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Група за остров Мавриций, 
18-27.10.2020г., с водач 

 

10 дни/ 7 нощувки на All Inclusive пансион 

цена от: 2594 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Дати: 18 - 27.10.2020г. 

Гарантирана група на полети на Турски Авиолинии, с водач от туроператора 

   

 

 
Остров Мавриций е едно от бижутата на Индийския океан, което пленява с красиви пейзажи и безконечни бели плажове. И като такова 

продължава да съхранява и пази своята природа непокътната и девствена. Всепоглъщащата красота изпълва и насища атмосферата на 

Мавриций. И тя е в идеален унисон с непреднамерената доброта и усмихнатост на местните маврицианци - първокласното обслужване е 

запазена марка на острова! Не случайно Марк Твен пише за острова: „Раят е изкопиран от Мавриций"!  

Програма: 

1 ДЕН - Отпътуване за Мавриций 

Явяване на летище София Терминал 2 два часа преди полета. Регистрация за полета и отпътуване за Истанбул с полет на Turkish Airways в 

21:20 по маршрут София-Истанбул-Мавриций. Пристигане в Истанбул е 22:55. Престой на летището и свободно време.  

2 ДЕН - Пристигане в Мавриций 

Отпътуване за Мавриций по разписание в 01:55. Пристигане на Мавриций в 12:45. Трансфер до хотела. Настаняване. Свободно време . 

Изхранване на база All inclusive. Нощувка. 

3-8 ДЕН - Мавриций 

Свободно време или екскурзия по желание срещу допълнително заплащане. Изхранване на база All inclusive. Нощувка 

9 ДЕН - Отпътуване за София 

Закуска. Свободно време. Освобождаване на стаите. Около 16:00 - трансфер до летището. Отпътуване от Мавриций за Истанбул с полет на 

Turkish Airways в 21:05. 

10 ДЕН - Пристигане в София 

Пристигане в Истанбул около 06:05. Престой на летище. Отпътуване от Истанбул за София в 08:35. Пристигане в София Терминал 2 около 

08:55 часа. 

Край на програмата. 

 

 

 

Цени: 
 

Manisa 3* Цена 

Стандартна Стая 2594 лв. 

Стандартна стя, дете 2-11.99 1933 лв. 

Единично настаняване 3253 лв. 

 

JALSA BEACH HOTEL & SPA 4* Цена 

Стандартна, гл. градина 2931 лв. 

https://www.manisahotel.com/index_en.html
http://www.jalsabeach.com/index.php/en/
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Дете 2-11.99 с двама възрастни 2427 лв. 

Единично настаняване гл. градина 3452 лв. 

Делукс Стая, част. гледка басейн/море 3070 лв. 

Дете 2-11.99 год. с двама възрастни 2427 лв. 

Единично настаняване гл. море 3758 лв. 

 
Riu Creole – ALL INCLUSIVE 4* (Препоръчваме) Цена 

Стандартна, странична гл. океан 2983 лв. 

Ст. двойна, странична гл. океан, дете 2-11.99 1933 лв. 

Супериор, странична гл. океан 3087 лв. 

Супериор, странична гл. океан, дете 2-11.99 1983 лв. 

Единично настаняване 3799 лв. 

 

Laguna Beach Hotel & Spa 3+* Цена 

Стандарт, гледка море 3083 лв. 

Единично настаняване 4098 лв. 

Делукс, гледка море 3191 лв. 

Дете 5-12 год. 2562 лв. 

Трети възрастен 2814 лв. 

 

EMERAUDE BEACH ATTITUDE 3* Цена 

Двойна/туин стая 3169 лв. 

Двойна/туин стая - единично ползване 4081 лв. 

(само възрастни) 

 
La Pirogue a Sun Resort 4* Цена 

Бунгало градина 5356 лв. 

Бунгало градина, дете 2-11.99 2617 лв. 

Единично настаняване 7441 лв. 

 

Цените са на човек в лева в определеното помещение с изхранване AI - All inlcusive. 

Повече информация за хотелите можете да видите на сайтовете им като следвате "линковете" в таблиците по-горе 

 

Условия за Резервации: 

Депозит при резервация - 25% 

До 60 дни преди отпътуване - 25% 

До 30 дни преди отпътуване - доплащане до 100% 

 

 
Цените са промоционални за резервации до 26.08.2020 г. или до изчерпване на местата по промоцията.  

 

 
Цената включва: 

7 нощувки на база All Inclusive (AI) в х-л по избор 

Самолетен билет за полет София-Мавриций-София с включени летищни такси с Turkish Airlines 

Чекиран багаж до 30 кг. на човек 

Трансфер   летище-хотел-летище 

Застраховка Асистанс в чужбина с покритие 10 000 евро 

Водач от фирмата по време на пътуването при набрани 12 клиенти. 

 
Цената не включва: 

Допълнителни екскурзии на място 

Разходи от личен характер 

Бакшиши 

Застраховка отмяна на пътуване, по желание - около 3% от стойността. При желание се подписва при сключване на договора.  

