвската 

скала, заради статуята на огромен лъв, който стои на входа на крепостта, извисяваща се 

отвесно на повече от 150 метра. С добре запазения си градски център от първото 

хилядолетие, с комбинацията от сгради и градини, пътеки, водни резервоари, съчетанието 

от симетрични и асиметрични елементи, използването на различни нива на хоризонтално и 

вертикално планиране, крепостта е красноречив пример за архитектурните традиции на 

Шри Ланка.  Предстои изкачване до древните руини по стръмна спираловидна стълба, която 

ще ви отведе до върха на платото, от където се разкриват чудни гледки, които ще 

предизвикат въображението ви.  

След обяд, отпътуване за Хабарана, град, намиращ се в северо-източната часта на острова, в 

близост е разположен природния парк „Миннерия“, разпростиращ се на 8800 хектара. 

Изкусително красива джунгла, убежище на дивите слонове, стада от елени, много птици, 

Минерия е магнит за любителите на дивата природа. Тук ще се насладите на сафари с 

джипове и наблюдение на най- голямото събиране на слонове в дивата природа, над 300 в 

дадени моменти на деня, когато бавно и полюшвайки се, милите гиганти се придвижват към 

покритите с растителност поля, за да си хапнат нежни тревички. Преживяване, което ще  

остане завинаги в сърцето ви. 

http://www.nasamnatam.com/statia/Esala_Perahera_pochitajki_zyba_na_Buda-1716.html
https://www.amayaresorts.com/amayalake/


Връщане в хотела. Вечеря и нощувка.  

 

8‘ти ден 03.01.2021:  Дамбула- Пинавала- Коломбо                             Закуска и вечеря  

Закуска. Отпътуване за Коломбо. По пътя посещение на Пещерния храм на Дамбула. Мястото 

е известно с едноименния будистки скално-пещерен храм, построен през 1 век преди н.е. 

от крал Валагамбаху, част от Световното и културно наследство на ЮНЕСКО. Това е най-

впечатляващият пещерен храм в Шри Ланка. Комплексът е разположен на върха на 

планината, на височина 350 м и се състои от пет отделни пещери с над 2000 кв. м. стени и 

тавани, покрити със стенописи. Това е най-голямата открита досега в света изрисувана 

площ. Тук ще видите над 130 статуи на Буда. Най-голямата от тях е колосална фигура, 

гравирана в скалата, с размери над 14 м.  

Продължаване за Коломбо, по пътя посещение на приюта за осиротели слонове в Пинавала. 

Разположен сред 25 акрова кокосова гора е създаден през 1975г. днес в приюта има над 40 

слона, включително и бебета слонове. Това е изживяване, което не бива да бъде пропуснато. 

Свободно време за разходка по чаровната търговска уличка в Пинавала и последна 

възможност да се сдобиете със забавни и красиви сувенири от Шри Ланка. 

Пристигане в Коломбо. Вечеря в ресторант в Коломбо и трансфер до летище Бандаранайке 

за полет до Доха в 02:45 ч на 04.01.2021 г.  

9‘ти ден 04.01.2021:  Коломбо –Доха-София;         

Полет за Доха на Qatar Airways QR 669 в 02:45 ч.  Кацане в Доха в 05:30 ч. Излитане от Доха за 

София в 07:10 ч . Пристигане в София в 11:25 ч на 04.01.2021 г.  
 

 
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 

 
 

На човек в двойна 

стая 

Единична стая Доп. легло 

         1758 евро/ 

        3438 лева 

1987 евро/ 

3886 лева 

1725 евро/ 

3374 лева 

 

Цената е на човек и включва: 

❖ Самолетен билет София-Доха Коломбо-Доха-София с АК Qatar airways с включен багаж 

до 30кг; 

❖ Летищни такси; 

❖ 3 нощувки със закуски и вечери ( 2 нощувки + настаняване рано сутринта на 28.12) в 

плажен хотел в Негомбо в хотел Suriya Resort and SPA 4* или подобен; 

❖ Обяд в ресторант в Коломбо на 28.12.  

