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КАСТИНГ „EXOTIC HOLIDAY”
THE MOVIE ...

Красимир Златанов
The Director – Режисьорът

Това е Красимир Златанов или просто Краси, човекът,
който с визионерска мисъл събра актьорския състав в този
филм и с будистко спокойствие успява да ни мотивира да
покажем най-доброто от себе си.
Характер на героя: лидер, умерен, мислещ, екипен
играч, експерт, човек.

Биляна Златанова
Асистент-режисьор
Това е Биляна Златанова или Бехи. Много важно е „Режисьорът“
да има доверен асистент. Важно е също, асистентът да има трезва
и практична визия на ситуацията. Такава е Бехи, успява да се
абстрахира от емоции и да помогне с безпристрастна оценка.
Винаги опора на „Режисьора“!
Характер на героя: човечна, умерена, практична, експерт, човек.

Катерина Маринова
„Работещо момиче“
Вижте тези очи, дълбоки и зелени... Не се подлъгвайте, мисъл
- бръснач се крие зад това мило лице. „Кати Сан“ е стожер на
екзотичния ни отдел, спокойна и целенасочена, винаги готова да
помогне, да сподели опит, да ти намери най-удобните и изгодни
полети и не на последно място, да си попеете заедно, когато
напрежението си казва думата!
Характер на героя: мила, знаеща, можеща, експерт, човек.

Вилислава Павлова
„Влакът стрела“
Бърза, борбена, отговорна, това е Вили! Тънък познавач на
балканските страсти, експерт по Балканските дестинации,
професионален екскурзовод и душата на купона!
Характер на героя: адаптивна, експедитивна, можеща, експерт,
човек.
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Йоанна Алексова
Ако „Всички обичат Реймънд“,
то блокбастер заглавието за Йо е
„Всички познават Йо“
Това е Йо, трудно е да събереш в едно изречение нейната
професионална експертиза. Ако не намирате отговор, питайте Йо,
няма значение от дестинацията, няма значение въпроса! Все пак
Израел, Йордания и Италия са ѝ по сърце и там е в своята стихия.
А усмивката ѝ...
Характер на героя: честен, обичан, мъдър, екипен играч,
експерт, човек.

Невена Дикова
„Малката булка“
Все още не е свършил „Меденият месец“ на Неви в „Екзотик
Холидей“. Тя отскоро е с нас, ..... но-о-о ние вече знаем, че
невестата е умна, хубава и работлива. Неви е част от „екзотичното
звено“ и само за дни нейната професионална помощ вече се
усеща.
Характер на героя: отзивчива, можеща, знаеща, трудолюбива,
експерт, човек.

Екатерина Бориславова
„Стажантът“
Малкото Кате, както я наричаме, никак не е малко! Тя е нашата
надежда и нашето предизвикателство да предадем напред
всичко, което знаем, защото тя иска да научи! Тя е човекът резервационна система и без Малкото Кате не можем!
Характер на героя: винаги готова да се притече на помощ,
работлива, мила, добра, млада надежда, човек.

Халим Биберов
„Тигърът на Седемте морета“
Пират по душа, Хали винаги е готов за приключения! Мисли,
чувства и действа. Той е нашето тайно оръжие, харесван и обичан.
Той е многоръкият Шива - Испания, Португалия, Мароко, Дубай,
Русия, умело жонглира и се забавлява, докато работи!
Характер на героя: благ, умен, човекът „всичко е точно“, експерт,
човек.

Елена Иванова
„Яж, моли се и обичай“
Отскоро част от екзотичния отдел, но винаги със страст
би направила обиколка на България или корпоративно
мероприятие. Талантлива актриса и певица! Поетична душа е.
Заразява всички ни с вярата в успеха и доброто. Обожава хумора
и обича да се шегува дори с неблагополучията! Винаги намира
подходящата подправка за всяка сцена от филма ни. ... Тя е душата
на актьорската компания!
Характер на героя: обичлива, креативна, весела, експерт, човек.

Лоана Богданова
„Индиана Джоунс“
Лоана е сърцат приключенец, нашият коЕкзотичен колега в офиса
ни в Плевен. Пътешествията са истинската и страст, покорява
смело планински върхове и освен за вашето прекрасно пътуване,
тя се грижи и е истинска майка за всички бездомни животни.
Характер на героя: смела, упорита, весела, милостива, експерт,
човек.

Здравейте, приятели и пътешественици!
Измина една година, в която изпълнихме мечтите за пътешествия на много от вас. Вашите
красиви спомени, прекрасни емоции и преживявания ни мотивират да откриваме за вас нови
места, маршрути, култури и традиции! За поредна година събрахме света в тази малка книжка
и нямаме търпение да разгърнете страниците, за да помечтаете!
Светът ви очаква! Пътувайте, празнувайте живота, защото най-добре инвестираните средства са
тези, вложени в пътувания, спомени и разтърсващо красиви мигове и гледки.
Екзотик Холидей представя...
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АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Цена от 6 290.- €

12 302.- лева
Маршрут: СИДНИ – КЕРНС – ГОЛЕМИЯТ БАРИЕРЕН РИФ – КУРАНДА – НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ДЕЙНТРИЙ И ПЛАЖА ТОРНТЪН - МЕЛБЪРН - КУИНСТАУН – МИЛФОРД САУНД ОКЛАНД - СИНГАПУР
19 дни / 16 нощувки (10 нощувки в Австралия + 4 нощувки в Нова Зеландия + 2 нощувки в Сингапур)
Пролет 2019: 14.02.2019 – 04.03.2019 • Есен 2019: ноември 2019

Ден 1: СОФИЯ - ДОХА - СИДНИ
Отпътуване от летище София в 12:25 ч. за
Доха. Пристигане в Доха в 18:15 ч. Полет за
Сидни в 20:15 ч.
Ден 2: СИДНИ
Пристигане в 19:00 часа. Трансфер до хотел
4*, разположен в сърцето на града. Свободна
вечер. Нощувка.
Ден 3: СИДНИ
Закуска. Днес предстои целодневна обзорна
екскурзия на Сидни. Ще започнем обиколката
с историческия район на The Rocks в
бизнес сърцето на града, следват Кралските
Ботанически градини и стола на г-жа
Макуаайър, бохемския район Kings Cross,
както и Double и Rose bay, най-посещавания
плаж Bondi в Сидни. Ще спрем на Кръглият
Кей (Circular Quay), от където се открива
гледка към Harbour bridge и Операта, която
ще посетим. След това ще имаме свободно
време в района на моста Pyrmont. Възможност
за вечерен круиз с включена вечеря с морски
деликатеси и музика на живо из залива на
Сидни. Нощувка.
Ден 4: СИДНИ
Закуска. Рано сутринта се отправяме западно
от Сидни, на 65 километра от града, където се
намира Национален парк Сините планини.
Връщане обратно в хотела. Възможност
за вечеря на бюфет в ресторант „Кулата в
Сидни”. Нощувка.
Ден 5: СИДНИ - КЕРНС КУРАНДА - КЕРНС
Закуска. Трансфер до летището за полет до
Кернс. Пристигане, посрещане и следобедно
посещение на аборигентското селище Куранда
(включено в цената), където ще имаме
възможност да се насладим на прекрасни
гледки към най-старата запазена джунгла в
света (по-стара и от Амазония). Трансфер до
хотел 4*, настаняване и нощувка.
Ден 6: КЕРНС, ГОЛЕМИЯТ БАРИЕРЕН РИФ
Закуска. Целодневна екскурзия до Големия
бариерен риф на борда на катамаран с
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включен обяд. Нощувка.
Ден 7: Кернс - Дейнтрии/ Плажа Торнтън Кернс
Закуска. Целодневна екскурзия до природния
парк Дейнтрии (включена в цената). Ще
стигнем до най-старата тропическа гора - на
повече от 110 млн години, където са запазени
едни от най-хубавите девствени плажове. Ще
обядваме в джунглата и ще имаме свободно
време на плажа Thornton. Следва круиз за
наблюдение на крокодили по течението на
канала Купър. Нощувка.
Ден 8: КЕРНС - МЕЛБЪРН
Закуска. Рано сутринта полет за Мелбърн.
Пристигане, трансфер и настаняване в хотел
4*. Свободен следобед. Нощувка.
Ден 9: МЕЛБЪРН
Закуска в хотела. След закуска започва
обиколката на Мелбърн – разходка по
известната централна улица Колинс,
пристанищните части на града (Docklands),
китайският квартал. Следва посещение
на Пазара на Кралица Виктория, района
Карлтън, квартала Фицрой, стадион Мелбърн
Крикет Граунд, площад Федърейшън, района
Саутбенк, луксозния квартал Туурак, найвисоката сграда Кулата Еурека, на която ще
се качим, за да видим града от птичи поглед.
Следобед - екскурзия до Филип Айлънд
- резерват на австралийска фауна.
Кулминацията на този изпълнен с впечатления
ден е Парадът на пингвините. Следва вечеря
на крайбрежната улица на Филип Айлънд.
Връщане в хотела около полунощ. Нощувка.
Ден 10: МЕЛБЪРН - ВЕЛИК ОКЕАНСКИ ПЪТ МЕЛБЪРН
Закуска. Целодневна екскурзия по световно
известния Велик океански път (включена в
цената), която ще ни даде възможност да се
насладите на великолепни пейзажи. Свободно
време за обяд в Залива Аполон. Нощувка.
Ден 11: МЕЛБЪРН – КУИНСТАУН
Закуска. Свободен ден да се потопите в

атмосферата на пленителния Мелбърн.
Възможност за разходка с круизно корабче по
река Яра или целодневен тур до винарските
изби в долината на река Яра с включен обяд
(срещу допълнително заплащане). Нощувка.
Ден 12: МЕЛБЪРН - КУИНСТАУН (НОВА
ЗЕЛАНДИЯ)
Закуска. Рано сутринта полет за Куинстаун.
След пристигане се отправяме към Парк
за опазване на птицата киви. Връщане в
Куинстаун и настаняване в хотел 4*. Нощувка.
Ден 13: КУИНСТАУН - МИЛФОРД САУНД КУИНСТАУН
Закуска. Целодневна екскурзия до фиорда
Милфорд Саунд. По пътя ще минем покрай
езерото Уакатипу, през тунела Хомер,
Огледалните езера (Mirror Lakes) и ще
достигнем до най-близкото населено място
до фиорда Те Анау. Ще се качим на круизен
кораб, от който ще наблюдаваме тюлени,
делфини, пингвини. Нощувка.
Ден 14: КУИНСТАУН – ОКЛАНД
Закуска. Трансфер до летището за полет до
Окланд. Пристигане около обяд и посещение
на една от най-престижните винарни
Вила Мария. След това се отправяме към
централните части на града, където ще
направим панорамна обиколка на Окланд
(включена в цената). Трансфер до хотел 4* и
настаняване. Нощувка.
Ден 15: ОКЛАНД
Закуска. Свободно време за разходка в найголемия град на Нова Зеландия. По желание
целодневен тур до Уайтомо, известен с
изумителните пещери с блещукащи червеи
или целодневен вълнуващ тур до Хобитон
– мястото, където е снимана трилогията, с
всички забележителности на Средната земя и
Графството. Нощувка.
Ден 16: ОКЛАНД – СИНГАПУР
Закуска. Свободно време. Трансфер за полет
до Сингапур в 15:35 ч. Пристигане, трансфер
до хотел 4*. Нощувка.

Пакетната цена включва:
• Самолетни билети София - Доха - Сидни; Сингапур Доха - София с Qatar Аirways с включени летищни такси
и багаж 30 кг.;
• Самолетни билети Окланд - Сингапур с АК Singapore airlines с включени летищни такси и багаж до 30 кг;
• Самолетен билет Сидни - Кернс с включени летищни
такси и багаж 23 кг.;
• Самолетен билет Кернс - Мелбърн с включени летищни
такси и багаж 23 кг.;
• Самолетен билет Мелбърн - Куинстаун, летищни такси
и багаж 23 кг.;
• Самолетен билет Куинстаун - Окланд, включени
летищни такси и багаж 23 кг.;
• Всички трансфери летище - хотел - летище;
• Хотелско настаняване по програмата в централно
разположени хотели в градовете:
• 3 нощувки със закуски в Сидни в хотел 4*;
• 3 нощувки със закуски в Кернс в хотел 4*;
• 4 нощувки със закуска в Мелбърн в хотел 4*;
• 2 нощувки със закуски в Куинстаун в хотел 4*;
• 2 нощувка със закуска в Окланд в хотел 4*;
• 2 нощувки със закуска в Сингапур в хотел 4*;
• 14 закуски, 2 обяда и 1 вечеря съгласно програмата;
• Целодневна обиколка на Сидни с посещение на Операта;
• Целодневна екскурзия до Сините планини;
• Полудневна екскурзия до Куранда;
• Целодневна екскурзия Големия Бариерен Риф с
включен обяд;
• Целодневна екскурзия до Дейнтрии, Кейп трибюлейшън
и плажа Торнтън с включен обяд;
• Полудневна обиколка на Мелбърн;
• Полудневно посещение на Филип Айлънд с вечеря;
• Целодневна екскурзия Велики Океански път;

• Целодневна екскурзия до фиорда Милфорд Саунд;
• Посещение на винарна Вила Мария и дегустация на вино
в района на Окланд;
• Входни такси на посещаваните обекти;
• Местни лицензирани екскурзоводи на английски език;
• Водач от туроператора, който пътува от България и
придружава групата по време на цялото пътуване, и който
ще помага с превода на място;
• Климатизиран транспорт по целия маршрут;
• Медицинска застраховка за целия престой с покритие
15 000 евро;
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Австралия – такса за обработка на документи
90 лв.;
• Вечерен круиз из залива на Сидни с включена вечеря с
3-степенно меню и музика на живо – 145 евро;
• Вечеря на бюфет във въртящия се на платформа
ресторант в Sydney Tower – 125 евро;
• Вечеря в Колониален Трамвай в Мелбърн – 140 евро;
• Круиз по река Яра с включен трансфер от хотела – 65
евро;
• Целодневен тур до долината на река Яра с винарските
изби и дегустация на вино, с включен обяд – 190 евро;
• Целодневен тур до Уайтомо – 200 евро;
• Целодневен тур до Хобитон – 165 евро;
• Полудневна екскузрия до о-в Сентоса в Сингапур с
посещение на аквариума - 80 евро;
• Лични разходи;
• Медицинска застраховка на лица над 70 години –
доплащане 55 лева;
• Бакшиши за шофьора и екскурзоводите, събират се
предварително в София – 150 лева;

Ден 17: СИНГАПУР
Закуска. Полудневна обиколка на Сингапур
с местен екскурзовод (включена в цената).
Свободен следобед. Нощувка.
Ден 18: СИНГАПУР
Закуска. Свободно време. Възможност за
полудневно посещение на о-в Сентоса (около
4 ч., срещу допълнително заплащане). Късен
трансфер до летището за полет до София
през Доха.
Ден 19: СИНГАПУР - ДОХА - СОФИЯ
Полет за Доха в 02:05 ч. и кацане в Катарската
столица в 05:05 ч. Полет за България в 06:55
ч. и пристигане в София в 11:25 ч.
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„Пътуване в ритъма на Южна Америка“

Цена от 2 565.- €

5 017.- лева

Маршрут: БУЕНОС АЙРЕС - ВОДОПАДИТЕ ИГУАСУ/СУИДАД ДЕЛ ЕСТЕ - РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
12 дни / 9 нощувки (3 в БУЕНОС АЙРЕС, 2 в ИГУАСУ, 4 в РИО ДЕ ЖАНЕЙРО)
Дати 2019: 21.01.2019 - 01.02.2019 • 16.03.2019 - 27.03.2019 • 15.11.2019 – 27.11.2019
Ден 1: СОФИЯ – БУЕНОС АЙРЕС
Полет от летище София до Буенос Айрес с
прекачване.
Ден 2: БУЕНОС АЙРЕС
Пристигане на международно летище Езейза
в Буенос Айрес сутринта. Посрещане от
представител на местния туроператор в
аржентинската столица. След пристигане,
се отправяме на полудневен тур на южните
райони на столицата Буенос Айрес: квартала
Ла Бока, стадиона е „Ла Бомбонера”, центъра
на града с Площад Майо (Plaza de Mayo),
Президентството,
Катедралата,
къщата
Кабилдо, булевард Майо, кафене Тортони,
булевард 9 юли, и Обелиска – символ на
града. Около 14:00 часа - настаняване в хотел
4*. Свободно време за почивка. Нощувка.
Ден 3: БУЕНОС АЙРЕС
Закуска. Днес продължаваме опознаването
на Буенос Айрес с полудневна обиколка на
северната част на града: Цветето от метал,
преминаване покрай Изложбения център
и Националния музей за изящни изкуства,
квартал Риколета с гробището, квартал
Палермо, книжарницата Еl Ateneo Grand
Splendid. Следобед - разходка с корабче
по Тигре и делтата на река Парана (срещу
доп. заплащане). Вечерта: вечеря + Танго
шоу в “Tango Porteno” (срещу допълнително
заплащане, вечеря с включени напитки).
Нощувка в Буенос Айрес.
Ден 4: БУЕНОС АЙРЕС
Закуска. Свободен ден за разходки в Буенос
Айрес или възможност за допълнителни
екскурзии, по желание: Целодневна екскурзия
до Ранчо Санта Сузана в Аржентинската пампа
– земя на гаучосите (срещу допълнително
заплащане). или Екскурзия до столицата
на Уругвай – град Монтевидео (срещу
допълнително заплащане). Нощувка в Буенос
Айрес.
Дев 5: БУЕНОС АЙРЕС / ИГУАСУ
Закуска. Свободно време в Буенос Айрес.
Трансфер до летището за вътрешен полет до
Игуасу, трансфер и настаняване в хотел 4*.
Свободно време. Нощувка в Пуерто Игуасу.
Ден 6: ВОДОПАДИТЕ ИГУАСУ ОТ СТРАНАТА
НА АРЖЕНТИНА
Закуска. Целодневен тур на водопадите
Игуасу от Аржентинска страна (включен в
цената). Нощувка в хотела в Пуерто Игуасу.
Ден 7: ПАРАГВАЙ / ИГУАСУ ОТ СТРАНАТА НА
БРАЗИЛИЯ, ПТИЧИ ПАРК / РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
Закуска в хотела. Днешният ден ще започне
с посещение на Суидад Дел Есте в Парагвай.
Завръщайки се обратно в Бразилия около
11:00ч ще посетим Птичия парк (включен в
цената). Възможност за полет с хеликоптер над
водопадите Игуасу (заявява се и се заплаща на
място). Полудневен тур с местен екскурзовод
на водопадите Игуасу от бразилска страна
(включен в цената). Следобед - трансфер до
летище Фоз до Игуасу, за полет до Рио де
Жанейро. Кацане във втория по големина
град в Бразилия вечерта, трансфер до един от
най-популярните курортни райони на Рио де
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Жанейро - Копакабана. Настаняване в хотел
4* на брега на Атлантическия океан. Нощувка
в Рио де Жанейро.
Ден 8: РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
Закуска. Полудневен тур в космополитния
Рио де Жанейро: Корковадо, на чийто връх се
намира един от най-известните паметници в
света - статуята на Христос Спасителя.
Отпътуване от Корковадо към стадион в
Маракана. Следва обиколка с автобус на
най-известните плажове в Рио де Жанейро
– езерната област, плажовете Ипанема и
Леблон, както и луксозните Фламенго и
Ботафого бийч. Завръщане в хотела следобед.
Свободно време. Вечерта - по желание, Rio by
night – вечеря в типичен ресторант + Самба
шоу (срещу допълнително заплащане).
Ден 9: РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
Закуска. Полудневна туристическа обиколка
на Рио де Жанейро с посещение на Захарната

глава. Ще минем покрай модернистичната
катедрала Канделария, ще се разходим до
Националната Галерия, градския театър,
музеят Утре. Завръщане в хотела следобед.
Нощувка в Рио де Жанейро.
Ден 10: РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
Закуска. Свободен ден за плаж, разходки,
развлечения,
покупки
на
сувенири.
Възможност за целодневна екскурзия
до лагуните на Ангра дос Рейс (срещу
допълнително заплащане). Нощувка в хотела
в Рио де Жанейро.
Ден 11: РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
Закуска. Свободен ден за плаж, разходки,
развлечения,
покупки
на
сувенири.
Освобождаване на стаите до 12:00. Следобед
- трансфер до международното летище в Рио,
за полет до Европа.
Ден 12: СОФИЯ
Пристигане в София вечерта.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София-Буенос Айрес / Рио де Жанейро–София с
прекачване с включени летищни такси и багаж до 23 кг на човек;
• Самолетен билет Буенос Айрес – Игуасу;
• Самолетен билет Игуасу – Рио де Жанейро;
• Всички описани в програмата трансфери и екскурзии с местни
екскурзоводи; комфортни автобуси;
• 3 нощувки със закуски в хотел 4* в Буенос Айрес;
• Две полудневни туристически обиколки на Буенос Айрес;
• 2 нощувки със закуски в хотел 4* в Пуерто Игуасу;
• Целодневен тур на водопадите Игуасу от аржентинска страна;
• Посещение на Суидад Дел Есте в Парагвай;
• Полудневен тур на водопадите Игуасу от бразилска страна;
• Посещение на Птичия парк;
• 4 нощувки със закуски в хотел 4* в Рио де Жанейро, на плажа
Копакабана;

• Полудневен сити тур в Рио до планината Корковадо и статуята на
Христос, стадиона Маракана;
• Полудневна обиколка на Рио с посещение на хълма Захарната глава;
• Обслужване от местни екскурзоводи по време на всички трансфери и
екскурзии по програмата;
• Медицинска застраховка с асистанс покритие 20 000 евро в ЗАД
Армеец;
• Водач от туроператора по време на цялото пътуване, който ще
превежда на български език
Пакетната цена НЕ включва:
• Допълнителни мероприятия и екскурзии по желание и разходи от
лично естество;
• Застраховка „Отмяна на пътуване” – допълнителна информация
можете да получите в офисите ни.