 

https://www.riu.com/en/hotel/mauritius-island/morne-brabant/hotel-riu-creole/
https://www.lagunabeachhotel.mu/
https://hotels-attitude.com/hotels-mauritius/emeraude-beach-hotel-video
https://www.lapirogue.com/en
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Полетно разписание: 

TK1030 18OCT София-Истанбул 2130 2255 

TK 160 19OCT Истанбул-Мавриций 0155 1245 

TK 161 26OCT Мавриций-Истанбул 2105 0605+1 

TK1027 27OCT Истанбул-София 0835 0855 

 

Превозвач: Turkish Airlines 

 

Информация за хотелите: 

Информация за хотелите можете да видите, следвайки линковете в имената им в таблиците по-горе. 

 

 
Допълнителни екскурзии: 

 

Седемте каскади/ водопадите Тамаринд : цена на човек 130 EUR 

Имате възможност да отидете дълбоко в горите на южен Мавриций – Les Sept Cascades. В превод името означава "Седемте водопада", място, 

предпочитано от местните жители за туризъм сред разточителна зеленина. Трекинга е сериозен и се изикват подходящи спортни обувки ( 

хлъзгаво е). 

Водопада Шамарел със 7-цветната земя: цена на човек 100 EUR 

Мавриций е известен с природните си чудеса и носи очарование, единствено по рода си. Водопадите Шамарел са живописни. Те 

представляват три малки и тесни водопадчета, характерни за Африка или Австралия. Пейзажът, който образуват с гористата местност и 

скалите зад водопадите си заслужава. Другата забележителност е 7-цветната земя. Образувана чрез вулканична дейност, тази земя съчетава 

общо седем цвята. Розово – лилава феерия от цветове. Как може да бъде пропуснато? 

Целодневен тур с катамаран : цена на човек 95 EUR 

Турът е изпълнен със слънце, вода, вкусна храна, разхлаждащи напитки и много забавления по време на круиза с катамаран!  

На север, туровете стигат 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 има свободно време за гмуркане с шнорхел около рифовете, слънчеви бани и почивки за плуване .На катамара на е 

предвиден вкусен BBQ обяд с прясна риба, пиле и селекция от салати и паста.  

Полудневен тур на столицата Порт Луис:цена на човек 45 EUR ( при мин 4 записани туристи) 

Обиколка на столицата на остров Мавриций - прекрасния 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 de Armes, 

ограден от двете страни с кралски палми. Можете да се насладите на няколко чудесни френски колониални сгради, особено - сградите 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. 

 
Плуване с делфини – полудневен тур : цена на човек 95 EUR ( при 3 записани туристи) 

Плуване с делфини в естествената им среда! Гарнирано с вкусен обяд на остров Benitiers. 

 
При записване на 3 екскурзии - 5% отстъпка от цените. 

 
Полезна информация: 

 

Република Мавриций е островна държава в югозападния Индийски океан, която освен остров Мавриций включва островите св. Брендън , 

Родригес и Агалега. Най-близкият до Мавриций континент е Африка, а на 900 км. на запад от него се намира о-в Мадагаскар 

 
Остров Мавриций е открит през 1513 г. от португалски мореплаватели като по това време е бил необитаем. По онова време те преценяват, че 

откритият остров не е от стратегическо значение за търговията с Индия и го изоставят. Едно от нещата, които португалците оставят там е 

името на изчезналия вид птици – Додо , на които Мавриций е определян като родина на (кръстени така от португалците, додо означава „с по- 

малко цветове“ - не се отличавали с пъстропера окраска). 

 
Следващите “откриватели” на остров Мавриций са холандците. След силна буря при нос Добра Надежда 5 от 8 холандски кораба запътили 

се към Индия са отклонени от курса си. На 20 септември 1598 г. корабите на акустират на плажовете на острова и решават да нарекат остров 

"Prins Maurits van Nassaueiland" на името на принц Maurits. 

През 1715 г. Франция, която вече е сложила ръка на съседния остров Реюниън, завзема властта и над Мавриций, като започва да развива 

производство на захарна тртръстика. От захарната тръстика те започват да произвеждат алкохолната напитка „арак“, а днес островът е един 

от най-големите прозиводители на ром. 

На 12 март 1968 г. Мавриций получава своята независимост в рамките на Британската общност, а на същата дата през 1992 г. е обявена за 

република. 
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Население - 1 230 602 души (2004 г.) 

 
Етническият състав на населението на Мавриций е разнообразен. Доминират индомаврицийците (68%), като втората по големина етническа 

група (27%) е със смесен произход – маврицийци-креоли. Официалният език на републиката е английския, но се срещат и други езици като 

френски-креолски, бихари, хинди и тамилски. 

Религия – християни - 31,7%, мюсюлмани - 16,2%, индуисти - 52%, будисти - 2,0% 

Официален език - английски. Други езици - френски, патуа (френски диалект) , бихари, хинди, урду. Разговорни езици – английски, френски 

Столица - Порт Луис ( и най-голям град). 