❖ 2 нощувка със закуска и вечеря в Кандалама в хотел Amaya Lake  4* или подобен; 

❖ 2 нощувка със закуски и вечери в Канди в хотел  Amaya Hills 4*  или подобен; 

❖ Транспорт с климатизиран туристически автубус по целия маршрут на програмата; 

❖ Сафари в природен парк Миннерия;  

❖ Посещение на Сигирия; 

❖ Разглеждане на скалните храмове в Дамбула; 

❖ Посещение на „Градината на подправките“ в Матале;  

❖ Новогодишна празнична вечеря в хотел Amaya Hills 4*  в Канди ; 

❖ Вход за Кралската ботаническа градина в „Пераденя“; 

❖ Посещение на чаена плантация в Гирагама;  

❖ Посещение на приюта за слонове в Пинавала; 

http://www.suriyaresort.com/
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❖ Обзорна обиколка на Коломбо;  

❖ Вечеря, преди отпътуване в ресторант в Коломбо; 

❖ Всички екскурзии и преходи с автобус, включени в програмата; 
❖ Входни такси за посещаваните обекти по програмата; 
❖ Екскурзоводско обслужване от сертифицирани екскурзоводи на място, с превод на 

български; 
❖ Водач от България по време на пътуването; 
❖ Медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с изискуемото покритие на посещаваната 

държава за периода на пътуване. Застрахователното покритие обезпечава и разходи при 
евентуално заболяване от „COVID 19“ 

❖ Минерална вода в автобуса по време на всички преходи; 
❖ Предпазни маски и ръкавици, дезинфектанти по време на всички преходи; 

 

Цената не включва: 

❖ Разходи от личен характер; 

❖ Застраховка отмяна на пътуване и прекъсване на пътуването по неотложни 
независещи от клиента причини – по желание и на запитване в офиса на 
туроператора; 

❖ Виза за Шри Ланка – 196 лева (заплаща се предаврително от България, а се поставя 
на летището при пристигането в Коломбо); 

❖ бакшиши /задължителен минимален бакшиш за екскузовод и шофьори/– 30 EUR на 
човек за цялата програма 

 
Полетно разписание с Qatar Airways: 

27.12 СОФИЯ 12:25 ДОХА 18:05 

27.12 ДОХА 19:35 КОЛОМБО 02:55 на 28.12.  

04.01 КОЛОМБО 02:45 ДОХА 05:30  

04.01 ДОХА 07:10 СОФИЯ 11:25 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

• Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата на връщане.  

• За деца под 18г., пътуващи без родители - нотариално заверено родителско 

разрешение за напускане на страната от непътуващия родител (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.  

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

• Краен срок за уведомление за събран минимален брой участници за осъществяване 

на пътуването: 30 дни преди заминаването  

• Няма други визови, санитарни и медицински изисквания за пътуване до Шри Ланка 

• Цената на екскурзията е калкулирана при курс на щатския долар 1 USD = 1.746 лв. и 

при увеличение или намаление на курса в рамките на 5% агенцията си запазва 

правото да преизчисли посочените цени по курса към момента на крайното плащане 

• Използван транспорт: Самолет и автобус 

 

Условия и Забележки: 
✓ При записване се внася  депозит от 1500 лева, а пълно плащане се прави 45 дни 

преди тръгване. 
✓ Офертата важи при минимум 14 туристи. 
✓ Пътуването е без медицински изисквания за имунизации. 
✓ Туроперторът си запазва правото на промяна на обявените хотели по програмата с 

хотели от същата категоризация, идентични по качество; 



✓ Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на 
мероприятията по програмата. 

✓ Застраховка „Отмяна от пътуване“: Туроператорът предоставя възможност за 
сключване на допълнителна  застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от 
Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване 
и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови 
близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Повече информация 
в офиса на фирмата. 

 
Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди 
започването на изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на следните 
суми: 
 
Срокове за анулации и неустойки: 
✓ при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се 

удържа;  
✓ между 60-ия и 45-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения 

депозит, изискуем от авиокомпанията, като неустойка за анулирания самолетен 
билет;  

✓ между 45-ия и 20-ия ден се удържат 70% от стойността на ТП 
✓ при по-малко от 20 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията. 

 
 
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, 
всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка.  
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок 
съобразно спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билени по международни 
полети и не по-късно от 20.11.2020 г., като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА само 
дължимите суми, свързани с евентуалното преиздаване на билетите. 
 
 

Забележка: *COVID-19  Поради динамично променящите се уловия, 
медицинските изисквания за посещение на страната подлежат на 
препотвърждение при приближаване периода на пътуване. 
 
В случай на развитие на епидемиологичната обстановка в отрицателна посока и възпрепятстване на 
пътуването поради затваряне на границите на България и/или Шри Ланка, внесения депозит от 
потребителя се възстановява в срок до 14 дни след датата на отпътуване; 
 
Информация относно здравните изисквания: няма ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ медицински и санитарни 
изисквания при пътуване до Шри Ланка към настоящия момент на публикуване на програмата – 08 
юли 2020 г. 

 
Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването като цяло НЕ Е  подходящо за лица 
с ограничена подвижност. 
 
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 

от Закона за туризма, с полица №00088466/13062010010318/22.04.2020 г на ЗД «ЛЕВИНС»  

 