ОБИКОЛКА НА ЯПОНИЯ

Цена от 2 900.- €

5 672.- лева

МИСТИКАТА НА САМУРАИТЕ В МОДЕРНИЯ СВЯТ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
Маршрут: ТОКИО – КАМАКУРА – НИКО – ТАКАЯМА – ШИРАКАВА ГО – КИОТО – НАРА – ОСАКА - ТОКИО
10 дни / 8 нощувки • 9 дни / 7 нощувки
Дати: 31.03.2019 – 10.04.2019 и 16.09.2019 – 25.09.2019
Ден 1: СОФИЯ
Излитане от София за Токио с прекачване.
Ден 2: ТОКИО
Кацане на летището в Токио вечерта.
Посрещане от фирмата партньор. Трансфер
до центъра на Токио. Настаняване в хотел 3*.
Нощувка.
Ден 3: ТОКИО ТОКИО – КАМАКУРА - ТОКИО
Закуска. Днес ни предстои целодневна
екскурзия до Камакура.
Ще посетим храма Котокуин, най-големият
храм в Камакура – Tsurugaoka Hachimangu,
храма Хасе Канон (Hase Kan-non Temple).
Връщане в Токио. Нощувка.
Ден 4: ТОКИО – НИКО - ТОКИО
Закуска. Целодневна екскурзия до Нико.
Ще посетим храма Тошогу и трите маймунки:
“Не чух”, “Не видях”, “Не разбрах”. Отпътуване
към живописното езеро Чузенджи и водопада
Кегон. Нощувка.
Ден 5: ТОКИО – ТАКАЯМА
Закуска. До обяд ще направим полудневен

тур на старата част на Токио да заминем с
влак до Такаяма. Ще видим Императорския
дворец, храма Асакуса Сенсоджи, търговската
улица Накамисе. По пътя към гарата на Токио
ще минем покрай най-богатия квартал Гинза.
Отпътуване от гарата на Токио за Такаяма.
Трансфер до хотела в Такаяма. Настаняване
и нощувка в риокан 3* (японски тип стая - tatami).
Ден 6: ТАКАЯМА – ШИРАКАВА-ГО – КИОТО
Закуска. Посещение на сутрешния пазар в
Такаяма и свободно време на улица Kamisannomachi. Ще обядваме в местен ресторант
и продължаваме към планинското градче Ogimachi, В района има около 200 къщи, които
са с над 250 годишна история. Трансфер с
автобус до Киото. Пристигане и настаняване
в хотел 3* в Киото. Нощувка.
Ден 7: КИОТО – ОСАКА
Закуска. Днес ни предстои целодневна
обиколка на Киото - замъка Nijo-jo, храма
Кинкакуджи, храма Sanju-san-gen-do. Ще

вземем участие в чаена церемония в Киото.
Следобед – свободно време и разходка
в квартала Гион. Трансфер до Осака.
Настаняване в хотел 3* в центъра. Нощувка.
Ден 8: ОСАКА - НАРА - ОСАКА
Закуска.
Отпътуване към Нара и ще разгледаме
храма Todaiji, разположен в парка с елените.
Около обяд се придвижваме към Осака и ще
обядваме okonomiyaki. Следва посещение на
замъка Осака и Umeda Sky Building. Нощувка.
Ден 9: ОСАКА – ТОКИО
Закуска. Свободно време в Осака преди
отпътуване за Токио с влака Стрела Nozomi.
Пристигане в Токио и трансфер до хотел
хотел 3* в центъра на града. Нощувка.
Ден 10: ТОКИО
Закуска. Свободно време в японската столица
до трансфера за летището за полет до София
с прекачване.
Ден 11: СОФИЯ
Кацане в София.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София-Токио-София с включени
летищни такси и багаж;
• Трансфери летище-хотел-летище;
• 4 нощувки в Токио в хотела 3*;
• 1 нощувка в 3* риокан Такаяма;
• 1 нощувки в Киото в хотел 3*;
• 2 нощувка в Осака в хотел 3* ;
• 8 закуски в хотелите Токио, Такаяма, Киото и Осака, 2
обеда в Такаяма и Осака, 1 вечеря в хотела в Такаяма
(японска кухня);
• Участие в чаена церемония в Киото;
• Панорамна полудневна обиколка на Токио;
• Целодневна екскурзия до Камакура;
• Целодневна екскурзия до Нико;
• Посещение на сутрешния пазар на Такаяма;
• Полудневна обиколка на област Shirakawa-go с градчето
- Ogimachi;
• Целодневна обиколка на Киото;
• Полудневна екскурзия до Нара;
• Полудневна обиколка на Осака;
• Билет за влака стрела Одавара –Нагоя- Такаяма;
• Билет за влака стрела Осака до Токио;
• Входни такси на посещаваните обекти по програмата;
• Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро на ЗК
Армеец;
• Водач на групата от туроператора при минимум 18
човека;
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ЮЖНА КОРЕЯ И ЯПОНИЯ

Цена от 3 370.- €

6 591.- лева

ДРЕВНИ И МОДЕРНИ, МАГНЕТИЧНИ И ТЕХНИЧНИ
Маршрут: СЕУЛ – ПУСАН - КУЕНДЖУ - ОСАКА – КИОТО -ТОКИО - НИКО – КАМАКУРА
13 дни / 10 нощувки
Дати: 09.05.2019 – 21.05.2019 и 17.10.2019 – 29.10.2019

Ден 1: СОФИЯ
Излитане от София за Сеул, Южна Корея с
прекачване.
Ден 2: СЕУЛ 			
Кацане в Сеул вечерта. Посрещане от фирмата
партньор. Трансфер и настаняване в хотел
4* в централните части на града. Свободно
време за разходки в района около хотела
– Миангдонг, където са съсредеточени наймногото магазини, заведения и нощен живот
на столицата. Нощувка.
Ден 3: СЕУЛ		
Закуска. Обзорна екскурзия на Сеул с автобус
включваща най-големите забележителности
на града като двореца Чангдеогунг, улицата
на занаятите Инсадонг, традиционният
пазар Намдемун, улица Миангдонг и
телевизионната кула Seoul N Tower, от която
се вижда панорамно града. Ще обядваме в
местен ресторант (корейска кухня). Нощувка.
Ден 4: СЕУЛ – ПУСАН
Закуска. Трансфер до ж.п. гарата и отпътуване
за втория по големина град в страната – Пусан
и полудневна екскурзия на града. Пристигане
на гарата в Пусан, и обиколка на града
включваща Кулата на Пусан, и единствения
храм, разположен на брега на морето и
най-красив в Пусан - Хандонг Йонгукса. Ще
обядваме корейска кухня. Настаняване в
хотел 4* в курортния район на града - Ханде.
Нощувка.
Ден 5: ПУСАН - КУЕНДЖУ – ПУСАН
Закуска. Отпътуване за Куенджу (старата
столица на Корея) за целоневен тур (включен
в цената), който ще ни покаже богатата над
4000г история на страната.
Първата ни спирка днес е храма Булгукса,
известен като шедьовър на будисткото
изкуство. Следва посещение на Националния
музей в града, големия археологичен
комплекс Анап-джи, парка Тимули – огромен
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парк, в който се намират кралски гробници
от периода на кралство Шила. Ще направим
почивка за обяд (корейска кухня). Връщане в
Пусан. Свободна вечер. Нощувка.
Ден 6: ПУСАН - ОСАКА
Закуска. Освобождаване на стаите и трансфер
до летището в Пусан за полет до Осака, Япония.
Пристигане на международното летище
Кансай, посрещане от местен екскурзовод,
трансфер до града за полудневен тур на
втория по големина град в Япония. Предстои
ни разходка по популярната търговска улица
„Дотонбори” и най-високата сграда в града
– Umeda Sky Building. Преди да се отправим
към хотела ще вечеряме едно от най-вкусните
японски ястия – okonomiyaki (включено в
цената, японска кухня). Трансфер до хотел 3*
в центъра на Осака. Нощувка.
Ден 7: ОСАКА – КИОТО – ОСАКА
Закуска. Днес се отправяме на целодневно
посещение на Киото. Ще видим замъка Nijo-jo, храма Кинкакуджи, храма Фушими
Инари. Ще вземем участие в чаена церемония
в един от храмовете на Киото. Свободно
време и разходка в квартала Гион. Връщане в
Осака и нощувка.
Ден 8: ОСАКА – ТОКИО 		
Закуска. Преди да отпътуваме за столицата
Токио, ще посетим Замъка на Осака. Следва
трансфер до гарата Shin Osaka и качване на
влака Стрела до Токио. В Токио ни очаква
нашия местен екскурзовод, с който ще се
отправим до хотел 3* в центъра на града.
Нощувка.
Ден 9: ТОКИО			
Закуска. След това се отправяме на
полудневен тур на Токио. Ще видим
Императорския дворец, ще се качим на Токио
Тауър, ще посетим храма Асакуса Сенсоджи и
търговската улица Накамисе. Нощувка.
Ден 10: ТОКИО – НИКО – ТОКИО

Закуска. Целодневна екскурзия до Нико.
Ще посетим храма Тошогу и трите маймунки:
“Не чух”, “Не видях”, “Не разбрах”. Отпътуване
към живописното езеро Чузенджи и водопада
Кегон. Нощувка.
Ден 11: TОКИО – КАМАКУРА – ТОКИО
Закуска. Днес ни предстои целодневна
екскурзия до Камакура. Ще посетим храма
Котокуин, най-големия храм в Камакура –
Tsurugaoka Hachimangu, храма Хасе Канон
(Hase Kan-non Temple). Връщане в Токио.
Нощувка.
Ден 12: TОКИО		
Закуска. Напускане на стаите и свободно
време в Токио. Късния следобед трансфер до
летището за полет до София с прекачване.
Ден 13: СОФИЯ
Пристигане в София.
Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Сеул / Токио – София с
включени летищни такси и багаж;
• Самолетен билет Пусан – Осака с летищни такси и багаж;
• Всички трансфери по програмата с автобус;
• 2 нощувки със закуски в Сеул в хотел 4*;
• 2 нощувки със закуски в Пусан в хотел 4*;
• 2 нощувки със закуски в Осака в хотел 3*;
• 4 нощувки със закуски в Токио в хотел 3*;
• 10 закуски в двете държави, 3 обяда в Южна Корея и 1
вечеря в Япония;
• Целодневна екскурзия на Сеул; до Куенджу; на Киото; до
Нико; до Камакура;
• Полудневна екскурзия на Пусан; на Осака; Токио;
• Билети за високоскоростния влак Сеул – Пусан; за влака
Стрела от Осака до Токио;
• Участие в чаена церемония;
• Входни такси за всички посещавани обекти по
програмата;
• Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро със
ЗАД Армеец
• Местни екскурзоводи през цялото време в Южна Корея
и Япония и представител на туроператора от България.

ИНДИЯ, ШРИ ЛАНКА и МАЛДИВИ

Цена от 2 500.- €

4 889.- лева

Маршрут: ДЕЛХИ - ДЖАЙПУР - АГРА - КОЛОМБО - ДАМБУЛА - СИГИРИЯ - КАНДИ - МАЛДИВИ
14 дни / 11 нощувки
Пролет 2019: 23.04.2019 - 06.05.2019 • Есен 2019: 28.11.2019 - 11.12.2019
Ден 1: СОФИЯ
Полет от София за Делхи с прекачване.
Ден 2: ДЕЛХИ
Пристигане в Делхи рано сутринта. Посрещане,
настаняване и закуска. Полудневната обиколка
ще започне с посещение на Гробницата на
Хумаюн, разходката продължава с Новия
Делхи: фото пауза на храма Лакшми-Нараян,
преминаване покрай Вратата на Индия,
разглеждане (отвън, забранено е спирането)
на Резиденцията на Президента. Посещение
и разглеждане на Кутаб Минар. Вечеря и
нощувка в хотела.
Ден 3: ДЕЛХИ – АГРА (205 км/около 5 ч.)
Закуска. Начало на туристическа обиколка
на Стария град Делхи с преминаване покрай
Червената крепост, Джама Масджит,
разходка по Чанди Чоук. Следва посещение
на храма Акшардам – осмото чудо на света,
а по път разглеждане и на Храма Лотус.
Отпътуване за Агра. Настаняване в хотел 5*.
Посещение на Тадж Махал по залез слънце
(включено в цената). Вечеря и нощувка в
Агра. *Опция за посещение на музикалнотанцувален спектакъл в стил „Боливуд” срещу допълнително заплащане.
Ден 4: АГРА – ДЖАЙПУР (250 км/около 6 ч.)
Закуска. Посещение на Агра Форт. Отпътуване
за Джайпур. Пристигане в Джайпур.
Посещение на Бирла Мандир и възможност
да наблюдавате церемонията “Aarti”.
Настаняване в хотел 5*. Вечеря и нощувка.

Ден 5: ДЖАЙПУР
Закуска. Екскурзия до древната столица
Амбър и разглеждане на невероятната Амбър
Форт. По пътя, кратка спирка за фото-пауза
на Двореца на Вeтровете. Езда на слонове до
върха на крепостта Амбър. Разглеждането на
забележителностите на Джайпур продължава
с Градския дворец и обсерваторията Джантар
Мантар (ЮНЕСКО). Вечеря и нощувка в
Джайпур.
Ден 6: ДЖАЙПУР – ДЕЛХИ / 250 км. (5 часа) –
КОЛОМБО (ШРИ ЛАНКА)
Закуска. Отпътуване от Джайпур за Делхи.
Пристигане в Делхи. Трансфер до летище
“Индира Ганди” за полет в 18:35 ч до Коломбо
/Шри Ланка/. Кацане на летището в Коломбо
в 22:10 ч. Посрещане и трансфер до хотел 4*
в близост до Коломбо (около 45 мин). Вечеря
и нощувка.
Ден 7: КОЛОМБО – ПИНАВАЛА – ДАМБУЛЛА
Закуска. Отпътуване за Дамбула с
едноименния будистки скално-пещерен
храм, построен през 1 век преди н.е. от крал
Валагамбаху, част от Световното и културно
наследство на ЮНЕСКО. По пътя, посещение
на приюта за слонове в селцето Пинавала.
Настаняване в хотел 4* в Дамбула. Вечеря и
нощувка.
Ден 8: ДАМБУЛА – СИГИРИЯ – МАТАЛЕ –
КАНДИ
Закуска. Отпътуване за Сигирия, наречена още
Лъвската скала. След това продължаваме към

Канди и попътно посещение на „Градината на
подправките” в Матале. В Канди ще видим
храма Далада Малигава, в който се пази
Свещеният зъб на Буда. Вечерта - танцово шоу
с типичните танци на Шри Ланка, изпълнявани
по време на фестивала на Есала Перахера.
Вечеря и нощувка в хотел 4* в Канди.
Ден 9: КАНДИ – ПЕРАДЕНИЯ – КАНДИ
Закуска. Посещение на Кралската ботаническа
градина Пераденя. Тук можете да се порадвате
и на популярните сред туристите „Градина
на подправките” и „Градина на орхидеите”.
Връщане в Канди. Вечеря и нощувка.
Ден 10: КАНДИ – КОЛОМБО – МАЛЕ
(МАЛДИВИ)
Закуска. Отпътуване за Коломбо. Панорамна
туристическа обиколка на града с автобус.
Отпътуване към летището в Коломбо за полет
UL103 до Мале (около 3 часа). Излитане в
18:35 ч., кацане в Мале в 19:30 ч. Посрещане и
трансфер до хотела. Вечеря и нощувка.
Ден 11 и Ден 12: 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.
Ден 13: МАЛЕ
Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения. Трансфер за полет до София.
Ден 14: СОФИЯ
Кацане в България.

Пакетната цена включва:
• Самолетни билети с прекачване София - Делхи; Мале София с включен багаж и летищни такси;
• Самолетен билет Делхи - Коломбо - Мале с АК Sri Lankan
Airlines с багаж до 30 кг;
• Всички трансфери;
• Ранно настаняване при пристигането в Делхи;
• 4 нощувки, 5 закуски и 4 вечери в 5* хотели в Индия;
• 4 нощувки, 4 закуски и 3 вечери в 4* хотели в Шри
Ланка;
• 3 нощувки в хотел 5* на Малдиви на база полупансион
или всичко включено;
• езда на слонове или изкачване с джипове (еднопосочно)
до върха на крепоста Амбър в Джайпур;
• Всички екскурзии и преходи с автобус, включени в
програмата;
• Входни такси за посещаваните музеи и обекти по
програмата;
• Екскурзоводско обслужване на английски език, с превод
на български;
• Медицинска застраховка с покритие 10000 евро за
периода на пътуване със ЗК „Армеец”.
Пакетната цена НЕ включва:
• Индийска туристическа виза – 160 лева;
• Виза за Шри Ланка – 70 лева;
• Бакшиши (задължителен минимален бакшиш за
екскурзовод и шофьори) – 45 EUR на човек за цялата
програма.
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ИНДИЯ – ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК

Цена от 1 098.- €

2 148.- лева

Маршрут: ДЕЛХИ – АГРА – ДЖАЙПУР – ДЕЛХИ
8 дни / 6 нощувки
Пролет 2019: 31.03 – 07.04.2019; 02.04 – 09.04.2019 • Есен 2019: 20.09 – 27.09.2019; 27.10 – 03.11.2019

Ден 1: СОФИЯ
Полет от София за Делхи с прекачване.
Ден 2: ДЕЛХИ
Пристигане в Делхи рано сутринта.
Посрещане, настаняване в хотел 5* и закуска.
09:30 часа – Полудневната ни обиколка
(включена в цената) започва с посощение
на Гробницата на Хумаюн. Продължаваме
с разглеждане на Новия Делхи, който е
отражение на британско архитектурно
наследство. Разделението между Стария
и Новия Делхи, всъщност, е разделението
на някогашните столици на моголите и
британците, съответно и на различния стил
и начин на живот. Стоп за фото пауза на
импозантния хинду храм Лакшми Нараян.
Преминаване покрай Вратата на Индия (1931 г.
- мемориалната арка, върху която са изписани
имената на 90 000 индийски войници,
загинали по време на Първата световна война.
Разглеждане (отвън, забранено е спирането)
на Резиденцията на Президента, бивш Дворец
на Вицекраля и Парламента.
Посещение и разглеждане на Кутаб Минар
(ЮНЕСКО) – прекрасен образец на хиндуислямската архитектура, построен върху 27
индуистки и джайнистки храма. Тук се намира
и най-високото минаре в света - 73 м. Вечеря
и нощувка в хотела.
Ден 3: ДЕЛХИ – ДЖАЙПУР (264 км /около 5-6 ч.)
Закуска. 08:00 часа - начало на туристическа
обиколка (включена в цената) на Стария
Делхи. Преминаване покрай Червената
крепост - масивен форт, паметник на ЮНЕСКО
- наречен “Сърцето на Индия”. Продължаваме
с разходка по Чанди Чоук, главен булевард от
времето на Моголската династия, а днес найголямата търговска зона на града. Отпътуване
за Джайпур, настаняване в хотел 5*. Вечеря и

нощувка.

*По желание вечеря с традиционна музика и танци в
удивителния Hotel Diggi Palace – Jaipur.

Ден 4: ДЖАЙПУР
Закуска. Екскурзия (включена в цената) до
древната столица Амбър и разглеждане на
невероятната Амбър Форт, стара столица
на Раджпут, преди да бъде построен
Джайпур. По пътя, кратка спирка за фотопауза на Двореца на Вeтровете построен
от Махараджа Савай Пратап Сингх през
1799 г с уникална пирамидална форма.
Езда на слонове до върха на крепостта.
Разходка в комплекса от дворци, зали и
градини, най-пленяващи от които са Шиш
Махал - огледалния дворец и Джай Мандир
- залата на победата. Разглеждането на
забележителностите на Джайпур продължава
с Градския дворец. Красивият дворец е бил
построен от махараджа Савай Джай Синг по
време на неговото управление. Посещение на
музея, посветен на самия градски дворец с
богати колекции от текстил, оръжия, картини,
килими и др. В близост до двореца се намира
обсерваторията Джантар Мантар (ЮНЕСКО),
построена от махараджа Джай Синг в периода
1724 – 1735 г. Вечеря и нощувка в Джайпур.
Ден 5: ДЖАЙПУР – АГРА (235 км / около 5 ч.)
Закуска. Отпътуване за Агра. По пътя
посещение на Бирла Мандир познат също
като Лакшми Нараян и възможност да
наблюдавате церемонията “Aarti”. Пристигане
в Агра и настаняване в хотел 5*. Вечеря и
нощувка.
*Опция за посещение на музикалнотанцувален спектакъл в стил „Боливуд” срещу допълнително заплащане.
Ден 6: АГРА
Закуска. Посещение на Агра Форт (включено
в цената), позната като червената крепост, е

обявена за паметник на ЮНЕСКО. В следобеда,
посещение на гробницата Итмад Уд Даула,
която е известна като „Бебето Тадж Махал”,
заради идентичната архитектурна стилистика
с тази на Тадж Махал. Вечеря и нощувка.
Ден 7: АГРА – ДЕЛХИ (205 км. /около 4 ч.)
Закуска. Посещение на Тадж Махал по изгрев
слънце (включена в цената) - легендарният
паметник на архитектурата е бил построен от
скърбящия император Шах Джахан, в памет
на неговата любима съпруга Мумтаз Махал.
През 1983 г. е включен в списъка на ЮНЕСКО,
едно от новите 7 чудеса на света.
Отпътуване от Агра за Делхи. По пътя
посещение на удивителния храм Акшардам
– осмото чудо на света. Пристигане в Делхи,
настаняване в хотел 5* и вечеря.
Ден 8: ДЕЛХИ – СОФИЯ
Закуска. Полет от Делхи за София с
прекачване.