Движение - отляво, британски стил 

Климат - тропичен, морски, целогодишен топъл и слънчев климат. Температурите остигнат до 35 градуса през летните месеци между ноември 

и април, но дори и през зимата, която е от април до октомври, температурите се задържат около 22 градуса. 

Най- добро време за посещение - от май до декември, когато времето е по-хладно, сухо и слънчево. Kато цяло дестинацията е 

целогодишна. От януари до март са чести ураганните ветрове (тайфуни). Дъждовен сезон: от декември до април.  

 

Месец Max ºC СРЕДНА Max ºC Средна ºC Средна Min ºC Min ºC Влажност % 

Януари 38.4 30.3 26.6 22.6 17.2 80 

Февруари 34.7 30.2 26.3 22.5 17.3 81 

Март 33.6 29.8 26.1 22.6 17.4 78 

Април 32.1 28.5 24.8 21.2 14.5 80 

Май 29.7 27.1 23.1 19.1 12.4 79 

Юни 28.4 25.3 21.4 17.4 10.3 78 

Юли 27.5 24.5 20.5 16.7 10.2 77 

Август 27.6 24.8 20.7 16.6 10.1 75 

Септемри 28.3 25.9 21.4 17.3 10.5 74 

Октомври 31.1 27.4 22.9 18.4 12.9 70 

Ноември 32.8 29.3 24.6 19.7 13.1 78 

Декември 34.9 30.4 25.9 21.5 16.8 77 

Реките са маловодни и в сухия сезон пресъхват. Тропични гори с ценни видове дървета заемат около 1/3 от територията на о-в Мавриций. 

 
Часова разлика между България и Мавриций: Мавриций попада в UTC +4 или е с +1 час от България  

 
Визови изисквания : В страната се влиза с международен паспорт, който е валиден минимум 3 месеца от датата на излизане от Мавриций. 

Пътуващите за Мавриций български граждани не се нуждаят от виза за престой до 90 дни.  

 
Митнически режим: В Мавриций могат да се внесът до 700 рупии чужда валута, като всичко над това количество задължително трябва да се 

декларира. Безмитно можете да внесете в страната 200 цигари и 250 грама тютюн, 1 литър алкохол, 2 литра бира или вино. Забранен е вносът 

на хранителни продукти и растения. Разрешен е износ на местна валута до 350 рупии, а износа на чуждестранна валута – до декларираното 

на влизане количество. 

 
Валута : Мавританска рупия (MR). При пътуване за Мавриций се препоръчва да носите в себе си щатски долари, евро, чекова книжка или 

кредитна карта. 1 BGN = 20.40 MR ( Мавританска рупия ). 1 MR = 0.05 BGN. 1 евро = 40 рупии; 1 щатски долар = 36,47 рупии. Можете да се 

обменят валута в хотелите, банките и обменни бюра. Банкоматите са широко разпространени.  

Кредитни карти – почти навсякъде е възможно разплащане с международни дебитни и кредитни карти Visa или MasterCard. 

Бакшиши – обикновено възлизат на около 10% от сметката в заведението. 

Електричество – напрежението е 230 V. Можете да използвзвате европейските накрайници за контакт.  

 
Необходими документи: 

Mеждународен паспорт с валидност минимум 3 месеца от датата на връщане и 2 свободни страници  

За деца до 18 години, пътуващи с един или без родители, нотариално заверено пълномощно от единия или двамата родители! 

Пътуването е без задължително изискване за имунизации! 

 

Вид използвани транспорти: Самолет, бус/ автомобил 

 

Срокове за анулации и неустойки: 

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

заплащане на следните суми: 

- до 90 дни преди датата на отпътуване: без неустойка 

- от 89 дни до 31 дни - депозита 

- от 30 до 0 дни: 100 % от целия договор 
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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 два месеца преди отпътуването 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 Мавриций.  

 

Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването като цяло НЕ Е подходящо за лица с ограничена подвижност.  
 

 
За резервации: 

„Интер Травел Партнерс“ ЕООД 

Тел. +359 28270342; +359 888 882138 
mail to: sofia@intertravelpartners.com 

mailto:sofia@intertravelpartners.com
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Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,96 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се 

превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева. 

 
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество 

ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издадена на 06.04.2020г. 

застрахователна полица № 03700100002698, валидна за периода от 00:00 час на 19.04.2020г. до 23:59 часа на 18.04.2021г. >>>>> 

 
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на ЗАД "Армеец", ЦУ - София 1000, ул. "Ст. Караджа" № 2, чиито общи условия 

може да видите тук. Цената е според периода на застраховане, около 2% от стойността на пътуването. 

https://www.globetravel-bg.com/images/upload/polica/Polica_TO_Otgovornost%202020_2021.pdf
http://www.globetravel-bg.com/offer/cat_483.html