Пакетната цена включва:
• Самолетни билети с прекачване София – Делхи – София
с летищни такси и включен багаж до 30 кг;
• Всички трансфери;
• Ранно настаняване при пристигането в Делхи;
• 6 нощувки, 7 закуски и 6 вечери в 5* хотели в Индия;
• Всички екскурзии и преходи с автобус, включени в
програмата;
• Езда на слонове или изкачване с джипове (еднопосочно)
до върха на крепоста Амбър в Джайпур;
• Входни такси за посещаваните музеи и обекти по
програмата;
• Екскурзоводско обслужване на английски език, с превод
на български;
• Водач от България по време на пътуването;
• Медицинска застраховка с покритие 10000 евро за
периода на пътуване със ЗК „Армеец”.
Пакетната цена НЕ включва:
• Индийска туристическа виза – 160 лева
• Бакшиши (задължителен минимален бакшиш за
екскузовод и шофьори) – 35 EUR на човек за цялата
програма
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КИТАЙ И ХОНГ КОНГ

Цена от 2 140.- €

4 185.- лева

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Маршрут: ПЕКИН – СИЯН - ЛОЯН - ШАНХАЙ – ХОНГ КОНГ – МАКАО
13 дни / 10 нощувки
Пролет 2019: 02.04.2019 – 14.04.2019 • Есен 2019: 14.11.2019 – 26.11.2019

Ден 1: СОФИЯ
Полет от София с Турски авиолинии в 21:40 ч.
Кацане в Истанбул в 23:05 ч.
Ден 2: ПЕКИН
Полет от Истанбул в 01:20 ч. и кацане в Пекин
в 15:25 ч. Посрещане от представител на
фирмата партньор. Трансфер и настаняване
в хотел 4* или подобен. При възможност
разходка по Wangfujing Road, главната
търговска улица на Пекин и кратко опознаване
на града.Вечеря и нощувка.
Ден 3: ПЕКИН
Туристическа обиколка на Пекин – град с над
три хилядолетна история и административен
център на Китай повече от 850 години.
Екскурзията включва посещение на найголемия открит площад в света - Тян ан Мън
(Площада на небесното спокойствие), като
на него една от важните забележителности
е прочутият мавзолей на видния китайски
политик Мао Дзъдун.
Пешеходната разходка продължава с
посещение на Забранения град, известен още
като Зимния Императорски дворец Гугун,
откъдето почти 400 години династиите Мин
и Чин са управлявали страната. Вечеря и
нощувка.
Ден 4: ПЕКИН
Закуска. Днешният ден е посветен на
Великата китайска стена (ЮНЕСКО) - едно от
чудесата на света и символ на Китай. Подобно
на опашка на гигантски дракон с височина от
8 метра, тя се извива през планини, долини
и гори в продължение на повече от 9000 км.
Следва посещение на Нефритената фабрика
и спирка за кратка фото пауза в Пекинския
олимпийски парк. Отпътуване към Happy
Valley Park, свободно време около 2 часа или
възможност за посещение на шоу спектакъл
«Династията на Златната Маска». Вечеря и
нощувка.
Ден 5: ПЕКИН - ЛОЯН
Закуска. Трансфер до жп гарата и отпътуване

с високоскоростен влак за Лоян в 11:02 ч.
(часовете подлежат на препотвърждение).
Пристигане в Лоян в 14:45 ч. След пристигане
ще посетим уникалния будистки манастирски
комплекс – пещерите Лонгмън (ЮНЕСКО)
известни още като Вратата на дракона.
Настаняване в хотел 3*. Вечеря и нощувка.
Ден 6: ЛОЯН - СИЯН
Закуска. Ранна закуска, след което отпътуване
с автобус към манастира Шао Лин, който от
древни времена е център на бойни изкуства
и школата по Дзен будизъм. Посещение на
централния будистки храм и присъствие
на кунг-фу демонстрация. Трансфер до жп
гарата и отпътуване с високоскоростен влак
за Сиян в 18:38 ч. Пристигане в Сиян в 20:04
ч. Вечеря, след което настаняване в хотел 4*.
Нощувка.
Ден 7: СИЯН
Закуска. Днес обиколката започва с
посещение на едно от Новите чудеса на света
- гробницата с теракотената армия (ЮНЕСКО).
Изграждането на уникалната армия от над
7000 фигури, подредени за поход, започва
през 246 г. и е продължило 36 години. Вечеря
и нощувка.
Ден 8: СИЯН - ШАНХАЙ
Закуска. След закуска ще разгледаме добре
запазените стари градски стени (ЮНЕСКО)
и ще посетим Голямата пагода на Великата
Гъска - хранилище на ценни будистки
ръкописи. Трансфер до жп гарата и отпътуване
с високоскоростен влак за Шанхай в 15:11 ч.
Пристигане в Шанхай в 21:26 ч. Вечеря, след
което настаняване в хотел 4*.
Ден 9: ШАНХАЙ
Закуска. Целодневна екскурзия на Шанхай –
финансовата столица на Китай. Наричан още
“Париж на Изтока” или “китайският Чикаго”,
градът е дом на ултрамодерна съвременна
архитектура, култура, изискани ресторанти и
луксозни магазини.

Ден 10: ШАНХАЙ – ХОНГ КОНГ
Закуска. Трансфер до летището и полет до
удивителния Хонг Конг разположен на повече
от 200 острова. Настаняване в хотел 4*.
Свободно време за опознаване на града, след
което вечеря и нощувка.
Ден 11: ХОНГ КОНГ – МАКАО
Закуска. Свободно време, по желание
екскурзия до остров Макао. Отпътуване рано
сутринта от хотела за целодневна екскурзия
с ферибот до Макао. Градът Макао, се
намира на по-малко от час с ферибот от
Хонг Конг. В този град в пълна хармония се
съчетават източните и западните култури.
Отличната кухня, колониалната атмосфера на
португалското пристанище, правят този град
уникален. В допълнение са и многобройните
казина, които превръщат града в „Лас Вегас
на Китай”. Връщане с ферибот до Хонг Конг.
Вечеря и нощувка.
Ден 12: ХОНГ КОНГ - ИСТАНБУЛ
Закуска. Панорамна обиколка на града с
посещение на връх Виктория, откъдето се
открива невероятна панорама към околните
острови, древното рибарско селище
Абърдийн с безбройните джонки, яхти и
плаващи ресторанти. Посещение на фабрика
за скъпоценни камъни и свободно време
за пазар. Посещение на плажа Рипълс Бей,
където могат да се направят страхотни
снимки на залива. Около 18:00ч трансфер
до летището за полет с Турски авиолинии в
23:00ч.
Ден 13: ИСТАНБУЛ – СОФИЯ
Кацане в Истанбул в 05:25ч. Полет за София
в 07:45ч и кацане на летището в София в
09:05ч.
Пакетната цена включва:
• самолетен билет с Турски авиолинии София - Истанбул
- Пекин; Хонг Конг – Истанбул – София с летищни такси и
включен 40кг багаж разделен в две парчета по 20кг или
едно с общо тегло до 30кг
• самолетен билет Шанхай – Хонг Конг с включен 20кг
багаж
• 10 нощувки със закуски в подбрани хотели 4* - 3 н. в
Пекин, 1 н. в Лоян, 2 н. в Сиян , 2 н. в Шанхай и 2 н. в
Хонк Конг
• Вечери по маршрута в местни ресторанти с включена
чаша безалкохолна напитка или бира
• Трансфер Пекин – Лоян с влак стрела във втора класа
• Трансфер Лоян - Сиян с влак стрела във втора класа
• Трансфер Сиян – Шанхай с влак стрела във втора класа
• Климатизиран транспорт
• Входни такси за музеите и обектите по програмата
• Екскурзоводско обслужване с превод на български език
по време на програмата
• Всички трансфери, упоменати в програмата
• Медицинска застраховка с асистанс с покритие 10 000
евро на човек в ЗАД „Армеец“
• Водач който ще придружава групата през цялото време
при минимум 15 туриста
Пакетната цена НЕ включва:
• бакшиши за екскурзоводите, хотелите и ресторантите –
40 евро / 78 лв, заплащат се предварително в България.
• билет за спектакъла «Династията на Златната Маска» в
Пекин
• разходка с корабче по р. Хуан Пу в Шанхай
• Целодневна екскурзия до о-в Макао
• такса за издаване на индивидуална туристическа виза за
еднократно влизане в страната – 80 USD на човек (около
140 лв.в зависимост от курса на долара).

11

ЕКСКУРЗИЯ ДО КИТАЙ

Цена от 1 198.- €

2 343.- лева

„ОТ КОСМОПОЛИТЕН ШАНХАЙ ДО ВЕКОВНАТА ИСТОРИЯ НА ПЕКИН“
Маршрут: ШАНХАЙ – ЖАОДЖИЯОЛУ - ПЕКИН
8 дни / 5 нощувки
Пролет 2019: 01.05.2019 – 08.05.2019 • Есен 2019: 15.11.2019 – 22.11.2019
Ден 1: СОФИЯ
Полет от София с Турски авиолинии в 21:40 ч.
Кацане в Истанбул в 23:05 ч.
Ден 2: ШАНХАЙ
Полет от Истанбул в 01:25 ч. и кацане в
Шанхай в 16:45 ч. Посрещане от представител
на фирмата партньор. Вечеря в местен
ресторант, след което настаняване в хотел 4* .
Ден 3: ШАНХАЙ
Закуска. Целодневна екскурзия на Шанхай –
финансовата столица на Китай. Наричан още
“Париж на Изтока” или “Китайският Чикаго”.
Градът е дом на ултрамодерна съвременна
архитектура, култура, изискани ресторанти и
луксозни магазини.
Започваме обиколката си с посещение
на Храма на Нефритения Буда. Името му
идва от двете статуи на Буда, изработени
от цяло парче бял нефрит, ювелирни,
полупрозрачни с тържествен израз на лицата,
показват отличните умения на творците им.
Продължаваме с шопинг по булевард Nanjing
Road.
Ден 4: ШАНХАЙ
Закуска. Посещение на Zhaojialou. Старинно
и очарователно градче намиращо се в
покрайнините на Шанхай, заобиколено от
живописни канали. Градът е изграден от много
старинни и живописни сгради, и е известно с
множеството си сергии и различни видове
прясна храна, която се приготвя на улицата.
Тук може да опитате хрупкава свинска кожа,
речни охлюви и различни видове супи.
Следобяд завръщане в Шанхай.
Ден 5: ШАНХАЙ-ПЕКИН
Закуска. Трансфер до ЖП гарата и отпътуване
с високоскоростен влак за Пекин в 09:00

ч. Ще пътуваме с над 300 километра в час!
Пристигане в столицата на Китай в 13:48 ч.
Разходка по най-известната и модерна улица
на Пекин Wangfujing street, след което вечеря
и настаняване в хотел 4*.
Ден 6: ПЕКИН
Закуска. Туристическа обиколка на Пекин
– град с над три хилядолетна история и
административен център на Китай повече от
850 години. Екскурзията включва посещение
на най-големия открит площад в света - Тян ан
Мън (Площад на небесното спокойствие), като
на него една от важните забележителности
е прочутият мавзолей на видния китайски
политик Мао Дзъдун.
Пешеходната разходка продължава с
посещение на Забранения град, известен
още като Зимния императорски дворец Гугун,
откъдето почти 400 години династиите Мин
и Чин са управлявали страната. Вечеря и
нощувка.
Ден 7: ПЕКИН
Закуска. Днешният ден е посветен на
Великата китайска стена (ЮНЕСКО) - едно от
чудесата на света и символ на Китай. Подобно
на опашка на гигантски дракон с височина от
8 метра, тя се извива през планини, долини
и гори в продължение на повече от 9000 км.
Това уникално архитектурно творение, което
ясно се вижда и от Космоса, безусловно
свидетелства за величието на древен Китай.
Вечеря. Около 21:00 ч. трансфер до летището.
Ден 8: ПЕКИН - ИСТАНБУЛ – СОФИЯ
Полет с Турски авиолинии за Истанбул в 00:10
ч. Кацане в Истанбул в 05:20 ч. и полет за
София в 07:45 ч. Пристигане в София в 09:05

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет с Турски авиолинии София - Истанбул
– Шанхай – Пекин - Истанбул – София с летищни такси;
• 5 нощувки със закуски в хотели 4* - 3 н. в Шанхай 2 н.
Пекин;
• Вечери по маршрута в местни ресторанти с китайска
храна и включена чаша безалкохолна напитка или бира;
• Трансфер Шанхай - Пекин с влака стрела;
• Климатизиран транспорт;
• Входни такси за музеите и обектите по програмата;
• Екскурзоводско обслужване с превод на български език
по време на програмата;
• Всички трансфери, упоменати в програмата;
• Медицинска застраховка с асистанс с покритие 10 000
евро на човек в ЗАД Армеец;
• Водач, който ще придружава групата през цялото време;
Пакетната цена НЕ включва:
• бакшиши за екскурзоводите, хотелите и ресторантите
• Вечерна разходка с корабче по р. Хуан Пу
• билет за спектакъла «Династията на Златната Маска» в
Пекин с включен трансфер
• посещение на акробатично шоу в Шанхай
• лични разходи, както и неупоменати в програмата
услуги.
• такса за издаване на групова туристическа виза за
еднократно влизане в страната – 70 USD на човек / 119
лева.
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СИНГАПУР, ШРИ ЛАНКА И
ПОЧИВКА НА МАЛДИВИ

Цена от 2 995.- €

5 858.- лева

Маршрут: СИНГАПУР - КОЛОМБО - ДАМБУЛА - СИГИРИЯ - МАТАЛЕ - КАНДИ - КОЛОМБО - МАЛЕ
12 дни / 9 нощувки
Пролет 2019: 08.02.2019 – 19.02.2019 • Есен 2019: 27.10.2019 – 07.11.2019
Ден 1: СОФИЯ - ИСТАНБУЛ
Полет за Истанбул на Turkish Airlines в 21:15
ч. Кацане на летището в Истанбул в 23:50 ч.
Ден 2: ИСТАНБУЛ – СИНГАПУР
Кратък престой и полет за Сингапур с полет
на Turkish Airlines в 01:55 ч. Пристигане същия
ден в 17:15 ч. местно време. Посрещане и
настаняване в хотел 4*. Свободно време.
Нощувка.
Ден 3: СИНГАПУР
Закуска. Туристическа обиколка на Сингапур
– парка Мерлион с невероятни гледки към
емблематичния хотел Марина Бей Сендс,
виенското колело на Сингапур – Singapore
Flyer и Еспланадата; Малката Индия, сградата
на Парламента, Националната галерия на
Сингапур. Следобeд ще посетим острова на
забавленията – Сентоса. Нощувка.
Ден 4: СИНГАПУР
Закуска. Ще посетим панорамната тераса за
наблюдение „Marina Bay Sands” и ще имаме
възможност да се насладим на цветната магия
в популярната ботаническа градина „Gardens
by the Bay”. Свободно време. Нощувка.
Ден 5: СИНГАПУР - ШРИ ЛАНКА (КОЛОМБО ДАМБУЛА)
Закуска. Освобождаване на хотела и
трансфер до летището за полет Сингапур Коломбо (Шри Ланка). Кацане в Коломбо и
посрещане. Следва панорамна туристическа
обиколка на града с автобус.
Трансфер до Дамбула - най-впечатляващият
пещерен храм в Шри Ланка и най-голямата
открита досега в света изрисувана площ с
над 130 статуи на Буда. Продължаване към
Дамбула и настаняване в хотел 4*. Вечеря.
Нощувка.
Ден 6: ДАМБУЛА - СИГИРИЯ - МАТАЛЕ КАНДИ
Закуска. Отпътуване за Сигирия - една от
най-интересните природни и исторически
забележителности на Шри Ланка – дом на
„Крепостта в небето”, наречена още Лъвската
скала. Oтпътуване за последната кралска
столица на Шри Ланка – Канди и попътно
посещение на „Градината на подправките”
в Матале. Продължаване за Канди (около
1 час). Настаняване в хотел 4*. Вечеря и
нощувка.
Ден 7: КАНДИ - ПЕРАДЕНЯ - КАНДИ
Закуска. Посещение на Кралската ботаническа
градина Пераденя разположена на 147 акра
площ. Тук можете да се порадвате на „Градина
на подправките” и „Градина на орхидеите”.
Връщане в Канди. Разходка в Канди - древната
кралска столица на Шри Ланка, свещено
място за будистката вяра. Вечеря и нощувка.
Ден 8: КАНДИ - КОЛОМБО - МАЛДИВИ
Закуска. Отпътуване към летището в Коломбо
за полет до Мале (около 3 часа).
По пътя посещение на приюта за слонове в
селцето Пинавала.
Пристигане на летището в Коломбо и полет
до Мале (Малдиви). Посрещане в Мале и
трансфер със скоростна моторна лодка до
хотел 5*. Вечеря и нощувка.

Ден 9 и Ден 10: МАЛДИВИ
Повярвахте, че сте в Рая, нали? Осъзнахте ли
се от безмерното удоволствие? Време е да
откривателствате! Ако искате нещо забавно
и неповторимо, можете да избирате от
десетки екскурзии, например да се гмуркате
в красивите атоли, да наблюдавате залеза,
докато сте на круиз със скростна моторна
лодка, търсейки среща с делфините, а
солените пръски на океана оставят по лицето
ви следи на изпитана наслада. Защо пък
не, риболов по изгрев или по залез слънце
или плаване с яхта до безлюден остров и
разточително очарователен ден на острова с
вкусен обяд и плажни удоволствия. Нощувка.
Ден 11: МАЛДИВИ - ИСТАНБУЛ
Закуска. Свободно време. Трансфер до
летище Мале за полет на Turkish Airlines в
23:50 ч.
Ден 12: ИСТАНБУЛ - СОФИЯ
Кацане в Истанбул в 06:25 ч. и кратък
престой. Полет Истанбул - София в 08:35 ч.
Пристигане в София на Терминал 2 в 08:50 ч.
местно време.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София-Истанбул-Сингапур-Коломбо
-Мале-Истанбул-София с Турски авиолинии, позволен
багаж до 30 кг.;
• Самолетен билет Сингапур-Коломбо с включен багаж
23 кг.;
• Самолетен билет Коломбо-Мале с включен багаж 23 кг;
• Летищни такси;
• 3 нощувки със закуски в Сингапур в хотел 4*;
• 3 нощувка със закуски и вечери в Шри Ланка в хотел 4*;
• 3 нощувки със закуски и вечери на Малдиви в хотел 5*
или подобен;
• Трансфери летище-хотел-летище в Сингапур; в Шри
Ланка; на Малдиви с бързоскоростна лодка;
• Обзорна обиколка на Сингапур; на Коломбо;
• Билет за Ботаническата градина в Сингапур;
• Билет за посещение на приюта за слонове в Пинавала;
• 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;
• Медицинска застраховка за 10 000 евро в ЗАД Армеец;
• Водач от агенцията по време на цялото пътуване.
Пакетната цена НЕ включва:
• Разходи от личен характер;
• Виза за Шри Ланка – 70 лева (заплаща се предаврително
от България, а се поставя на летището при пристигането
в Коломбо);
• бакшиши /задължителен минимален бакшиш за
екскузовод и шофьори/– 40 EUR на човек за цялата
програма
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СИНГАПУР И О-В БАЛИ
ИЗЖИВЕЙТЕ МОДЕРНОТО И ДУХОВНОТО В ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ
Маршрут: СОФИЯ - СИНГАПУР - БАЛИ - СОФИЯ
10 дни / 8 нощувки
Есен 2019: ноември 2019
Ден 1: СОФИЯ-СИНГАПУР
Полет от летище София до Сингапур с
прекачване.
Ден 2: СИНГАПУР
Кратък престой и полет за Сингапур.
Пристигане същия ден вечерта. Посрещане от
фирмата партньор и настаняване в хотел 4* в
центъра на Сингапур. Нощувка.
Ден 3: СИНГАПУР
Закуска. Туристическа обиколка на Сингапур
- Парка Мерлион-национален символ на
Сингапур с изглед към хотел Марина Бей
Сендс, виенското колело на Сингапур
и Еспланадата. Ще посетим Малката
Индия, също и Civic District със сградата
на Парламента, Националната галерия на
Сингапур. Свободно време за обяд. Следобeд
е време за остров Сентоса или още известен
като острова на забавленията. Нощувка.
Ден 4: СИНГАПУР
Закуска. Днес ще посетим панорамната
тераса за наблюдение „Marina Bay Sands”
и ще се насладим на цветната магия в
популярната ботаническа градина „Gardens
by the Bay”. Връщане в хотела около 14:30ч.
Свободно време. Нощувка.
Ден 5: СИНГАПУР – БАЛИ
Закуска. Трансфер до летището за полет до
Денпасар. Кацане на летището на о-в Бали,
посрещане и трансфер до хотела.
Настаняване в избрания хотел, свободно
време и нощувка.

Ден 6: О-В БАЛИ
Закуска. Свободно време. Възможност
за целодневна ескурзия Kintamani. Тази
екскурзия комбинира запознаване с местните
изкуства и впечатляващите гледки на
активния вулкан Батур. Посещава се и храма
Tirta Empul. Нощувка.
Ден 7: О-В БАЛИ
Закуска. Свободно време. Полудневна
екскурзия следобеда - Tanah lot - Залез в Баливпечатляващия храм Taman Ayun в Mengwi и
планинското селище Bedugul с невероятна
гледка към езерото Beratan и красивия храм
Ulun Danu, плуващ в сините му води. Турът
продължава към Alas Kedaton и храмаТана
Лот. От тук се правят най-запомнящите
снимки на залеза в Бали. Нощувка.
Ден 8: О-В БАЛИ
Закуска. Целодневна екскурзия до Бедугул и
Сингараджа. Екскурзията включва посещение
на пищния пазар Candi Kuning , храма Тана
Лот, красивите водопади Гитгит, серните
извори на селището Banjar, старата столица
на острова – Сингараджа, черните плажове на
Lovina. Нощувка в хотела на о-в Бали.
Ден 9: О-В БАЛИ
Закуска. Свободно време за плаж, почивка
и забавления на един от най-красивите
острови в Индийски океан. Късен трансфер
до летището за полет до София с прекачване.
Ден 10: О-В БАЛИ – СОФИЯ
Кацане в София.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София-Сингапур-Денпасар -София с
включен багаж и летищни такси;
• Самолетен билет Сингапур-Денпасар с включен багаж
20 кг;
• 3 нощувки със закуски в Сингапур в хотел 4* в центъра;
• 5 нощувки на о-в Бали в избрания хотел на съответната
база изхранване;
• Трансфери летище-хотел-летище в Сингапур;
• Трансфери летище-хотел-летище на о-в Бали;
• Полудневна обзорна обиколка на Сингапур;
• Билет за Ботаническата градина в Сингапур;

• Полудневна обиколка на о-в Sentosa в Сингапур;
• Полудневна екскурзия до Панорамната площадка на
Марина Бей Сендс и ботаническата градина Gardens by
the Bay в Сингапур;
• Всички входни такси за посещаемите обекти в Сингапур;
• Медицинска застраховка за 10 000 евро в ЗАД Армеец;
• Водач от агенцията по време на цялото пътуване.
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Пакетната цена НЕ включва:
• Разходи от личен характер;
• Допълнителни екскурзии на о-в Бали;
• Застраховка отмяна на пътуване;

Цена от 1 950.- €

3 814.- лева

ОЧАРОВАТЕЛЕН ТАЙЛАНД
БАНКОК И ПУКЕТ

Цена от 880.- €

1 720.- лева

Маршрут: БАНКОК - О-В ПУКЕТ
9 дни / 7 нощувки
Пролет 2019: 18.02.2019 - 26.02.2019 • Есен 2019: 12.10.2019 – 20.10.2019
Ден 1: СОФИЯ
Заминаване от София с прекачване до Банкок.
Ден 2: БАНКОК
Пристигане на международното летище
в Банкок. Посрещане от представител на
фирмата-партньор и трансфер до хотела.
Ранно настаняване в хотел 4*. Свободно
време. Вечерта - по желание посещение на
най-високата сграда в Банкок „Baiyoke sky” с
вечеря на бюфет маса. Нощувка.
Ден 3: БАНКОК
Закуска в хотела. Днес ще се насладим
на великолепния Банкок. Ще видим
впечатляващия Кралски Дворец или Гранд
Палас, намиращ се близо до устието на река
Чао Прая. В комплекса се намира и Храма на
изумрудения Буда, Последен в програмата
ни, но не и по красота, е най-старият храм в
кралския комплекс - Храма на полегналия
Буда. Ще се придвижим до кея, от който ще се
качим на малки дървени лодки и ще плаваме
по река Чао Прая (Кралската река). Ще видим
автентичния Банкок и Храма на Зората.
(продължителност на обиколката около 5
часа). Свободно време и нощувка.
Ден 4: БАНКОК - ПУКЕТ
Закуска в хотела. Трансфер до летището за
полет до о-в Пукет. Пристигане, посрещане и

настаняване в избрания хотел. Нощувка.
Ден 5: ПУКЕТ
Закуска в хотела. Свободно време или
възможност за целодневна екскурзия до
островите Пи-Пи с включен обяд (срещу
допълнително заплащане от 98 евро на
човек). Ще се качим от престижната марина
Royal Phuket на катамарани директно ще се
отправим към Maya Bay, където е сниман
филма „Плажът”. Ще имаме време да се
потопим в кристалните води в района на
Loh Samah и пещерата Pileh, ще разгледаме
пещерата Виникг – дом на лястовици,
да нахраним обитателите на „Плажа на
маймуните“, и ще се насладим на красивия
подводен свят на големия коралов риф Хин
Кланг. Обяд на частния плаж на Phi Phi Natural
Resort. След обяд свободно време за плуване
и шнорхелинг на Bamboo Island. Наблизо има
и коралоф риф. Връщане в хотела около 17ч.
Ден 6: ПУКЕТ
Закуска. Свободно време за пълноценна
почивка или избор на допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Ден 7: ПУКЕТ
Закуска. Свободно време на о-в Пукет или
възможност за допълнителна екскурзия
до залива Панг-Нга и острова на Джеймс

Бонд с включен обяд (срещу допълнително
заплащане от 98 евро на човек). Трансфер от
хотела до марината Royal Phuket, от където с
катамарани ще се отправим към залива ПангНга, преминавайки през остров Панак. Ще
посетим острова Кох Тап – острова на Джеймс
Бонд. Ще се возим на кану в залива Ко Хонг и
ще преминем през мангровите гори. Обяд в
мюсюлманското селище Кох Пани изградено
върху дървени колони (включен в цената
на екскурзията). Свободно време за плаж и
шнорхелинг на остров Кох Кай Най.
Връщане в хотела около 17:00 ч. Нощувка.
Ден 8: ПУКЕТ
Закуска в хотела. Свободно време за плаж,
почивка и забавления на един от найкрасивите острови в Андаманско море.
Насладете се на безкрайните бели плажове,
кристалното море, многобройните магазини,
уютните заведения предлагащи голям избор
от морска, интернационална и тайландска
кухня, и винаги усмихнатите местни жители.
Не пропускайте и енергичния и изпълнен
с изненади нощен живот на най-известния
плаж на острова - Патонг.
Ден 9: ПУКЕТ – СОФИЯ
Закуска. Трансфер до летището за полет до
София с прекачване.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Банкок –Пукет – София с
включени летищни такси и багаж;
• Самолетен билет Банкок – Пукет с вкл. багаж 20 кг;
• Всички летищни такси;
• Всички трансфери по програмата с климатизиран
автобус;
• 2 нощувки в Банкок с включена закуска в хотел 4* в
студио стандарт;
• 5 нощувки със закуски на о-в Пукет в избрания хотел ;
• Полудневна екскурзия в Банкок;
• Входни такси по посещаваните обекти, описани в
програмата;
• Медицинска застраховка – 10 000 евро ЗАД със ЗАД
„Армеец” (за лица до 70 години);
• Бутилка минерална вода в автобуса по време на
екскурзиите;
• Водач, който ще пътува с групата по време на цялата
екскурзия и ще превежда на български език;

• Климатизиран транспорт по целия маршрут;
• Медицинска застраховка за целия престой с покритие
15 000 евро със ЗАД Армеец.
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Тайланд – 30 евро, заплаща се предварително
в България;
• Хранения извън посочените в програмата;
• Разходи от личен характер;
• Бакшиши на шофьора/екскурзовода - около 10 USD на
човек за всеки град;
• Вечеря на бюфет маса в панорамния ресторант на хотел
Baiyoke Sky в Банкок - 60 евро на човек;
• Допълнителна екскурзия до островите Пи-Пи на о-в
Пукет– 98 евро на човек с включен обяд;
• Допълнителна екскурзия до залива Панг- Нга и о-ва на
Джейм Бонд на о-в Пукет– 98 евро на човек с включен
обяд;
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ВИЕТНАМ, КАМБОДЖА и ЛАОС

Цена от 2 690.- €

5 261.- лева

Маршрут: ХО ШИ МИН (САЙГОН) – СИЕМ РЕАП (АНГКОР ВАТ И АНГКОР ТОМ) – ЛУАНГ ПРАБАНГ –
ХАНОЙ – ХА ЛОНГ БЕЙ
13 дни / 10 нощувки
Пролет 2019: 13.03.2019 – 25.03.2019 • Есен 2019: 19.11.2019 – 01.12.2019
Ден 1: СОФИЯ - ИСТАНБУЛ
Отпътуваме от летище София в 21:20 ч. за
Истанбул. Пристигаме в Истанбул в 23:40
часа.
Ден 2: ИСТАНБУЛ - ХО ШИ МИН /САЙГОН/
В 02:40 ч. полет за Хо Ши Мин /Сайгон/.
Пристигаме в 16:55 ч. Трансфер до хотел 4*.
Свободно време. Нощувка.
Ден 3: ХО ШИ МИН /САЙГОН/
Закуска. Сутринта ще посетим тунелите
Ку Чи. Обяд в местен ресторант. Следобед
разглеждане на централната част на Сайгон Dong Khoi Street, Паметникът на обединението,
Централната поща на Сайгон, катедралата
Нотр Дам, пазара Бен Тан. Нощувка.
Ден 4: САЙГОН - ДЕЛТА НА МЕКОНГ - СИЕМ
РЕАП
Закуска. Романтична разходка по красивата
Делта на Меконг. Обяд в местен ресторант.
Връщане в Сайгон. Полет до Сием Реап.
Трансфер и настаняване в хотел 4*.
Ден 5: СИЕМ РЕАП
Закуска. Сутринта се отправяме към
Величествения храмов комплекс Ангкор Том
- последният административен и религиозен
център на Кхмерската империя. Обяд в местен
ресторант. Следобед ще разгледаме Ангкор
Ват - смятан за най-големия религиозен
паметник в света. Нощувка.
Ден 6: СИЕМ РЕАП - ЛУАНГ ПРАБАНГ /ЛАОС/
Закуска. Посещение на Плаващите села,
разположени на 10 километра южно от
Сием Реап. Ще се разходим с традиционна
дървена лодка по Tonle Sap, “голямото езеро”
на Камбоджа и най-голямото в Югоизточна
Азия. Обяд в местен ресторант. След това ще
се отправим към Пуок, този район е популярен
с висококачествената си коприна, ще видим
пълния процес на производство. Трансфер до
летището за полет до Луанг Прабанг (Лаос).
Пристигане, посрещане и трансфер до хотел
4*. Нощувка.
Ден 7: ЛУАНГ ПРАБАНГ
Закуска. Днес ще разгледаме Националния
Музей, храмовете Ват Висон, олтарът на Ват
Ахам, Ват Маи, най-старият храм Ват Сен,
като за край на пътешествието ни в Лаос ще
видим забележителния Ват Ксиенг Тонг /Wat
Xieng Thong/. Обяд в традиционен ресторант.
Следобед се отправяме на 30-тина километра
от Луанг Прабанг, където се намират
водопадите Куанг Си. Свободно време за
плаж. Връщаме се в Луанг Прабанг. Привечер
ще се изкачим до хълма Пхуси, за да видим
свещената, позлатена ступа, както и да се
насладим на прекрасна панорамна гледка към
града и храмовете. След това ще разгледаме
Нощния пазар на Луанг Прабанг, където
можем да открием колекции от текстилни
изделия, изработени от занаятчийските
селища около Луанг Прабанг. Нощувка.
Ден 8: ЛУАНГ ПРАБАНГ
*Рано сутринта ще имаме възможност да
станем свидетели на уникален за Лаос ритуал
- как местните жители раздават своите
дарове на будистките монаси.
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Закуска. Круиз по река Меконг и разглеждане
свещените пещери Пак Оу. Обяд в местен
ресторант на брега на реката. Посещение
на парка на слоновете Pak Ou и разходка на
слон. Връщаме се в града по вода. Трансфер
до хотела. Нощувка.
Ден 9: ЛУАНГ ПРАБАНГ - ХАНОЙ
Закуска. Свободно време и трансфер до
летището в Луанг Прабанг за полет до Ханой,
Виетнам. Посрещане и трансфер. Настаняване
в хотел 4*. Нощувка.
Ден 10: ХАНОЙ
Закуска.
Целодневна
обиколка
из
забележителностите на Ханой - площад Ба
Динх, комплекса Хо Ши Мин /включително
Мавзолея, отвън/, Президентския дворец,
жилището, в което е живял Хо Ши Мин,
къщата на кокилите на Хо Ши Мин, рибното
му езерце и Пагодата на една колона, Храма
на литературатa. Обяд в местен ресторант.
Следобед ще посетим затвора Хоа Ло,
Стария квартал на Ханой, Храма Нгок Сон,
разположен на езерото Хоан Кием, разходка
по тесните улици на Стария квартал. Ще се
насладим на уникално Куклено шоу на вода
- традиционно изкуство на Северен Виетнам.
Нощувка.
Ден 11: ХАНОЙ - ХА ЛОНГ БЕЙ
Закуска. Отпътуваме с автобус до залива
Ха Лонг (около 4 часа) - невероятно красива
природна местност, част от списъка на
световното природно наследство на ЮНЕСКО.
Настаняване на круизен кораб подобен на
традиционната лодка „джонка”. Отплаване.
Обяд с морски деликатеси на кораба.
Следобед, възможност за изучаване на
красиви пещери и острови. Вечеря. Нощувка.
Ден 12: ХА ЛОНГ БЕЙ - ХАНОЙ
Закуска. Рано сутринта възможност да
посетите клас по Тай Чи (вид гимнастика).
Следва разглеждане на пещерите Sung Sot.
Брънч. Акостиране на кораба, трансфер до
летището в Ханой за полет до Истанбул,
излитащ в 22:15.
Ден 13: ИСТАНБУЛ - СОФИЯ
Кацане в Истанбул в 05:30 ч., кратък престой и
излитане за София в 08:35. Кацане на летище
София в 08:55 ч.

Пакетната цена включва:
• Самолетни билети София – Истанбул – Хо Ши Мин //
Ханой – Истанбул – София с Turkish Airlines с включени
летищни такси и багаж 30 кг;
• Самолетен билет Хо Ши Мин – Сием Реап, летищни
такси и багаж 20 кг.;
• Самолетен билет Сием Реап – Луанг Прабанг, включени
летищни такси и багаж 20 кг.;
• Самолетен билет Луанг Прабанг – Ханой – включени
летищни такси и багаж 20 кг.;
• Всички трансфери по програмата;
• 2 нощувки със закуски в Хо Ши Мин в хотел 4*;
• 2 нощувки със закуски в Ханой в хотел 4*;
• 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря на круизен кораб
4*;
• 2 нощувки със закуски в Сием Реап в хотел 4*;
• 3 нощувки със закуски в Луанг Прабанг в хотел 4*;
• 10 закуски, 8 обяда и 1 вечеря съгласно програмата;
• Всички екскурзии и посещавани забележителности,
описани в програмата;
• Входни такси на посещаваните обекти;

• Бутилка минерална вода в автобуса по време на
екскурзиите;
• Водач, който ще пътува с групата по време на цялата
екскурзия и ще превежда на български език;
• Климатизиран транспорт по целия маршрут;
• Медицинска застраховка за целия престой с покритие
15 000 евро със ЗАД Армеец.
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Виетнам за многократно влизане – заплаща се
и се издава онлайн в София, като се полага в паспорта
на летището при влизане в страната - 80 щатски долара;
• Виза за Камбоджа, заплаща се на летището при
пристигане, 36 долара;
• Виза за Лаос, заплаща се на летището при пристигане,
31 щатски долара;
• Лични разходи;
• Медицинска застраховка на лица над 70 години –
доплащане 28 лева;
• Бакшиши за шофьора и екскурзоводите, събират се
предварително в София – 50 щатски долара на човек.
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ОБИКОЛКА НА СЕВЕРЕН ТАЙЛАНД
С ПОЧИВКА В ПАТАЯ

Цена от 1 998.- €

3 908.- лева (за дата 02.04.2019)

Маршрут: БАНКОК - ЧИАНГ РАЙ - ЧИАНГ МАЙ - ПАТАЯ С ПОСЕЩЕНИЕ НА О-В ДОН САО В ЛАОС
12 дни / 9 нощувки
Пролет 2019: 02.04.2019 – 13.04.2019 • Есен 2019: октомври, ноември 2019
Ден 1: СОФИЯ - ИСТАНБУЛ - БАНКОК
Заминаване от София в 17:50 ч. за Банкок през
Истанбул. Кацане на летището в Истанбул в
19:10 ч. Излитане в 20:10 ч.
Ден 2: БАНКОК
Пристигане рано сутринта в 09:40 ч. Посрещане
и трансфер до хотела. Настаняване в хотел
4*. Свободен следобед. Тайландска вечеря по
меню в хотела и нощувка.
Ден 3: БАНКОК
Закуска. Разглеждане на града - посещение
на историческия център и най-стария храм
в Банкок Ват По (Wat Pho) с най-голямата
колекция от изображения на Буда. Обяд в
местен ресторант. След обяд ще посетим
големия кралски дворец с Храма на
изумрудения Буда, каналът „Лонг“ и храмът
„Ват Арун“. Свободно време. Вечерта по
желание посещение на пищния спектакъл
„Сиам Нарамит“, който представя историята
на Тайланд. Нощувка.
Ден 4: БАНКОК
Закуска. Туристическа програма в Дамноен
Садуак - най-популярният и най-големият
плаващ пазар в Тайланд. По-късно днес ще

посетим станалия много известен и дори
екстремен пазар „Maeklong Railway Market”.
Свободен следобяд. Вечерта круиз по река
Чао Прая с включена вечеря. Нощувка.
Ден 5: БАНКОК - ЧИАНГ РАЙ
Закуска. Трансфер до летище Банкок за полет
до Чианг Рай. Пристигане на летището в Чианг
Рай, посрещане и отпътуване за „Златния
триъгълник” - мястото, където се събират
границите на 3 държави – Лаос, Мианмар и
Тайланд. Плаване по река Меконг до остров
Дон Сао, Лаос. Връщане обратно към Чианг
Рай за настаняване в хотел 4*. Свободно
време и нощувка.
Ден 6: ЧИАНГ РАЙ - ЧИАНГ МАЙ
Закуска. Разглеждане на едно от найпосещаваните места в Тайланд - храмовия
комплекс Wat Rong Khun. Отпътуване към
Чианг Май през местността Дой Мае Салонг.
Обяд. Настаняване в Чианг Май. Нощувка.
Ден 7: ЧИАНГ МАЙ
Закуска. Посещение на ферма за слонове,
ферма за орхидеи и плантации с местни
екзотични подправки. Обяд. Разглеждане на
Чианг Май - градските стени, главната порта,

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Истанбул – Банкок – Истанбул
- София с Turkish Airlines с включен багаж;
• Самолетен билет Банкок – Чианг Рай с включен багаж;
• Самолетен билет Чианг Май – Утапао (Патая) с включен
багаж;
• Всички летищни такси;
• Всички трансфери по програмата с климатизиран
автобус;
• 3 нощувки в Банкок с включена закуска в хотел 4*;
• 1 нощувка в Чианг Рай с включена закуска в хотел 4*;
• 2 нощувки в делукс стаи със закуски Чианг Май в хотел
4*;
• 3 нощувки със закуски в хотел 4*;
• 1 Тайландска вечеря;
• Круиз по река Чао Прая с включена вечеря;
• 4 обяда в местни ресторанти;
• Всички екскурзии и забележителности и входни такси за
посещаваните обекти, описани в програмата;
• Водач при минимум 15 туристи, който превежда
беседите на български език;
• Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро със
ЗАД „Армеец”.
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будисткия храм Wat Phra Sing, храма Wat Chedi Luang с огромната си пагода, планинския
храм Wat Doi Suthep, пазара „Talat Warorot”.
Нощувка.
Ден 8: ЧИАНГ МАЙ - ПАТАЯ
Закуска. Трансфер до летището в Чианг
Май за полет до Утапао - Патая. Кацане на
летището в Патая и трансфер до хотел 4* и
настаняване. Свободно време. Нощувка.
Ден 9: ПАТАЯ
Закуска. По желание срещу допълнително
заплащане екскурзия до Коралов остров.
Свободно време и нощувка.
Ден 10: ПАТАЯ
Закуска. По желание срещу допълнително
заплащане посещение на ботаническата
градина Нонг Нуч. Свободно време. Нощувка.
Ден 11: ПАТАЯ - БАНКОК
Закуска. Свободно време. Трансфер до
летището в Банкок за полет на Turkish Airlines
в 23:00 ч. за Истанбул.
Ден 12: БАНКОК - ИСТАНБУЛ - СОФИЯ
Пристигане в Истанбул в 05:20 ч. След кратък
престой продължаваме с полет към София в
07:45 ч. Кацане в София в 09:05 ч.

Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Тайланд – 30 евро, заплаща се предварително
в България;
• Бакшиши на шофьора/екскурзовода - около 10 USD на
човек за всеки град;
• Разходи от личен характер.

ПОЧИВКА НА ОСТРОВ ЗАНЗИБАР И
САФАРИ В ТАНЗАНИЯ

Цена от 2 295.- €

4 489.- лева (за дата 03.03.2019)

10 дни / 8 нощувки
Пролет 2019: 03.03.2019 - 12.03.2019
Есен 2019: ноември 2019
Ден 1: СОФИЯ - ТАНЗАНИЯ
Отпътуване от София за Танзания с редовен
полет по маршрута София – Истанбул –
Килиманджаро. Кацане в Истанбул. Полет до
Килиманджаро в 19:50.
Ден 2: ТАНЗАНИЯ
Кацане в Танзания в 05:10 ч. Посрещане
от представител на местния партньор на
летището и трансфер до хотел в Аруша.
Настаняване и време за освежаване в хотел
в Аруша. Закуска в хотела. Отпътуване
около 10:00 ч. за парка на езерото Маняра.
Обяд в парка. Следобедно сафари в парка.
Настаняване в Lake Manyara Serena Lodge 4*,
вечеря и нощувка.
Ден 3: ТАНЗАНИЯ
Отпътуване с пикник обяд към кратера на
вулкана Нгоронгоро за сафари. Късният
следобед настаняване в Ngorongoro Serena
Lodge 4*. Вечеря и нощувка в лоджата.
Ден 4: ТАНЗАНИЯ - ЗАНЗИБАР
Закуска. Отпътуване за Аруша и обяд в местен
ресторант. Полет до Занзибар в 14:00 ч.
Посрещане на летището в Стоун Таун в 15:30
ч и трансфер до хотел на острова. Свободно
време, вечеря и нощувка.
Ден 5: ЗАНЗИБАР
Свободно време или полудневно посещение

на столицата на острова – Стоун Таун (около
3 ч). Следобед – свободно време за плаж и
почивка. Вечеря и нощувка.
Ден 6: ЗАНЗИБАР
Допълнителна целодневна екскурзия Синьо
сафари (около 6 ч). Връщане в хотела късния
следобед. Нощувка.
Ден 7: ЗАНЗИБАР
Днес ви предлагаме полудневна разходка до
парка Jozani (около 3 ч). Намиращ се на около
35 км югозападно 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.
Ден 8: ЗАНЗИБАР
Възможност за посещение на полудневен тур
„Занзибар – островът на подправките“ (около
3 часа) . Следобед – възможност за екскурзия
до Затворническият остров (3 часа). Вечеря и
нощувка.
Ден 9: ЗАНЗИБАР
Възможност за целодневен тур: Плуване с
делфини (6 часа). Вечеря и нощувка в хотела.
Ден 10: ЗАНЗИБАР - ИСТАНБУЛ - СОФИЯ
Освобождаване на хотела и трансфер до
летището за полет до Истанбул. Кацане в
Истанбул. Полет до София. Кацане в София.

Пакетната цена включва:
• Самолетни билети на авиокомпания Turkish Airlines с
включени летищни такси по маршрута София – Истанбул
- Килиманджаро – Занзибар - Истанбул – София с
включен багаж до 40 кг на човек;
• Билети за вътрешни полети Аруша – о-в Занзибар с
включени летищни такси и позволен багаж 15 кг на човек
с АК Zan Air, Tropical Air или Auric Air;
• 2 нощувки със закуска и вечеря в Танзания
• 6 нощувки в избрания хотел и на съответния пансион на
о-в Занзибар;
• Тридневна сафари програма по посочения маршрут
Езерото Маняра – Нгоронгоро - Таранжир с включени
входове за парковете;

• 2 обяда
• Трансфери летище - хотел - летище;
• Медицинска застраховка с покритие 15 000 евро на
човек;
• Посрещане на място от представител на фирмата
партньор в Танзания и Занзибар на английски език;
• Представител от туроператора при минимум 15
пътуващи;
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Танзания – 50 $ на човек (поставя се на място
на летището);
• Допълнителни екскурзии на о-в Занзибар, невключени
в цената;
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ЮЖНА АФРИКА, ЗИМБАБВЕ С
ВОДОПАДА “ВИКТОРИЯ”, БОТСВАНА
И САФАРИ В ПАРКА КРЮГЕР

Цена от 3 298.- €

6 451.- лева

Маршрут: ЙОХАНЕСБУРГ – ВОДОПАДА ВИКТОРИЯ – БОТСВАНА (ЧОБЕ) – НАЦИОНАЛЕН ПАРК
КРЮГЕР – КЕЙП ТАУН – НОС ДОБРА НАДЕЖДА – ПАРЛ – ФРАНЧУК – СТЕЛЕНБОШ
12 дни / 9 нощувки
Пролет 2019: 16.02.2019 - 27.02.2019 • Есен 2019: 16.09.2019 - 27.09.2019

Ден 1: СОФИЯ – ИСТАНБУЛ – ЙОХАНЕСБУРГ
Излитане от София с полет на АК „Turkish
Airlines”. Кратък престой на летище Ататюрк
в Истанбул и полет до Йоханесбург в 01:35 ч.
Ден 2: ЙОХАНЕСБУРГ
Пристигане в Йоханесбург в 10:20 сутринта.
Трансфер до хотел 4* Настаняване в 14:00 ч.
Следобяд обзорна обиколка на Йоханесбург
- най-големият финансов, търговски и
индустриален център на ЮАР. Нощувка.
Ден 3: ЙОХАНЕСБУРГ – ВОДОПАДЪТ ВИКТОРИЯ
Закуска. Трансфер до летището за полет към
съседната страна – Зимбабве, за да посетим
най-големия водопад в Африка - Виктория.
След пристигане трансфер и настаняване в
хотел 3* или в близост до водопада. Привечер
ще имаме възможност да се насладим на
невероятни гледки и да зърнем някои диви
животни по време на Вечерния круиз на залез
слънце (включено в цената). Нощувка.
Ден 4: ВОДОПАДЪТ ВИКТОРИЯ
20

Закуска. Ранно отпътуване от хотела
за полудневно посещение на Водопада
Виктория (включено в цената). Свободно
време за различни дейности на територията
на водопада като полет с хеликоптер над
водопада, бънджи скок над водопада или
рафтинг и много други.
Привечер шоу атрактивна програма и „Бомаресторант” - вечеря с местни специалитети,
музика и танци. Нощувка.
Ден 5: ВОДОПАДЪТ ВИКТОРИЯ – БОТСВАНА
(НАЦИОАЛЕН ПАРК ЧОБЕ) – ВОДОПАДЪТ
ВИКТОРИЯ
Закуска.
*По желание днешния ден се отправяме към
съседната страна Ботсвана и природен парк
Чобе, където може да се насладите на сафари,
в което ще имате възможност да видите
различни животни по време на разходката с
открити джипове. (включен обяд)
*или по желание полудневен тур до о-в

Ливингстън, Замбия и Дяволския басейн
Нощувка.
Ден 6: ВОДОПАДЪТ ВИКТОРИЯ – ЙОХАНЕСБУРГ
– ПАРК КРЮГЕР
Закуска, освобождаване на хотела и полет
до Йоханесбург. Кацане в Йоханесбург и
отпътуваме към парка Крюгер. Това ще бъде
целодневно пътуване, по време на което
ще имате възможност да видите прекрасни
природни забележителности. Нощувка и
вечеря в Национален парк Крюгер.
Ден 7: САФАРИ В ПАРКА КРЮГЕР
Ранно отпътуване за целодневно сафари в
Национален парк Крюгер (включено в цената).
Ще видим голямо многообразие от птици и
животни, като най-голямата ни цел е голямата
петорка: лъв, слон, бивол, носорог и леопард,
които ще търсим с помощта на нашите опитни
водачи в специално пригодени за целта
открити джипове. Връщане в хотела вечерта и
вечеря в ресторанта на хотела. Нощувка.

Ден 8: КРЮГЕР - КЕЙП ТАУН
Закуска. Освобождаване на стаите. Полет
за Кейп Таун. Следва обиколка на града и
изкачване до планината Маса с въжената
линия. Настаняване в хотел 3*и нощувка.
Ден 9: КЕЙП ТАУН - НОС ДОБРА НАДЕЖДА
Закуска. Целодневна екскурзия до найюжната точка на континента Африка – Нос
Добра Надежда. Нощувка.
Ден 10: КЕЙП ТАУН – ПAРЛ – ФРАНЧУК –
СТЕЛЕНБОШ – КЕЙП ТАУН
Закуска. Целодневна екскурзия до прочутите
винени ферми около Кейп Таун. След
последната дегустация на вино, връщане в
Кейп Таун. Нощувка.
Ден 11: КЕЙП ТАУН – ИСТАНБУЛ
Закуска. Свободно време до обяд или по
желание круиз до о-в Robben. Освобождаване
на хотела и трансфер до летището за полет
Кейп Таун – Истанбул. Кацане в Истанбул в
05:05 часа.
Ден 12: ИСТАНБУЛ – СОФИЯ
Престой на летището в Истанбул и полет за
София в 07:45.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет с Turkish Airlines - София – Йоханесбург
и Кейп Таун – София;
• Самолетен билет Йоханесбург – Виктория Фолс Йоханесбург;
• Самолетен билет парка Крюгер - Кейп Таун;
• Всички летищни такси и включен багаж;
• Всички трансфери по програмата;
• 1 нощувка със закуска в Йоханесбург в хотел 4*;
• 3 нощувки със закуски в района на водопада Виктория
в 3* хотел;
• 2 нощувки със закуски и вечери в парка Крюгер в 4*
лодж с включенo целодневно сафари;
• 3 нощувки със закуски в Кейп Таун в 3* хотел;
• 1 вечеря с местни специалитети и музикална програма в
Бома ресторант в района на водопада Виктория
• Панорамна обиколка на Йоханесбург;
• Полудневно посещение на водопада Виктория;
• Круиз на залез слънце по р. Замбези до водопада
Виктория с включени напитки и закуски;
• Входни такси за посещаваните обекти;
• Целодневно сафари в парка Крюгер;
• Целодневна екскурзия на Кейптаун и планината Маса с
включен билет за въжената линия;
• Еднодневна екскурзия до Нос Добра Надежда,
Националния резерват Cape Point и посещение на плажа
Boulders за наблюдение на пингвини;
• Еднодневно посещение на градовете Paarl town, Franschoek и Stellenbosch с включена дегустация на вино;
• Местен лицензиран екскурзовод, с превод на български
от водача на групата;
• Представител от България по време на цялото пътуване;
• Медицинска застраховка за периода на пътуване с
асистанс и покритие 10 000 евро;
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза ЮАР – 65 лв. (подава се лично в посолството на
ЮАР в София);
• Виза Зимбабве – заплаща се на място на летище;
• Такса за обработка и подаване на документите за визи за
ЮАР и за Зимбабве – 50 лв.;
• Еднодневна екскурзия до Ботсвана, парка Чобе с
включен обяд;
• Екскурзия до о-в Ливингстън и Дяволския басейн в
района на водопада Виктория;
• Полудневна екскурзия до о-в Робен в Кейптаун;
• Рафтинг на водопада Виктория;
• Бънджи скок над водопада Виктория;
• Хеликоптер над водопада Виктория;
• Бакшиши за екскурзоводи и шофьори – около 60 $
(заплащат се предварително от България);
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ОЧАРОВАНИЕТО НА ШРИ ЛАНКА

Цена от 1 599.- €

3 127.- лева

Маршрут: КОЛОМБО – СИГИРИЯ – ДАМБУЛА – МАТАЛЕ – КАНДИ - ПИНАВАЛА - БЕНТОТА
8 дни / 5 нощувки
Есен 2019: октомври и ноември 2019
Ден 1: СОФИЯ – КОЛОМБО
Отпътуване от летище София, Терминал 2 с
полет на Qatar Airways за Коломбо през Доха.
Ден 2: КОЛОМБО - СИГИРИЯ
Кацане в Коломбо сутринта. Посрещане от
представител на партньора на туроператора
в Шри Ланка. Трансфер към Сигирия.
Настаняване в хотел 4* в района. Вечеря и
нощувка.
Ден 3: СИГИРИЯ
След закуска се отправяме към Сигирия.
Възможност за допълнителна екскурзия до
Старинният град Полонарува. Ще посетите
залата за аудиенции, лотосовата баня,
статуята на Цар Паракрамабаху и Паракрама
Самудрая, построени от крал Паракрамабаху
Велики. Вечеря и нощувка в хотел 4*
Ден 4: СИГИРИЯ – ДАМБУЛА – МАТАЛЕ –
КАНДИ
След закуска се отправяме към Дамбула.
Посещение на пещерните храмове на
Дамбула. Отпътуване за Канди- последната
кралска столица на Шри Ланка (70км). По пътя
ще посетим градина за екзотични подправки
в Матале. Продължаваме за Канди, където ще
посетим храма Далала Малигава, в който се
съхранява Свещения зъб на Буда. Вечеря и

нощувка в хотел 5*, Kaнди.
Ден 5: КАНДИ - ПИНАВАЛА - БЕНТОТА
Закуска в хотела. Трансфер към Пинавала
и сиропиталището за слонове. По желание
посещение на
Ботаническата градина
Пераденя – 15 евро на човек – една от най
-красивите и впечатляващи ботанически
градини в Азия. Трансфер до Вашия плажен
хотел на островното крайбрежие. Настаняване
и свободно време за плаж и разходки. Вечеря
и нощувка в хотел 4* в Бентота.
Ден 6: БЕНТОТА
Свободен следобед за разходки, плаж
и почивка на брега на Индийския океан.
Закуска, вечеря и нощувка в хотела. Нощувка.
Ден 7: БЕНТОТА
След закуска – посещение на ферма за
костенурки. Трансфер до Коломбо. Обзорен
тур на Коломбо с автобус. Свободно време
за пазаруване в някои от известните места
за пазаруване в Коломбо. Вечеря в местен
ресторант. Късен трансфер до летище
Коломбо за полет на Qatar Airways до
България.
Ден 8: СОФИЯ
Пристигане в София около обяд.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет с Катарски авиолинии София – Доха
- Коломбо – Доха - София с включени летищни такси и
багаж
• Настаняване в хотели 4*/5* посочени в програмата:
• 2 нощувки със закуски и вечери в хотел 4*, Сигирия
• 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 5*, Kaнди
• 2 нощувки със закуска и вечеря в плажен хотел 4*,
Бентота
• Климатизиран транспорт по описания маршрут;
• Екскурзоводско обслужване по време на тура на
български език;
• Туристическа програма и входни такси във всички
обекти по програмата - Сигирия, храмът на Свещения зъб
в Канди, Дамбула, приюта за слонове в Пинавала
• Панорамна обиколка на Коломбо
• Вечеря в местен ресторант в Коломбо
• Посещение на ферма за костенурки
• Водач на туроператора
• Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро на
човек в ЗАД „Армеец“
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Шри Ланка - 35 щатски долара
• Бакшиши за местния гид и шофьор: (заплащат се в
България при доплащането на пакета, около 30 щатски
долара на човек)
• Допълнителни екскурзии
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ИСЛАНДИЯ – страната на елфите и троловете
7 дни / 5 нощувки
Пролет 2019: 14.05.2019 - 20.05.2019
Есен 2019: 24.09.2019 - 30.09.2019
Ден 1: СОФИЯ – ФРАНКФУРТ - РЕЙКЯВИК
Среща на летище София, Терминал 2 в 04:30
ч. за полет за Рейкявик през Франкфурт.
Пристигане на летището в Рейкявик 13:20 ч.
Трансфер до хотела и настаняване. Нощувка.
Ден 2: РЕЙКЯВИК
Закуска. Туристическа обиколка в центъра
на Рейкявик: църквата „Хатлгримскиркя”,
Университетския квартал, културния център
Nordic Hоuse, Националния музей, Кметството,
езерото Тьорнин, Лутеранската катедрала,
Парламента, пристанището, концертната зала
Harpa, сградата Perlan, със своя стъклен купол
и невероятната гледка от нейната тераса.
Следобед – по желание – възможност за
наблюдение на китове с доплащане 218 лв.
за възрастни и 106 лв. за деца и младежи до
11 г. Ще се качите на специален туристически
кораб за наблюдение на китове. Завръщане в
хотела. Нощувка.
Ден 3: ЗЛАТНИЯТ КРЪГ
Закуска. Целодневна екскурзия до т.нар.
“Златен кръг” – панорамен маршрут, който
разкрива едни от най-емблематичните
природни феномени на Исландия националният парк Тингветлир (ЮНЕСКО)
и долината Хаукадалур. В парка Тингветлир
се намират уникалният водопад Гълфос
и езерото Тингвалаватн. Оттук се вижда
голямата пукнатина в земната повърхност,

която разделя американската и евразийската
плоча. Долината Хаукадалур е известна със
своите гейзери Гейсир и Строкур - едни от
най-сниманите природни забележителности
в Европа. Обиколката продължава през
Скаулхолт – най-важният духовен и
образователен център на Исландия.
Завръщане в хотела в Рейкявик. Нощувка.
Ден 4: НАЦИОНАЛЕН ПАРК ВАХТНАЙОКУТЪЛ
- НАЦИОНАЛЕН ПАРК СКАФТАФЕЛ
Закуска. Сутринта – отпътуване към
ледниковото
езеро
Йокулсарлон
и
Националния парк Вахтнайокутъл с найголемия глетчер в Исландия, под който все
още има активни вулкани. Около обяд –
пристигане в Националния парк Скафтафел
с великолепен планински пейзаж, а при
ясно време се вижда и най-високия връх в
Исландия – Кванадалсхнюкюр. Възможност
за разходка с корабче тип „Амфибия” по
езерото Йокулсарлон сред плаващи късове
лед (продължителност – 30-40 мин.) с
доплащане 90 лв за възрастни и 35 лв. за деца
и младежи до 11 г. Нощувка в хотел Foss Hotel
Nupar.
Ден 5: ЮЖНА ИСЛАНДИЯ
Закуска. Целодневна екскурзия в южната част
на Исландия. Разходка по един от природните
феномени в Исландия - Рейнисфяра – пет
километровата плажна ивица от фин черен

Цена от 2 224.- €

4 350.- лева

пясък с гледка към Дирхолай – малък
полуостров със скални масиви, едно от
предпочитаните места за гнездене на редица
редки птици, между които и тъпоклюната
кайра. Пясъкът и скалите имат вулканичен
произход. Обиколката продължава към найголемите и красиви водопади в страната
– Скогафос и Селяландсфос. Пътят минава
през пасторални пейзажи от селца и ферми.
В далечината ще изплува и силуетът на
действащия вулкан Ейяфятлайокутл, чието
последно изригване е през 2010 г. Нощувка
в Рейкявик.
Ден 6: РЕЙКЯНЕС – СИНЯТА ЛАГУНА
Освобождаване на хотела. Екскурзия до
п-в Рейкянес. Следобед – двучасов престой
в най-известната атракция в Исландия
- Синята лагуна, естествен геотермален
басейн, разположен сред вулканични късове
(входният билет е включен в цената). Ще
имате възможност да се насладите на
релаксиращи бани сред невероятна природа и
чист въздух. Вечерта - трансфер до летището
(включен в цената).
Ден 7: РЕЙКЯВИК – ФРАНКФУРТ – СОФИЯ
Полет за София през Франкфурт в 00:25 ч.
Кацане на летището във Франкфурт в 05:55 ч.,
кратък престой, след което полет за София в
10:05 ч. Пристигане на летище София в 13:15

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет с АК Lufthansa с включени: летищни
такси, регистриран багаж до 23 кг;
• 5 нощувки на база нощувка и закуска;
• Трансфери летище – хотел – летище;
• Входен билет за Синята лагуна с включени хавлии;
• Транспорт с автобус по описаната програма;
• Медицинска застраховка асистанс с покритие 10000
евро с ЗК”Армеец”;
• Водач – преводач от страна на туроператора;
• Екскурзоводски услуги по описаната програма;
Пакетната цена НЕ включва:
• Лични разходи;
• Екскурзия наблюдение на китове – 218 лв. за възрастни
и 106 лв. за деца до 11 г.;
• Разходка с корабче по езерото Йокулсарлон - 90 лв за
възрастни и 35 лв. за деца до 11 г.;
• Бакшиши.
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ПАТАГОНИЯ, ЧИЛИ, ПЕРУ,
ВЕЛИКДЕНСКИ ОСТРОВИ И БОЛИВИЯ

Цена от 8 500.- €

16 626.- лева

ПО ПЪТЯ НА ЛЕДНИЦИТЕ, ВИНОТО И ИНКИТЕ
Маршрут: БУЕНОС АЙРЕС – УШУАЯ - ОГНЕНА ЗЕМЯ – ЕЛ КАЛАФАТЕ И ЛОС ГЛАСИАРЕС – ПУЕРТО
НАТАЛЕС И ТОРЕС ДЕЛ ПАЙНЕ - САНТЯГО ДЕ ЧИЛИ – ВАЛПАРАИСО – ВИНЯ ДЕЛ МАР –
САН ПЕДРО ДЕ АТАКАМА – ЛИМА – НАСКА – КУСКО – УРУБАМБА – МАЧУ ПИКЧУ – ПУНО –
ЕЗЕРОТО ТИТИКАКА – ВЕЛИКДЕНСКИ ОСТРОВИ – ЛА ПАС
25 дни / 23 нощувки
Дати: май и октомври 2019
Ден 1: СОФИЯ – БУЕНОС АЙРЕС
Заминаване от летище София за Буенос
Айрес с прекачване.
Ден 2: БУЕНОС АЙРЕС
Рано сутринта пристигане на международното
летище в Буенос Айрес. Полудневен тур
на южните райони на столицата Буенос
Айрес – квартала Ла Бока, улица “Caminito”,
спиране за снимки пред стадиона на „Бока
Хуниорс”. Следва посещение на центъра
на града и Площад Майо със сградата на
Президентството, най-голямата Катедрала в
страната, сградата Кабилдо, Булевард 9 юли най-широката улица в света и Обелиска.
Настаняване в хотел 4* в центъра на града.
Свободно време за почивка.
Нощувка.
Ден 3: БУЕНОС АЙРЕС – УШУАЯ
Закуска. Трансфер до летището за вътрешен
полет до Ушуая. Пристигане на летището на
архипелага Огнена Земя, Патагония.
Трансфер до хотел 4* и свободно време (при
възможност посещение на Музея на Края на
Света). Нощувка.
Ден 4: УШУАЯ – НАЦИОНАЛЕН ПАРК ОГНЕНА
ЗЕМЯ
Закуска в хотела. Полудневен тур на
Национален парк Огнена Земя.
Трансфер до летището за полет до Калафате,
настаняване в хотел 4*. Нощувка.
Ден 5: ЕЛ КАЛАФАТЕ – НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ЛОС ГЛАСИАРЕС – ЕЛ КАЛАФАТЕ
Закуска. Днес ще се отправим на целодневно
посещение на Национален парк Лос Гласиарес
с прочутия глетчер Перито Морено. Нощувка.
Ден 6: ЕЛ КАЛАФАТЕ – СЕРРО КАСТИЙО,
ЧИЛИ - ПУЕРТО НАТАЛЕС, ЧИЛИ
Закуска. Отпътуване за Пуерто Наталес, Чили.
Настаняване в хотел 4*. Нощувка.
Ден 7: ПУЕРТО НАТАЛЕС – НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ТОРЕС ДЕЛ ПАЙНЕ – ПУЕРТО НАТАЛЕС
Закуска. Целодневен тур на Националния
парк Торес дел Пайне, обявен за биосферен
резерват от ЮНЕСКО. Нощувка.
Ден 8: ПУЕРТО НАТАЛЕС – ПУНТА АРЕНАС–
САНТЯГО ДЕ ЧИЛИ
Закуска. Трансфер с автобус до Пунта Аренас.
Пристигане в Пунта Аренас и тур на найголемия град в света на юг от 46-я паралел.
Следобед трансфер до летището за вечерен
полет до Сантяго де Чили, настаняване в
хотел 4* в центъра. Нощувка.
Ден 9: САНТЯГО ДЕ ЧИЛИ
Закуска. Днес ще направим полудневна обзорна
екскурзия на столицата - модерния финансов
център на града, старата част с площада Armas, Катедралата, сградата на общината и на
пощата, Парламента, главния площад, хълма
Santa Lucia, Sanhattan – най-новият квартал на
града. Свободно време. Нощувка.
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Ден 10: САНТЯГО ДЕ ЧИЛИ – ВАЛПАРАИСО –
ВИНЯ ДЕЛ МАР- САНТЯГО ДЕ ЧИЛИ
Закуска в хотела. Днес ще направим
целодневно посещение на пристанищния
град Валпараисо и най-известния курорт на
Тихия океан Виня дел Мар. Нощувка.
Ден 11: САНТЯГО ДЕ ЧИЛИ – КАЛАМА - САН
ПЕДРО ДЕ АТАКАМА
След закуска, трансфер до летището в Сантяго
де Чили за полет до Калама. Пристигане в
Калама, посрещане и трансфер до Сан Педро
де Атакама. Ще посетим пустинята Атакама - ще
спрем в Лунната долина, част от Националния
Резерват Los Flamencos. Настаняване в хотел
4* и нощувка.
Ден 12: САН ПЕДРО ДЕ АТАКАМА
Закуска в хотела. Предстои ни екскурзия до
археологическите забележителности Пукара
де Китор и Тулор. Връщане в хотела в Сан
Педро де Атакама, свободно време. Нощувка.
Ден 13: САН ПЕДРО ДЕ АТАКАМА – КАЛАМА –
САНТЯГО ДЕ ЧИЛИ – ЛИМА
Закуска. Свободно време. Ранния следобед
ни престои трансфер до Калама за полет до
Лима през Сантяго де Чили. Пристигане в
Лима и настаняване в хотел 4*. Нощувка
Ден 14: ЛИМА – НАСКА – ЛИМА
Закуска. Целодневно посещение на Наска.
Нощувка.
Ден 15: ЛИМА
Закуска. Разглеждане на Лима - модерния
квартал Мирафлорес и 25 метровата
пирамида Huaca Pucllana, главния площад
с Президентския дворец и Общината,
Архиепископския дворец, манастира „Сан
Франциско” с катакомбите, Църквата Санто
Доминго, Музея на Златото. Свободно време.
Нощувка.
Ден 16: ЛИМА - КУСКО
Ранна закуска. Трансфер до летището
за полет до Куско. Кратък тур на града централния площад и Катедралата, храма на
Слънцето Korikancha, храма на водата Tambo
Machay, крепостта Puca Pucara, ораколът Qenqo, и крепостта и храм Sacsayhuaman.
Настаняване в хотел 4*. Нощувка.

Ден 17: КУСКО – МАЧУ ПИКЧУ – КУСКО
Закуска. Целодневно посещение на Мачу
Пикчу. Нощувка.
Ден 18: КУСКО – ПУНО
Закуска. Отпътуване за Пуно по „Пътя на
слънцето“: градовете Andahuaylillas, Raqchi и Pukara. Пристигане в Пуно вечерта.
Настаняване в хотел 4* и нощувка.
Ден 19: ПУНО - ЕЗЕРОТО ТИТИКАКА - ПУНО
Закуска. Днес ще посетим островите Урос
и Такиле: плаващите острови на езерото
Титикака. Връщане вечерта в хотела. Нощувка.
Ден 20: ПУНО – ХУЛИАКА – ЛИМА - ЕВРОПА
Закуска. Трансфер до летището в Хулиака, от
което ще вземем вътрешен полет до Лима.
Свързващ полет за София с прекачване.
Ден 21: ЕВРОПА – СОФИЯ
Кацане в България.
ПРОДЪЛЖЕНИЕ С ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ОСТРОВИ
Ден 1: САНТИЯГО ДЕ ЧИЛИ – МАТАВЕРИ
(продължителност на полета около 6 часа)

Закуска. Полет за Матавери. Пристигане
на летището на Великденските острови и
настаняване в хотел 4*. Нощувка.
Ден 2: ВЕЛИКДЕНСКИ ОСТРОВИ: ТУР АНАКЕНА
Закуска. Целодневен тур на Рапа Нуи.
Нощувка.
Ден 3: РАПА НУИ
Закуска.
Днес можете да изберете между два тура:
• на вулкана Рано Кау и церемониалния център
Оронго.
• посещение на Аху Акиви, единственото
място във вътрешността на острова, където се
намират обърнати към морето седем статуи.
Късния следобед трансфер до летището и
полет до Сантияго де Чили. Пристигане с
чилийската столица, трансфер и настаняване
в хотел. Нощувка в Сантяго.
ПРОДЪЛЖЕНИЕ С БОЛИВИЯ
Ден 1: ЛИМА – ЛА ПАС (БОЛИВИЯ)
Полет от Лима до Ла Пас. Посрещане и
настаняване в Ла Пас. Нощувка.
Ден 2: ЛА ПАС (БОЛИВИЯ)
Закуска. Полудневен тур до Лунната долина с
включен лифт над града.

Пакетната цена включва:
• Международни полети от София в зависимост от
маршрута;
• Вътрешни полети;
• Нощувки според програмата по маршрута в 4* хотели
със закуски;
• Всички трансфери по програмата;
• Полудневна екскурзия в Буенос Айрес;
• Полудневно посещение на Национален парк Огнена
Земя;
• Еднодневна екскурзия до парка Los Glaciares;
• Целодневна екскурзия на национален парк Торес дел
Пайне в Чили;
• Двучасов тур на Пунта Аренас;
• Полудневна екскурзионна програма в Сантяго де Чили;
• Еднодневна екскурзия до Валпараисо и Виня дел Мар;
• Двудневна екскурзионна програма в Сан Педро де
Атакама;
• Еднодневен тур до Наска от Лима с включен полет над
линиите на Наска;
• Посещение на Мачу Пикчу;
• Посещение на плаващите острови на езерото Титикака;
• Пътуване от Куско до Пуно по „Пътя на Слънцето“;
• Целодневна екскурзия на Великденските острови
Анакина с включен обяд в сух пакет;
• Полудневен тур до вулкана Рано Кау и Оронго или
посещение на Аху Акиви на Великденските острови;
• Полудневен тур на Ла Пас, Боливия;
• Всички входни такси по програмата;
• Местен екскурзовод по време на основния престой на
групата с превод на български;
• Преставител от туроператора по време на пътуването
при минимум 12 туриста;
• Медицинска застраховка с покритие 20 000 евро в ЗАД
„Армеец“
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ИРАН - магията на Древна Персия

Цена от 1 650.- €

3 228.- лева

Маршрут: СОФИЯ – ИСТАНБУЛ – ТЕХЕРАН – ИСФАХАН – ЯЗД – ШИРАЗ – ПАСАРГАД –
ПЕРСЕПОЛИС – ШИРАЗ – ИСТАНБУЛ – СОФИЯ
10 дни / 7 нощувки + ранно настаняване при пристигане и вечеря в типичен ирански ресторант включена в цената
Дати 2019: 17.06.2019– 26.06.2019 • 21.09.2019 – 30.09.2019
Ден 1: СОФИЯ - ТЕХЕРАН
Полет от София до Техеран. Каца на
следващия ден.
Ден 2: ТЕХЕРАН
Ранно настаняване. Обиколка на града:
Двореца Голестан, Националния музей на
Иран и Музея на стъклото и керамиката Абгинех. Вечеря и нощувка в Техеран.
Ден 3: ТЕХЕРАН - ИСФАХАН
Закуска. Посещение на Националната
съкровищница. Отпътуване за Исфахан
(около 450 км). Вечеря.
Ден 4: ИСФАХАН
Закуска. Целодневен тур на Исфахан, за
който една поговорка гласи: “Не си ли видял
Исфахан – не си видял света!”.
Включва: посещение на площад – Нагш-еДжахан („Ликът на света“) , Дворецът Али
Капу, джамията на Шейх Лотфоллах. Вечеря.
Ден 5: ИСФАХАН
Закуска. Целодневен тур на Исфахан –
2ра част. Обиколка на арменския квартал
Джулфа, катедралата Ванк, Чехел Сотун,
джамията Джамех.
Разходка по известните мостове на Исфахан,
фотоспирка пред джамията Монар Джомбан.
Вечеря.
Ден 6: ИСФАХАН - ЯЗД
Закуска. Отпътуване от Исфахан за Язд
(около 325 км). Ще посетим Храмът на огъня,
градината Долат Абад, фото спирка пред
вятърните кули или т.нар бадгири. Посещение
на Петъчната джамия в Язд – Масджид-е
Джаме, Кулите на мълчанието. Вечеря.
Ден 7: ЯЗД - ШИРАЗ
Закуска. Отпътуване за Шираз, (около 445 км).
По пътя посещение на Пасаргад, гробницата
на Кир Велики. Вечеря.
Ден 8: ШИРАЗ
Закуска. Посещение на Персеполис.
Посещение на кралските гробници от
династията на Ахеменидите - Нагш-е Ростам
и Нагш-е Раджаб. Следобяд посещене на
мавзолея на иранския поет Хафез. Вечеря.
Ден 9: ШИРАЗ
Закуска. Обзорна обиколка на Шираз, с
посещение на Градините Ерам, Джамията
Насир ол-Молк, джамията Вакил, както и
на едноименния базар. Вечеря в типичен
ирански ресторант с местна кухня.
Ден 10: Полет Шираз – Истанбул - София.
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Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Истанбул – Техеран / Шираз –
Истанбул – Техеран с включени летищни такси;
• Всички описани в програмата трансфери и екскурзии, с
комфортни автобуси и включени входни такси:
- 2 Полудневни обиколки на Техеран
- 2 целодневни тура на Исфахан
- Обиколка на Язд
- Посещение на Пасаргад и гробницата на Кир Велики
- Посещение на Персеполис, Нагш-е Ростам, Нагш-е
Раджаб, мавзолея на иранския поет Хафез
- Обиколка на Шираз
• ранно настаняване при пристигане в Техеран в хотел 4*
• 1 нощувка в Техеран в хотел 4* на база закуска и вечеря;
• 3 нощувки в Исфахан в хотел 4* на база закуска и
вечеря;
• 1 нощувка в Язд в хотел 4* на база закуска и вечеря;
• 2 нощувки в Шираз в хотел 4* на база закуска и вечеря;
• Вечеря в типичен ирански ресторант;
• Обслужване от местни екскурзоводи (АЕ) по време на
всички трансфери и екскурзии по програмата;
• Медицинска застраховка с асистанс покритие 10 000
евро със ЗД Армеец;
• Покана за виза;
• Водач-преводач от Туроператора по време на цялото
пътуване;
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Иран – 75 евро. Полага се и се заплаща на
летището при пристигане;
• Разходи от лично естество;
• Обяди по време на пътуването – заплащат се на място
по желание;
• Бакшиши за местният екскурзовод и шофьор – по 5
евро на ден на човек (заплащат се задължително на
място);
• Застраховка „Отмяна на пътуване” със ЗАД „Армеец“
– допълнителна информация можете да получите в
офисите ни;

ПОЧИВКА НА ОСТРОВ МАВРИЦИЙ

Цена от 1 500.- €

2 933.- лева

ОСТРОВ МАВРИЦИЙ – КЪТЧЕ ОТ РАЯ, КОЕТО ОЧАРОВА ВСЕКИ
10 дни / 7 нощувки
Дати 2019: Всяка седмица от януари до декември 2019

Ден 1:
Полет София-Мавриций с прекачване.
Ден 2:
Пристигане и трансфер от летище до избрания
от Вас хотел. Настаняването в хотелите се
извършва след 15:00 ч. (възможност за
ранно настаняване срещу допълнително
заплащане). Нощувка.
Ден 3:
Свободно време за почивка или допълнителни
екскурзии. 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. Полудневна
обиколка на столицата Порт Луис; Целодневен
тур Мистик; Целодневен тур на северната част
на острова; Целодневен тур на западната част
на острова или Пъстрите чудеса на Мавриций.
Нощувка.
Ден 4:
Свободно време за почивка или допълнителни
екскурзии.
По пътя на чая; Пъстрата земя на Мавриций;
Седемте каскади / водопадите Тамаринд;
Полудневен тур до остров Ile aux Aigrettes или
Целодневен тур с катамаран. Нощувка.
Ден 5:
Свободно време за почивка или допълнителни
екскурзии.
Неочаквана среща с делфини – полудневен
тур; Гмуркане из подводния свят на Мавриций.
Нощувка.
Ден 6:
Свободно време за почивка или допълнителни
екскурзии.
Посещение на ботаническата градина и музея
на захарта. Нощувка.
Ден 7:
Свободно време за почивка или допълнителни
екскурзии. Посещение на парк La Vanille или
Нощният живот на Мавриций.
Ден 8:
Закуска. Свободно време за почивка или
допълнителни екскурзии. Целодневен тур –
парасейлинг и разходка по дъното на океана
или Круиз с моторна лодка. Нощувка.
Ден 9:
Закуска. Освобождаване на стаята около
обяд. Свободно време. Късен трансфер до
летището. Полет Мавриций-София.
Ден 10:
Кацане на летище София.
Пакетната цена включва:
• 7 нощувки на съответната база в избран хотел.
• Самолетен билет за полет София-Мавриций-София с
включени летищни такси;
• Трансфер летище-хотел-летище и пакет „Добре дошли“,
включващ:
- Персонално посрещане на летището в Мавриций от
нашата фирма партньор с гирлянд от цветя и минерална
вода и асистанс при нужда;
- Пакет, включващ карта на остров Мавриций,
информация за екскурзиите;
- Придружаване до хотела от представител на фирмата
партньор;
- Информационна среща в избрания хотел;

- Персонално планиране на екскурзиите;
- 24 часов асистанс по време на престоя;
• Медицинска застраховка с 10000 евро покритие с
асистанс в ЗАД Армеец.
Пакетната цена НЕ включва:
• Ранно настаняване срещу допълнително заплащане при
пристигане в хотела преди 15:00 ч.
• По желание - индивидуален трансфер с луксозен
автомобил или трансфер с хеликоптер.
• Допълнителни екскурзии на място.
• Услуги, които не са упоменати като включени за
съответния хотел .
• Бакшиши.
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Цена от 1 250.- €
ПОЧИВКА НА МАЛДИВИТЕ
2 445.- лева
най-романтичното кътче на индийския океан
10 дни / 7 нощувки
Дати 2019: по избор

Ден 1:
Отпътуване от София с редовен полет до
Мале с прекачване.
Ден 2:
Кацане в островната държава. Посрещане
от представител на местния туроператор на
английски език, трансфер и настаняване в
хотела. Нощувка.
Ден 3 - Ден 8:
Закуска. Време за почивка, плаж и гмуркане
на едно от най-романтичните места в света Малдивите.
Ден 9:
Трансфер до летището за полет Мале за
София с прекачване.
Ден 10:
Кацане в България.

Пакетната цена включва:
• самолетни билети София - Мале - София с включени
летищни такси и багаж с авиокомпания по избор на
клиента;
• 7 нощувки на желания пансион в избрания хотел на
Малдивите;
• трансфери летище – хотел – летище;
• медицинска застраховка – Асистанс с покритие 10 000
евро на човек за целия престой на ЗК Армеец.
Пакетната цена НЕ включва:
• допълнителни мероприятия на Малдивите;
Необходими документи при записване:
• Задграничен паспорт валиден 6 месеца от датата на
пътуването;
• депозит в размер на 50% от сумата на пакета на човек;
• доплащане до 21 дни преди заминаването.
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ПОЧИВКА МЕЧТА НА СЕЙШЕЛИТЕ

Цена от 1 500.- €

2 933.- лева

ОСТРОВ МАВРИЦИЙ – КЪТЧЕ ОТ РАЯ, КОЕТО ОЧАРОВА ВСЕКИ
9 дни / 7 нощувки
Дати 2019: Всяка седмица от януари до декември 2019

Ден 1:
Полет от София до Махе с прекачване.
Ден 2:
Пристигане, посрещане от представител на
местния партньор и трансфер от летище до
избрания от Вас хотел. Нощувка.
Ден 3 - Ден 8:
Закуска. Свободно време за почивка или
допълнителни екскурзии както следва:
• Целодневна екскурзия с лодка и колело до остров Ла Диг;
• Целодневна екскурзия до островите Кузан, Кюриоза и Ст.
Пиер (о-в Пралин);
• Целодневна екскурзия „Открий Махе”;
• Целодневна екскурзия „Върховете на Рая” (Махе);
• Целодневна екскурзия „Риф сафари” (Махе);
• Полудневна екскурзия с екскурзовод Вайе де Ме (Пралин);

Нощувка в хотела.
Ден 9:
Закуска. Освобождаване на стаята. Трансфер
до летището. Полет Махе-София.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет за полет София - Махе - София с
включени летищни такси и багаж;
• 7 нощувки на желаната база в избрания хотел;
• Трансфер летище-хотел-летище;
• Медицинска застраховка с 10 000 евро покритие с
асистанс в ЗАД Армеец.
Пакетната цена НЕ включва:
• Ранно настаняване срещу допълнително заплащане при
пристигане в хотела;
• Допълнителни екскурзии на място;
• Разходи от личен характер;
• Бакшиши.
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Цена от 850.- €
ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА
1 662.- лева
Почивка на райските плажове на Плая Баваро
9 дни / 6 нощувки
Дати 2019: всяка седмица от януари до декември 2019
Ден 1: МАДРИД - ПУНТА КАНА
Следобеден полет от Мадрид за Пунта Кана.
Пристигане и трансфер до хотела. Нощувка.
Ден 2: ПЛАЯ БАВАРО
Закуска. Възможност за целодневна
екскурзия до Остров Саона. В ритъма на
меренге ще прекараме незабравими няколко
часа и ще се насладим на морето, слънцето и
прекрасната природа. Нощувка.
Ден 3 и Ден 4: ПЛАЯ БАВАРО
Закуска. Свободно време. Нощувка.
Ден 5: ПЛАЯ БАВАРО
Закуска. През днешния ден можете да се
гмуркате в пещерите край кораловите рифове
до брега, да карате водни ски и сърф или да се
възползвате от разходка с корабче. Нощувка.
Ден 6: ПЛАЯ БАВАРО
Закуска. Днес предлагаме целодневно Supreme Safari. Ще преминем през планини
и реки, плантации със захарна тръстика,
кафе и какао, ще се отбием до едно малко
магазинче, където ще наблюдаваме ръчното
изработване на цигари. Ще завършим нашата
екскурзия с един типичен доминикански обяд
на девствения плаж на Ел Макао. Нощувка.
Ден 7: ПЛАЯ БАВАРО
Закуска. Еднодневна екскурзия до Санто
Доминго - ще се разходим по Булевард
Малекон, ще видим Галерията на Модерното
изкуство, Националния театър, Президентския
дворец. Също така ще посетим Алксзар де
Колон от колониалния район, за да опознаем
как са живели Испанските конкистадори и да
видим първата катедрала на Америките.
Нощувка.
Ден 8: ПУНТА КАНА - МАДРИД
Закуска. Свободно време. Трансфер до
летището в Пунта Кана и полет за Мадрид
вечерта.
Ден 9: МАДРИД
Пристигане в Мадрид преди обяд на
следващия ден.

Пакетната цена включва:
• Чартърен полет Мадрид – Пунта Кана – Мадрид;
• Летищни такси;
• 7 нощувки в избрания от Вас хотел;
• All Inclusive база на изхранване;
• Трансфери летище – хотел – летище;
• Медицинска застраховка.
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Пакетната цена НЕ включва:
• Самолетни билети София - Мадрид – София;
• Нощувки в Мадрид;
• Такса за напускане на Доминиканската Република

ОБИКОЛКА НА КУБА
РОМ, ПУРИ И СТРАСТНА САЛСА
12 дни / 9 нощувки
Пролет 2019: 25.03.2019 – 05.04.2019
Есен 2019: октомври и ноември 2019

Цена от 2 387.- € КУБА: ХАВАНА И ВАРАДЕРО –

4 669.- лева СТРАСТНА ХАВАНА И ПОЧИВКА
НА БЕЛИТЕ ПЛАЖОВЕ НА
ВАРАДЕРО

Ден 1: СОФИЯ – ИСТАНБУЛ
Полет за Истанбул на Turkish Airlines в 21:20 ч.
Кацане в Истанбул в 23:40 ч.
Ден 2: ХАВАНА
Полет за Хавана на Turkish Airlines в 02:30 ч.
Пристигане в Хавана в 09:15 ч. Посрещане на
летището. Пешеходна и панорамна обиколка
на Хавана. Настаняване в хотел 4*. Вечеря.
Нощувка.
Ден 3: ХАВАНА – ОБИКОЛКА С РЕТРО
АВТОМОБИЛИ
Закуска. Обиколка с ретро автомобили на
новата част на Хавана.
Следобед свободно време из стара Хавана
или по желание полудневна екскурзия „По
стъпките на Хемингуей“. Вечеря. Нощувка.
Ден 4: ХАВАНА – ВИНЯЛЕС – ХАВАНА
Закуска. Целодневна екскурзия до долината
Винялес с включен обяд.
Връщане в Хавана. Възможност за посещение
на бар „Тропикана“. Нощувка.
Ден 5: ХАВАНА – СИЕНФУЕГОС
Закуска. Oтправяме се към Сиенфуегос единственият град, основан от французите на
острова. Обиколка на града, обяд и круиз на
катамаран по залез слънце в карибския залив.
Свободно време за вечеря. Настаняване в
хотел 4*. Нощувка.
Ден 6: СИЕНФУЕГОС – ТРИНИДАД
Закуска. Продължаваме към Тринидад - най-

запазеният колониален град в Куба. Разходка
из историческия център. Обяд в местен
ресторант и дегустация на коктейл в известен
бар. Посещение на плажа Анкон, разположен
на около 18 км от Тринидад. Връщане в
Тринидад. Настаняване в колониални къщи.
Нощувка.
Ден 7: ТРИНИДАД – САНТА КЛАРА – ВАРАДЕРО
Закуска. По път за Варадеро ще посетим Санта
Клара – градът, който се свързва с кубинската
революция. Пристигане във Варадеро.
Настаняване в хотел 4*. Вечеря и нощувка.
Ден 8: ВАРАДЕРО
Закуска. Свободен ден за плаж и развлечения
на база All Inclusive. По желание целодневна
екскурзия „ Захар, тютюн и ром“. Нощувка.
Ден 9: ВАРАДЕРО
Закуска. Свободен ден за плаж и развлечения
на база All Inclusive. Нощувка.
Ден 10: ВАРАДЕРО
Закуска. Свободен ден за плаж и развлечения
на база All Inclusive. Нощувка. По желание
разходка с катамаран - полудневна екскурзия
„Плуване с делфини“. Нощувка.
Ден 11: ВАРАДЕРО – ХАВАНА – ИСТАНБУЛ
Закуска. Ранно освобождаване, отпътуване за
Хавана. Полет за Истанбул в 9:35 ч.
Ден 12: ИСТАНБУЛ – СОФИЯ
Кацане в Истанбул в 09:05 ч. Полет за София в
13:50 ч. Кацане в София в 15:10 ч.

Пакетната цена включва:
• Самолетни билети София - Истанбул - Хавана - Истанбул
- София с Turkish Airlines, с включен багаж до 40 кг;
• Летищни такси;
• 3 нощувки със закуски в Хавана в хотел 4*;
• 1 нощувка със закуска и обяд в Сиенфуегос хотел 4*;
• 1 нощувка със закуска и обяд в Тринидад в традиционни
колониални къщи;
• 4 нощувки във Варадеро в хотел 4* на база All Inclusive;
• 2 обяда и 2 вечери в Хавана;
• Всички трансфери по програмата;
• Пешеходна обиколка на старата част на Хавана;
• Полудневен тур с ретро автомобили из Модерна Хавана;
• Целодневна екскурзия до долината Винялес;
• Туристическа обиколка в Сиенфуегос;
• Круиз с катамаран в залива Сиенфуегос;
• Полудневна туристическа обиколка на Тринидад;

• Посещение на бар La Canchanchara с включен коктейл;
• Екскурзия до плажа Анкон, Тринидад;
• Посещение на Санта Клара, с посещение на музея на Че
Гевара;
• Водач на български език по време на цялото пътуване;
• Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро.
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Куба – 25 USD;
• Полудневна екскурзия „ Постъпките на Хемингуей“ – 60
евро;
• Посещение на бар Тропикана с включен трансфер – 98
евро;
• Целодневна екскурзия „Захар, тютюн и ром“ – 78 евро;
• Полудневна екскурзия „Плуване с делфини“ – 72 евро;
• Бакшиши за шофьорите и местните екскурзоводи – 40
евро, заплащат се на място.

Цена от 985.- €

1 926.- лева

Дати 2019: всяка седмица
Ден 1: МАДРИД - ХАВАНА
Полет от Мадрид около обяд за Хавана.
Пристигане в Хавана вечерта. Посрещане и
трансфер до избрания хотел. Свободна вечер.
Нощувка.
Ден 2: ХАВАНА
Закуска. Възможност за полудневна обиколка
пешеходна обиколка на Стара Хавана. Вечерта
възможност за посещение на световно
известното кабаре Тропикана. Нощувка.
Ден 3: ХАВАНА
Закуска. Възможност за целодневна
екскурзия до долината Винялес. Посещение
на фабрика за пури. Нощувка.
Ден 4: ХАВАНА - ВАРАДЕРО
Закуска. Трансфер до Варадеро. Настаняване
в избрания хотел. Свободен следобед за плаж
и опознаване на курорта. Нощувка.
Ден 5: ВАРАДЕРО
Закуска. Възможност за допълнителна
ексурзия: Пътуване с катамаран. На Остров
Cayo Blanco - обяд, салса танци и коктейли.
Шноркелинг в близост до Остров Cayo Blanco.
Нощувка.
Ден 6: ВАРАДЕРО
Закуска. Възможност за допълнителна
екскурзия - Guama Tour, целодневна
екскурзия - пътуване през провинция Matanzas. Посещение на ферма за крокодили.
Нощувка.
Ден 7: ВАРАДЕРО
Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения. Нощувка.
Ден 8: ВАРАДЕРО - МАДРИД
Закуска. Свободно време за плаж и
забавления. Слеодбед трансфер до летището
в Хавана. Полет за Мадрид вечерта.
Ден 9: МАДРИД
Пристигане в Мадрид до обяд.

Пакетната цена включва:
• Чартърен полет Мадрид – Хавана – Мадрид;
• Летищни такси;
• Виза за Куба;
• 3 Нощувки със закуски в Хавана;
• 4 Нощувки ALL INCLUSIVE във Варадеро;
• Всички трансфери съгласно програмата;
• Медицинска застраховка;
Пакетната цена НЕ включва:
• Самолетни билети София - Мадрид – София:
• Нощувки в Мадрид, ако се налагат такива;
• Лични разходи;
• Допълнителни екскурзии;
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СЛЪНЧЕВА ПОЧИВКА В МЕКСИКО,
РИВИЕРА МАЯ

Цена от 1 046 .- €

2 045 .- лева

9 дни / 7 нощувки
Дати 2019: всяка седмица от януари до декември 2019
Ден 1: МАДРИД – КАНКУН – РИВИЕРА МАЯ
Излитане от Мадрид с директен чартърен
полет до Канкун в ранния следобед. Кацане
вечерта и любезно посрещане от фирмата
- партньор за трансфер до избрания от Вас
хотел в Ривиера Мая.
Ден 2: РИВИЕРА МАЯ
Закуска. Свободно време за разглеждане и
опознаване на курорта. Нощувка.
Ден 3: РИВИЕРА МАЯ – ЧИЧЕН ИЦА – РИВИЕРА
МАЯ
Закуска. Възможност за екскурзия до
древния град Чичен Ица. Разглеждане на
Пирамидата на Кукулкан, Храмът на ягуара,
Свещеният кладенец. Ще посетите още
пирамидата, позната като „Двореца”, Храма
на черепите, Игрището, Площада с хилядата
колони, Свещенната стена, легендарната
Обсерватория на маите, в която е създаден
изключително прецизния календар на маите.
Нощувка.
Ден 4: РИВИЕРА МАЯ – O-В КАНТОЙ И ИСЛА
ДЕ ЛАС МУХЕРЕС – РИВИЕРА МАЯ
Закуска. Днешния ден ви предлагаме да се
разходите на север от Канкун до “острова на
жените” и остров Кантай. Нощувка.
Ден 5: РИВИЕРА МАЯ - ТУЛУМ И КОБА –
РИВИЕРА МАЯ
Закуска. Възможност за екскурзия до
Тулум и Коба. Древният град има уникално
разположение на брега на морето,
заобиколен от крепостни стени. Най-големите
забележителности са Големия дворец, Храма
на фреските, Храма на Спускащия се Бог.
Нощувка.
Ден 6: РИВИЕРА МАЯ – КОЗУМЕЛ - РИВИЕРА
МАЯ
Закуска. По желание екскурзия до остров
Козумел и възможност за гмуркане. Kозумел
е най-големият Мексикански остров, с буйна
зелена растителност, топъл и влажен климат,
бял пясък, лагуни. На острова се намира
петата по големина подводна пещера, открита
през 1990 г. Рифовете, които заобикалят
острова са втората по големина морска еко
система в света. Нощувка.
Ден 7: РИВИЕРА МАЯ – ПАРКА ЕШКАРЕТ –
РИВИЕРА МАЯ
Закуска. Свободно време за плаж или
възможност за eкскурзия до парка Ешкарет.
Нощувка.
Ден 8: РИВИЕРА МАЯ - КАНКУН - МАДРИД
Закуска. Трансфер от Ривиера Мая до летище
Канкун и полет за Мадрид вечерта.
Ден 9: МАДРИД
Кацане в испанската столица в ранния
следобед.

Пакетната цена включва:
• Чартърен полет Мадрид – Канкун – Мадрид;
• Летищни такси;
• Трансфери летище – хотел – летищe;
• 7 нощувки в избрания от Вас хотел на Ривиера Мая;
• All Inclusive база на изхранване;
• Медицинска застраховка.
Пакетната цена НЕ включва:
• Самолетни билети София - Мадрид – София;
• Нощувки в Мадрид;
• Лични разходи;
• Допълнителни екскурзии;
• Такса за напускане на Мексико - 60 евро (заплаща се
на летището);
• Зелена такса за опазване на околната среда, която се
заплаща на рецепцията на хотела – около 20 мексикански
песо на вечер на стая;
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КАБО ВЕРДЕ – РАЙСКИТЕ ОСТРОВИ
НА АФРИКА

Цена от 1 090.- €

2 132.- лева

8 дни / 7 нощувки
Дати 2019: ВСЯКА СЪБОТА / СРЯДА В ПЕРИОДА: 05.01 – 14.12.2019
Ден 1:
Полет в 13:30 ч. от Милано (летище Бергамо)
до остров Сал в Кабо Верде. Кацане в
16:55 ч.Посрещане от фирмата партньор и
трансфер до хотела. Настаняване и нощувка.
(Туроператорът съдейства за полета СофияМилано-София.)
Ден 2:
Закуска.
Информационна
среща
за
запознаване с допълнителните екскурзии на
място. Свободно време. Нощувка.
Ден 3:
Закуска. Свободно време за плаж или
възможност за екскурзия срещу допълнително
заплащане:Салина Релакс - “SPA във вулкан”.
Ден 4:
Закуска. Свободно време за плаж или
възможност за екскурзия срещу допълнително
заплащане: Обиколка на Остров Сал.
Ден 5:
Закуска. Свободно време за плаж или
възможност за екскурзия срещу допълнително
заплащане: Открийте островите Боависта,
Фого, Сао Николау или Сао Висенте.
Ден 6:
Закуска. Свободно време за плаж или
възможност за екскурзия срещу допълнително
заплащане:Quad тур
Ден 7:
Закуска. Свободно време за плаж или
възможност за екскурзия срещу допълнително
заплащане: Морска разходка с катамаран.
Ден 8:
Закуска, освобождаване на стаите и трансфер
до летището за полет в 17:55ч. от остров Сал в
Кабо Верде до Милано - Бергамо.
Ден 9:
Пристигане на летище Бергамо, Милано в
02:35 ч.Обратен полет до София.
Забележка: цените и провеждането на допълнителните
екскурзии по дни подлежи на препотвърждение от
местния туроператор.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет за полет Милано-Кабо Верде-Милано с
включени летищни такси и багаж 15 кг.
• 7 Нощувки на база All Inclusive в избрания хотел
• Трансфер летище-хотел-летище
- Посрещане на летището в Кабо Верде от нашата
фирма партньор с асистанс на (Английски, Италиански,
Португалски или Испански език)
- Съпровождане до хотела от представител на фирмата
партньор
- Информационна среща в избрания хотел за планиране
на екскурзиите
- 24 часов асистанс по време на престоя
• Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро за
целия период на пътуването със ЗАД „Армеец“
Пакетната цена НЕ включва:
• Самолетен билет София-Милано-София. Туроператорът
съдейства за издаването му, както и за нощувки в Милано
по желание на клиента
• Такса гориво – начислява се при евентуална промяна в
цените на горивата към АК, която се обявява 20 дни преди
полета.
• Бакшиши
• Виза - задължителна: 25 евро платена в България.
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ДУБАЙ - ЗЛАТЕН БЛЯСЪК И
ПУСТИННО ОЧАРОВАНИЕ

Цена 5 нощувки от 555.- €

1 086.- лева

Цена 7 нощувки от 614.- €

1 202.- лева
6 дни / 5 нощувки или 8 дни / 7 нощувки + включени екскурзии на Дубай и Шаржа с посещение на „Рамката“
Пролет 2019: 22.02 • 01.03 • 10.03 • 17.03 • 01.04.2019
Есен 2019: 20.09 • 25.10 • 01.11 • 08.11 • 15.11 • 22.11 • 29.11 • 06.12.2019
Настаняване в хотели с перфектна локация и обслужване:

Ibis Dubai Deira City Centre 3* • Novotel Deira City Center 4*
Включено в пакетните цени:
Посещение на Dubai Frame по време на обзорната екскурзия на Дубай!
Посещение на Лувъра по време на тура до Абу Даби!
Включен транспорт еднократно по време на престоя до един от найновите плажни комплекси „La Mer“ на плажа Джумейра!
Новото в програмите!
Нова комбинирана екскурзия - Miracle Gardens и Mall of Emirates!
Нова екскурзия – Традиционна Емиратска вечеря в
автентичен местен ресторант!
Ден 1:
Среща на летище София (Терминал 2) в
11:30 ч. с представител на фирмата. Полет за
Дубай в 14:10 ч. с авиокомпания Флай Дубай.
Пристигане на летище „Дубай Интернешънъл
Еърпорт” в 20:55 ч. Трансфер и настаняване в
избрания хотел. Нощувка.
Ден 2:
Закуска. Целодневна туристическа обиколка
на Шаржа и Дубай с екскурзовод на български
език. (включена в цената с посещение на
„Рамката“)
НОВО! Вечерта: Допълнителна екскурзия Традиционна емиратска вечеря в автентичен
местен ресторант. Цена - 65 евро (мин. 10
човека). Нощувка
Ден 3:
Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Сутринта от 09:00 ч.: Допълнителна екскурзия
- Магията на откритите пазари на Изтока с
обяд в местен ресторант. Цена – 40 EUR (деца
до 12 г. – 35 EUR)
Вечерта от 18:30 ч: Допълнителна екскурзия
- Бурж Кхалифа и Дубай Мол. Цена – 55 EUR
(деца до 12 г. – 45 EUR)
Ден 4:
Закуска. Свободно време за плаж и
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развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Сутринта от 09:30 ч: Допълнителна екскурзия
- Абу Даби с включено посещение на Лувъра.
Цена – 65 EUR (деца до 12 г. – 55 EUR)
Ден 5:
Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
НОВО! - Включен безплатен транспорт до
един от най-новите плажни комплекси „La
Mer“ на плажа Джумейра (транспорт с шатъл
бус от хотела за около 3ч престой за плаж
или разходка сред магазините и заведенията
в комплекса) или възможност за избор на
допълнителна екскурзия.
Сутринта от 09:00 ч: Допълнителна екскурзия:
Градините на Дубай (Miracle Garden) и
посещение на Емирейтс Мол (популярен със
ски пистата си). Цена - 45 евро с включен
транспорт и входна такса за градините.
Следобед от 15:00 ч.: Допълнителна екскурзия
- Джип сафари в пустинята. Цена – 60 EUR
(деца до 12 г. – 45 EUR)
Ден 6:
Закуска. Освобождаване на хотела около
06:30 ч. Трансфер до „Дубай Интернешънъл
Еърпорт” за полет до София в 09:40 ч.
Пристигане на летището в София в 13:35 ч.

Ден 1:
Среща на летище София / Терминал 2/ в
11:30 ч. с водача на групата, който ще ви
придружава по време на цялото пътуване.
Полет за Дубай в 14:10 ч. с авиокомпания
Флай Дубай. Пристигане на летище „Дубай
Интернешънъл Еърпорт” в 20:55 ч. Трансфер
и настаняване в избрания хотел. Нощувка.
Ден 2:
Закуска. Целодневна туристическа обиколка
на Шаржа и Дубай с екскурзовод на български
език. (включена в цената с посещение на
„Рамката“)
Вечерта:
Допълнителна
екскурзия
Традиционна Емиратска вечеря в автентичен
местен ресторант. Цена - 65 евро (мин. 10
човека). Нощувка.
Ден 3:
Закуска.Свободно време за плаж и
развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Сутринта от 09:00 ч: Допълнителна екскурзия:
Градините на Дубай /Miracle Garden/ и
посещение на Емирейтс Мол /популярен със
ски пистата си/. Цена - 45 евро с включен
транспорт и входна такса за градините.
Вечерта от 18:30 ч: Допълнителна екскурзия
- Бурж Кхалифа и Дубай Мол. Цена – 55 EUR
(деца до 12 г. – 45 EUR)
Ден 4:
Закуска.Свободно време за плаж и
развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Сутринта: Допълнителна екскурзия - Парти
Катамаран! Цена: 60 евро (мин. 20 човека)
Прекрасна сутрешна разходка на борда на
луксозна яхта.
Вечерта от 18:00 ч: Посещение на атакционния
парк Глобал Вилидж /Global Village/
Цена: възрастен 40 евро (мин. 10 човека)
(деца до 12 г. – 25 EUR)

Ден 5:
Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Сутринта от 09:30 ч.: Допълнителна екскурзия
- Абу Даби с включено посещение на Лувъра.
Цена – 65 EUR (деца до 12 г. – 55 EUR)
Ден 6:
Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Сутринта от 09:00 ч.: Допълнителна екскурзия
- Магията на откритите пазари на Изтока с
обяд в местен ресторант. Цена – 40 EUR (деца
до 12 г. – 35 EUR)
Вечерта от 18:30 ч.: Допълнителна екскурзия
- Круиз и вечеря на традиционната арабска
лодка Доу /Арабска галера/, плавайки по
Дубай Марина. Цена - 65 EUR (деца до 12 г.
– 55 EUR)
Ден 7:
Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Ново! Включен безплатен транспорт до един
от най-новите плажни комплекси „La Mer“ на
плажа Джумейра (транспорт с шатъл бус от
хотела за около 3 часа престой за плаж или
разходка сред магазините и заведенията в
комплекса).
Следобед от 15:00 ч.:
Допълнителна
екскурзия - Джип сафари в пустинята. Цена –
60 EUR (деца до 12 г. – 45 EUR)
Ден 8:
Закуска.
Освобождаване
на
хотела
около 06:30 часа. Трансфер до „Дубай
Интернешънъл Еърпорт” за полет до София
в 09:40 ч. Пристигане на летището в София в
13:35 ч.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Дубай - София и включени
летищни такси с АК Флай Дубай
• Една бройка салонен багаж до 7 кг. с размер 56/45/25см
на борда на самолета
• Чекиран багаж 20 кг.
• Трансфер летище-хотел-летище
• 5 или 7 нощувки със закуски в избраният хотел
• Обзорна обиколка на Дубай и Шаржа с екскурзовод на
български език
• Включен двупосочен трансфер до плажен комплекс „
Ла Мер“
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в
чужбина” с покритие 10 000 евро
• Представител от България по време на целия престой
в Дубай
• Обслужване на български език по време на екскурзиите
в Дубай от професионални, лицензирани гидове.
Пакетната цена НЕ включва:
• Кетъринг на борда на самолета
• Допълнителни екскурзии
• Лични разходи
• Такса „Туристически Дирхам” в Дубай - заплаща се
задължително и лично от туриста при настаняване в
хотела и се таксува на стая на вечер по:
Ibis Deira City Centre 3* - 10 дирхама (около 5 лева)
Novotel Deira City Centre 4* - 15 дирхама (около 7,50 лева)
Условия за записване:
• Задграничен паспорт, валиден 6 месеца след датата на
пътуването.
• Депозит в размер на 50% от сумата на човек.
• Доплащане до 30 дни преди заминаването.
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ОМАН – ОЩЕ ЕДИН ОАЗИС В
ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ

Цена от 990.- €

1 936.- лева

С ВКЛЮЧЕНИ ЕКСКУРЗИИ ДО ДУБАЙ И ШАРЖА И ПОСЕЩЕНИЕ НА „РАМКАТА“, АЛ ЕЙН, ОМАН – МУСКАТ И НИЗВА
Маршрут: ДУБАЙ-ШАРЖА-АБУ ДАБИ-АЙ ЕЙН – НИЗВА, ОМАН – ГРАНД КАНЬОН – МУСКАТ - ДУБАЙ
8 дни / 7 нощувки • Дати 2019: 01.04.2019 – 08.04.2019
Ден 1: СОФИЯ – ДУБАЙ
Среща на летище София /Терминал 2/ в
11:30 ч. с водача на групата, който ще ви
придружава по време на цялото пътуване.
Полет за Дубай в 14:10 ч. с авиокомпания
Флай Дубай. Пристигане на летище „Дубай
Интернешънъл Еърпорт” в 20:55 ч. Трансфер
и настаняване в хотел Ibis Deira City Center 3*
или подобен. Нощувка.
Ден 2: ДУБАЙ
Закуска. Целодневна туристическа обиколка
на Шаржа и Дубай с екскурзовод на български
език (включена в цената с посещение на
„Рамката“).
Вечерта:
допълнителна
екскурзия
традиционна Емиратска вечеря в автентичен
местен ресторант. Цена – 65 EUR (деца до 12
г. – 45 EUR) при мин. 10 човека. Нощувка.
Ден 3: ДУБАЙ – АБУ ДАБИ
Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения или възможност за допълнителна
екскурзия. Нощувка.
Сутринта от 09:30 ч.: допълнителна екскурзия
- Абу Даби с включено посещение на Лувъра.
Цена – 65 EUR (деца до 12 г. – 55 EUR)
Ден 4: ДУБАЙ – АЛ ЕЙН – ОМАН/НИЗВА
Закуска. Отпътуване от Дубай рано сутринта
към Ал Ейн - най-зеленият град в ОАЕ и
вторият по големина в емирство Абу Даби,
познато като Градът – Оазис.
Отпътуване към Оман – родината на Синбад
Мореплавателя е една модерна и развиваща
се страна, която се намира до нефтените

гиганти, но успява да запази своята
самобитност и достойнство. Преминаване
на границата и отпътуване към Низва –
културната столица на Оман. Пристигане в
Низва в късния следобяд. Настаняване в Golden Tulip Nizwa Hotel 4* или подобен. Свободно
време. Нощувка.
Ден 5: НИЗВА – GRAND CANYON – МУСКАТ
Закуска. Полудневен тур на Низва с
посещение на стария град и известния пазар
на Низва, както и на средновековната крепост
на града, която ще Ви пренесе в приказките
на Шехерезада. Това е място, където можете
да се потопите в някои от най-оригиналните
стари традиции на Оман. Свободно време
за обяд. Отправяме се с джипове 4х4 към
планината Джабел Шамс (Jebel Shams планината на слънцето) и известния Grand
Canyon на Оман. Продължаваме към Ал
Хамра, където ще посетим древното селище
Мисфат ал Абрейн разположено на 1000
м. н.в. Продължаваме към Биркат ал Мауз,
разположен в оазис в подножието на
планината Джебел Акдар (Зелената планина).
Тук можете да видите добре запазената стара
напоителна система Falaj, която е включена
като световно наследство на ЮНЕСКО.
В късния следобед се отправяме към Мускат.
Пристигане и настаняване в хотел Ramada
Muscat 4* или подобен. Свободно време.
Нощувка.
Ден 6: МУСКАТ
Закуска. Свободно време или по желание

еднодневен тур до езерото “Wadi Shams”.
Цена 55 EUR.
Wadi Shams е най-голямото “wadi” или скално
езеро в Оман. Представлява изключително
красив комплекс от скали, езера в скалите и
подводни пещери. Възможност за плуване и
плаж. Връщане в хотел Ramada Muscat 4* или
подобен. Свободно време. Нощувка.
Ден 7: МУСКАТ – ДУБАЙ
Закуска. Отправяме се на полудневен тур
на Мускат. Първото ни посещение ще бъде
Голямата Джамия. Продължаваме с пазарите
за риба и зеленчуци в Мутрах. Посещение
на Мутрах Сук (Мuttrah Souq) е може би
един от най-старите пазари в арабския свят.
Следващата ни спирка е музеят Баит ал Зубаир
– превърнат в музей на оманското културно
наследство през 1998 г. От тук ще продължим
към двореца на султана и издигащите се от
двете му страни крепости Мирани и Джалали,
построени от португалците през 16-ти век.
Свободно време за обяд!
Отпътуване към Дубай и пристигане в късния
следобед и настаняване в хотел Ibis Deira
City Center 3* или подобен. Свободно време.
Нощувка.
Ден 8: ДУБАЙ - СОФИЯ
Закуска. Освобождаване на хотела около
07:00 ч. Трансфер до „Дубай Интернешънъл
Еърпорт” за полет до София в 09:40 ч.
Пристигане на летището в София в 13:35 ч.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Дубай – София и включени
летищни такси с АК Флай Дубай
• Един брой салонен багаж до 7 кг с размер 56/45/25см на
борда на самолета
• Един брой чекиран багаж до 20 кг
• Трансфер летище – хотел – летище
• 4 нощувки със закуски в хотел 3* в Дубай
• 1 нощувки със закуска в хотел 4* в Низва, Оман
• 2 нощувки със закуска в хотел 4* в Мускат, Оман
• Обзорна обиколка на Дубай и Шаржа
• Полудневен тур на Ал Ейн
• Еднодневен тур на Низва и Grand Canyon
• Посещение на Grand Canyon и древното селище Мисфат
ал Абрейн
• Полудневен тур на Мускат
• Туристическа виза за Оман
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в
чужбина” с покритие 10 000 евро.
• Представител от България по време на целия престой в
Дубай и Оман.
• Обслужване на български език по време на екскурзиите
в Дубай и Оман от професионални, лицензирани гидове.
Пакетната цена НЕ включва:
• Кетеринг на борда на самолета
• Допълнителни екскурзии
• Лични разходи
• Такса „Туристически Дирхам” в Дубай – заплаща се
задължително и лично от туриста при настаняване в
хотела и се таксува на стая на вечер:
Ibis Deira City Centre 3* – 10 дирхама (около 5 лева) на
стая на вечер
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МАРОКО – ОТ ИМПЕРСКИТЕ СТОЛИЦИ
ДО ЗАГАДКИТЕ В САХАРА

Цена от 735.- €

1 438.- лева

Маршрут: МАРАКЕШ – АЙТ БЕН – ХАДДУ – УАРЗАЗАТ – ТИНГИР – ЕРФУД – МЕРЗУГА - ФЕС –
ВОЛУБИЛИС – МЕКНЕС – РАБАТ – КАЗАБЛАНКА – МАРАКЕШ
8 дни / 7 нощувки
Пролет 2019: 16.04.2019, 23.04.2019, 30.04.2019 • Есен 2019: 01.10.2019, 08.10.2019, 15.10.2019
Ден 1: СОФИЯ - МАРАКЕШ
Среща на летище София, Терминал 1 с
нашия представител на летище. Регистрация
за директен чартърен полет София –
Маракеш на BH Air в 12:00 часа. Кацане на
летище Маракеш в 17:00 часа. Посрещане
от Вашия професионален екскурзовод в
Мароко (обслужването на място е изцяло на
български език). Трансфер и настаняване в
хотел 4* в Маракеш. Вечеря и нощувка.
Ден 2: МАРАКЕШ - УАРЗАЗАТ
Закуска. Туристическа обиколка на Маракеш.
Ще се запознаете с топ забележителностите
и исторически паметници на града. Градините
Менара, където сред многото насаждения
от маслинови дървета ще се види басейна
напоен от каналите, които идват от високия
Атлас. Ще се възхитите на джамията Кутубия
(Koutoubia Mosque) най-голямата джамия
в Маракеш, и една от най-внушителните в
Мароко и Магреба, разходката ще продължи
с посещение на Двореца Байя (Bahia Plalace), Площад “Джема ел-Фна” (Jemaa el-Fnaa
Square), Медината. Отпътуване за Уарзазат.
Ще преминем през Високия Атлас, пътувайки
през зоната на Тизин Тишка. По пътя
спирка в ксара Айт Бен Хадду. Пристигане в
Уарзазат, наричан още „Вратата на Сахара”.
Настаняване в хотел 4*. Вечеря и нощувка.
Ден 3: УАРЗАЗАТ - ОАЗИСЪТ ТИНГИР ЕРФУД - МЕРЗУГА
Закуска. Посещение на ксара Таорирт с
посещение на Музеят на киното. Отпътуване
към Ерфуд. Едно пътешествие изпълнено с

оазиси и живописни пейзажи, преминаващо
през пролома Тодра и оазиса Ел Джорф (El
Jorf), където палмови горички са в контраст
с цветовете на сградите и пясъците на
пустинята. Пристигане в Ерфуд и отпътуване
с джипове 4 х 4 към легендарните дюни на
Erg Chebbi. Ще се настаним и прекараме
нощта в бунгалата на Auberge Kasbah Laila 4*,
разположен в началото на пустинята. С камили
ще достигнем до големите дюни, където ще
се насладим на слънцето, извисяващо се от
изток над пустинята. Вечеря. Нощувка.
Ден 4: МЕРЗУГА – ЕРФУД - ФЕС
Закуска. Отпътуване за Фес. Маршрутът ни
преминава през Средния Атлас отбивайки
се до Ифран, наречен още Мароканската
Швейцария. Това е живописен ски курорт,
разположен на 1713 метра надморска
височина, известен с архитектурата си в
европейски стил. Продължаваме към Фес.
Настаняване в хотел 4*. Вечеря. Нощувка.
Ден 5: ФЕС
След закуска ще потеглим първо до Кралския
дворец със седемте златни порти, където ще
слезем от автобуса и ще направим снимки
отвън. Непосредствено до него се намира
стария еврейски квартал наречен Мелах,
създаден през 1438 г. Посещение на старата
Медина с над 9 000 лабиринтни улички.
Връщане в хотела и свободно време. Вечеря.
Нощувка.
Ден 6: ФЕС - ВОЛУБИЛИС - МЕКНЕС - РАБАТ
- КАЗАБЛАНКА
Отправяме се към древния град Волюбилис,

античен град в близост до Мекнес в северната
част на Мароко. Основан е през III век пр.н.е.
от финикийците и достига най-голям разцвет
под римска власт. Разглеждане на античния
град Волубилис и продължаване към Мекнес.
Пристигане в Мекнес, бивша имперска
столица по време на царуването на Мулай
Исмаил, края на 17-ти и началото на 18-ти
век, град, известен в миналото като „Градът
на 100-те минарета. На път за Казабланка,
разглеждане на столицата Рабат. Обзорната
обиколка на града включва мавзолея на
Мохамед V и Кралския дворец (отвън).
Пристигане в Казабланка. Настаняване в
хотел 4*. Вечеря и нощувка.
Ден 7: КАЗАБЛАНКА - МАРАКЕШ
Казабланка - името на града предизвиква
мисли за холивудски блясък, но всъщност
е търговската столица на Кралството. Ще
тръгнем пеш, минавайки през площадите
Мохамед V и Обединените нации, където ще
имаме свободно време за сутрешно кафе
и самостоятелна разходка. Отпътуване за
Маракеш, минавайки през богатият квартал
на Казабланка, наречен Анфа. Пристигане в
Маракеш. Настаняване в хотел 4*. Вечеря и
нощувка.
По желание: посещение на спектакъла
„Фантазия”
Ден 8: МАРАКЕШ
Закуска. Свободно време. Трансфер до
летището в Маракеш за обратен полет до
София в 18:00 часа. Кацане на летище София,
Терминал 1 в 22:20 часа.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет – чартърен полет на авиокомпания BH
Air: София - Маракеш - София с включени летищни такси
• Трансфери с климатизиран автобус по програмата
• 7 нощувки на база HB полупансион /закуска и вечеря/
в 4* хотели
• Всички екскурзии в Мароко, без доплащанията за
допълнителните мероприятия
• Екскурзовод на български език по време на цялото
пътуване
• Медицинска застраховка за периода на пътуването с
покритие 10 000 EUR със ЗAД „Армеец”
Пакетната цена НЕ включва:
• Обяди по време на пътуването – заплащат се на място
(около 10 евро)
• Допълнителни мероприятия, които се заплащат на място
• Бакшиши – 10 евро за целия престой, които се заплащат
на място
• Такса гориво при значителна промяна на цената на
горивото. Обявява се при доплащането на пакета
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МАРОКО – ОТ ИМПЕРСКИТЕ СТОЛИЦИ
ДО ЗАГАДКИТЕ В САХАРА И АНДАЛУСИЯ

Цена от 698.- €

1 365.- лева

Маршрут: СОФИЯ - МАРАКЕШ – АИТ БЕНХАДДУ – УАРЗАЗАТ – ТИНГИР – ЕРФУД – МЕРЗУГА - ФЕС МИДЕЛТ - ТАНЖЕР - ТАРИФА – КОСТА ДЕЛ СОЛ - МАЛАГА – СОФИЯ
8 дни / 6 нощувки в Мароко и 1 нощувка в Коста дел Сол
Пролет 2019: 09.04.2019 (програмата се изпълнява с пристигане в Малага и отпътуване от Мароко); 07.05.2019 • Есен 2019: 22.10.2019
Ден 1: СОФИЯ - МАРАКЕШ
Среща на летище София, Терминал 1 с
нашия представител в 10:30 ч. Директен
чартърен полет София – Маракеш на BH Air
в 12:30 ч. Кацане на летище Маракеш в 17:00
ч. Посрещане от Вашия професионален
екскурзовод в Мароко (обслужването на
място е изцяло на български език). Трансфер
и настаняване в хотел 4* в Маракеш. Вечеря
и нощувка.
Ден 2: МАРАКЕШ
Туристическа обиколка на Маракеш. Ще
се запознаете с топ забележителностите и
исторически паметници на града. Градините
Менара, където сред многото насаждения
от маслинови дървета ще се види басейна
напоен от каналите, които идват от високия
Атлас. Ще се възхитите на джамията Кутубия
(отвън) (Koutoubia Mosque) най-голямата
джамия в Маракеш, разходката ще продължи
с посещение на Двореца Баия (Bahia Plalace),
където ще се насладите на изключителните
образци на декорации от кедрово дърво
и мрамор. Ще преминем през суковете,
поразяващи с майсторски изработени стоки,
след това ще достигнем до площад “Джема
ел-Фна” (Jemaa el-Fnaa Square), туптящото
сърце на Маракеш. Отправяме се към
Медината, смело спускайки се по нейния
лабиринт от алеи и странични улици. Вечеря
и нощувка в хотел 4*.
• По желание: посещение на спектакъла
„Фантазия”
Ден 3: МАРАКЕШ - АИТ БЕНХАДДУ - УАРЗАЗАТ
Отпътуване за Уарзазат. Ще преминем през
Високия Атлас, пътувайки през зоната на Тизин
Тишка, която се намира в него, образувана от
криволичещи пътища, които стигат до близо
2260 м. надморска височина. Тизин Тишка,
наричан още вход към пустинята Сахара,
се явява най-високият проход в северна
Африка. По пътя спирка в Аит Бенхадду,
използван, като място за заснемането на
десетки холивудски филми. Пристигане в
Уарзазат, наричан още „Вратата на Сахара”.
Настаняване в хотел 4. Вечеря и нощувка.
Ден 4: УАРЗАЗАТ–ОАЗИСЪТ ТИНГИР - ЕРФУД
- МЕРЗУГА
Посещение на ксара Таорирт и на Музеят
на киното. Отпътуване към Ерфуд. Едно
пътешествие изпълнено с оазиси и живописни
пейзажи, преминаващо през пролома Тодра и
оазиса Ел Джорф (El Jorf), където палмови
горички са в контраст с цветовете на сградите
и пясъците на пустинята. Пристигане в Ерфуд
и отпътуване с джипове 4 х 4 към легендарните
дюни на Erg Chebbi. Ще се настаним и
прекараме нощта в хотел Auberge Kasbah Laila 4*, разположен в началото на пустинята.
С камили ще достигнем до голямите
дюни, където ще се насладим на слънцето,
извисяващо се от изток над пустинята.
Ще имате възможност да се докоснете до
тайните на пустинята и да се насладите на
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една прекрасна вечер и вечеря с типична
мароканска храна, прекарвайки нощта в една
традиционна берберска обстановка. Вечеря.
Нощувка.
Ден 5: МЕРЗУГА – ЕРФУД - МИДЕЛТ - ФЕС
След посрещане на изгрева в пустинята
и традиционна закуска, любителите
на екстремните изживявания ще имат
възможност да покорят дюните в Сахара на
АТВ.
Отпътуваме обратно към Ерфуд с джипове.
Продължаваме с автобус, който минава през
зона на Ерфуд, свързана с обработката на
различни видове камък, мрамор и фосили,
типични за района. Маршрутът ни преминава
през Средния Атлас отбивайки се до Ифран,
наречен още Мароканската Швейцария. Това
е живописен ски курорт, разположен на
1713 метра надморска височина, известен
с архитектурата си в европейски стил. Тук
се намира и Националния парк на Ифран с
площ от над 500 км/2, където преобладава
гора с многобройни кедрови дървете.
Продължаваме към Фес. Настаняване в хотел

4*. Вечеря. Нощувка.
Ден 6: ФЕС
След закуска ще потеглим първо до Кралския
дворец със седемте златни порти, където ще
слезем от автобуса и ще направим снимки
отвън. След като приключим с пейзажите
ще посетим старата Медина с над 9 000
лабиринтни улички. Връщане в хотел 4*,
свободно време. Вечеря. Нощувка.
Ден 7: ФЕС – ТАНЖЕР – ТАРИФА – КОСТА ДЕЛ
СОЛ
Закуска. След закуска отпътуваме за Танжер.
Отплаваме през Гибралтарски проток с
ферибота за Тарифа. Пристигаме в Тарифа и
се отправяме за Коста дел Сол. Настаняване в
4* хотел. Вечеря. Нощувка.
Ден 8: КОСТА ДЕЛ СОЛ - МАЛАГА - СОФИЯ
Закуска. Освобождаване на хотела около
11:00 ч. Обзорна екскурзия на град Малага
(включено в цената). Трансфер до летище
Малага за обратен полет до София в 18:35 ч. с
АК „България Еър“. Кацане на летище София,
Терминал 2 в 23:15 ч.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет – директни полети с авиокомпании BH
Air: София – Маракеш и „България Ер“ Малага - София с
включени летищни такси.
• Трансфери с климатизиран автобус по програмата
• 6 нощувки на база HB полупансион /закуска и вечеря/ в
4* хотели в Мароко.
• 1 нощувка на база HB полупансион /закуска и вечеря/ в
4* хотел в Коста дел Сол.
• Всички екскурзии в Мароко и Испания, без доплащанията
за допълнителните мероприятия.
• Екскурзовод на български език по време на цялото

пътуване
• Медицинска застраховка за периода на пътуването с
покритие 10 000 EUR със ЗАД „Армеец”
Пакетната цена НЕ включва:
• Обяди по време на пътуването – заплащат се на място
(около 10 евро на човек)
• Допълнителни мероприятия, които се заплащат на място
• Бакшиши – 10 евро за целия престой, които се заплащат
на място
• Такса гориво при значителна промяна на цената на
горивото. Обявява се при доплащането на пакета

ЛЯТНАТА МАГИЯ НА МОСКВА И
САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Цена от 1 212.- €

2 370.- лева

Маршрут: СОФИЯ – МОСКВА – САНКТ ПЕТЕРБУРГ – СОФИЯ
8 дни / 7 нощувки
Дати 2019: 29.05 • 05.06 • 12.06 • 19.06 • 23.06 • 03.07 • 17.07 • 07.08 • 21.08.2019
ДЕН 1: СОФИЯ – МОСКВА
Отпътуване от София Терминал 2 в 15:15ч. с
директен полет по маршрут София – Москва
с AK Bulgaria Air. Пристигане в Москва в 18:10
ч. Трансфер и настаняване в хотела. Вечеря.
Нощувка.
ДЕН 2: МОСКВА
Закуска. Москва - освен столица на Руската
федерация е и град на силно изразените
контрасти – на едно място „съжителстват“
архитектурни шедьоври от миналото и
ултрамодерни монолитни сгради. Панорамна
обиколка на Москва с екскурзовод на
български език.
Обиколката включва: Червения площад,
Храм-паметник Св. Василий Блажени (отвън),
Мемориала на победата на Поклонния хълм,
Московския Държавен университет. След
това се отправяме към Кремъл и кремълските
катедрали.
Посещение на катедралния площад, обграден
от катедралата „Успенски събор“, катедралата
„Благовещение“, катедралата „Архангел
Михаил“ и катедралата „Дванадесетте
апостоли“ – с позлатени куполи и зидове
от бял камък. Свободно време. Връщане в
хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 3: МОСКВА Закуска. Този ден ще започне
с красивите станции на московското метро.
По време на тура ще имате възможност
да се насладите на богато декорираните

станции на Московското метро – четвъртото
най-натоварено в света. В следобедните
часове ще посетим Третяковската галерия
– националната руска художествена
съкровищница и един от най-значимите
световни музеи. Връщане в хотела с метро.
Вечеря.
ДЕН 4: МОСКВА – САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Закуска. Напускане на хотела. Отпътуване за
Санкт Петербург с високоскоростния влак
„Сапсан“. Продължителност на пътуването –
около 4.30 часа.
Пристигане около обяд в Санкт Петербург.
Настаняване в хотела. Свободно време.
ДЕН 5: САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Закуска. Санкт Петербург е бляскавата стара
столица на Русия, наричан още Царският
град и „Венеция на Севера“. Градът е
осеян с красивите мостове над река Нева,
преминаваща през спираща дъха архитектура.
От всяка сграда се усеща историческото
и бурно минало, въплатено в имперския
блясък. Основан от Петър Велики, за да бъде
„прозорецът към Европа, Санкт Петербург
съчетава уникалното руско културно
наследство и европейски облик.
Панорамна обиколка с екскурзовод на
български.
Допълнителна екскурзия: Нощен круиз по р.
Нева.
Трансфер до хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 6: САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Закуска. Посещение на парка и двореца
Петерхоф.
Посещение на Екатерининския дворец и парка
в Царское село.
Свободно време. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 7: САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Закуска. Посещение на „Ермитажа“ - найголямата художествена галерия в Русия и
един от най-големите и авторитетни музеи на
изкуствата в света. Построен е по нареждане
на императрица Екатерина Велика. Името
Ермитаж идва от френски и означава „място
за уединение“.
Допълнителна
екскурзия:
Посещение
на Катедралата „Исакиевски събор“ с
екскурзовод на български език – превърната
в музей през 1928г., в нея се помещават едни
от най-известните икони в света. Безспороно
една от най-впечатляващите е Тихвинската
икона с образа на Дева Мария. В Катедралата
се извършват църковни служби и до днес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 8: САНКТ ПЕТЕРБУРГ – СОФИЯ
Закуска. Трансфер от хотела до Московската
гара. Отпътуване за Москва със скоростен
влак. Пристигане в Москва ранния следобед.
Трансфер от Ленинградската гара до летище
Шереметиево с кратка спирка по пътя за
обяд. Полет до България в 19.05 ч. Кацане на
летище София, терминал 2 около 22.00 ч.
Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Москва – София с AK
България Ер с включени летищни такси и чекиран багаж;
• 3 нощувки със закуски и вечери в хотел 4* в Москва;
• 4 нощувки със закуски и вечери в хотел 4* в Санкт
Петербург;
• Билет за влак „Сапсан“ /2-ра класа/ по маршрут МоскваСанкт Петербург-Москва;
• Всички трансфери по маршрута;
• Всички описани по-горе екскурзии;
- Панорамна обиколка на Москва с екскурзовод на
български език
- Тур на московските станции на метрото с екскурзовод
на български език
- Посещение на Третяковската галерия, панорамна
обиколка на Санкт Петербург, посещение на крепостта
„Петър и Павел“, посещение на парка и двореца Петерхоф,
посещение на Екатерининския дворец, посещение на
парка в Царское село, посещение на Ермитажа. Всички
посещения са с екскурзовод на български език
• Входна такса за Кремъл и Кремълските катедрали,
Третяковската галерия, Крепостта „Петър и Павел“, парка
и двореца „Петерхоф“, Екатерининия дворец и парка
„Царкое село“, Ермитажа
• Билет за обиколката на Московското метро
• Медицинска застраховка „помощ при пътуване в
чужбина“ с покритие 30000 евро със ЗД „Армеец“;
• Водач от България по време на цялото пътуване;
• Екскурзодско обслужване на български език по
програмата;
Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Русия за български граждани и обработка на
докумети:
- 150 лв. – срок за издаване до 12 работни дни
• Допълнителни екскурзии
• Билети за метро и друг обществен транспорт, такси за
музеи, неупоменати по-горе;
• Доплащане за всички услуги, невключени в цената;
• Лични разходи;
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РИМИНИ – ЕДНО ИТАЛИАНСКО ЛЯТО

Цена от 499.- €

976.- лева

8 дни / 7 нощувки • Дати 2019: всяка сряда • Хотели: 3* и 4*
Ден 1:
Излитане за летище Болоня. Посрещане,
трансфер до Римини. Настаняване в избрания
хотел. Нощувка.
Ден 2: Закуска. Свободно време. Нощувка.
Ден 3: Закуска. Целодневна екскурзия до
лъчезарна Флоренция (Цена – 60 евро).
Нощувка.
Ден 4: Закуска. Свободно време. Полудневна
екскурзия до Равена (Цена – 30 евро без
включени входове). Нощувка.
Ден 5: Закуска. Целодневна екскурзия до
Венеция (Цена – 70 евро). Нощувка.
Ден 6: Закуска. Целодневна екскурзия до
Верона (Цена – 70 евро). Нощувка.
Ден 7: Закуска. Свободно време. Полудневна
екскурзия до Сан Марино (Цена – 25 евро).
Нощувка.
Ден 8: Закуска. Свободно време. Късния
следобед трансфер до Болоня. Излитане за
България

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет с Wizz Air: София – Болоня – София, с
включени летищни такси и салонен багаж (с размери 55
x 40 x 23 см до 10 кг.)
• 7 нощувки на съответната база
• Трансфер летище – хотел – летище
• Медицинска застраховка асистанс „Помощ при пътуване
в чужбина” в размер на 10 000 евро на ЗАД Армеец
• Представител на място на български език
Пакетната цена НЕ включва:
• Чекиран багаж на лента до 20 кг – 112 лева в двете
посоки
• Екскурзии на място, които се заявяват и заплащат на
място в Римини, като деня на провеждането им не е
фиксиран
• Туристическа такса Римини за хотел 4 звезди 2,50 евро
на човек, на ден. Заплаща се на място.
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КОСТА ДЕЛ СОЛ - ЗЛАТНА ИСПАНИЯ - 55+

Цена от 509.- €

996.- лева

7 НОЩУВКИ НА FB+ С ВКЛЮЧЕНА 1 ЕКСКУРЗИЯ В МАЛАГА
Гарантирани дати: Пролет/Лято 2019: 23.04 | 30.04 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06
Гарантирани дати: Есен 2019: 31.08 | 05.09 | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10
Ден 1: СОФИЯ – МАЛАГА
Излитане от летище София с директен полет
на АК „България Ер”. Кацане на летище
Малага. Посрещане от представителя в Малага.
Трансфер и настаняване в хотел Fuengirola park
4* във Фуенхирола. Вечеря. Нощувка.
Ден 2: СВОБОДЕН ДЕН
Закуска. Информационна среща за запознаване
с региона, както и с допълнителните екскурзии.
Обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
Ден 3: ГРАНАДА
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря.
Нощувка. По желание еднодневна екскурзия до
Гранада.

Ден 4: ГИБРАЛТАР
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря.
Нощувка. По желание допълнителна екскурзия
до Гибралтар.
Ден 5: СЕВИЛЯ
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря.
Нощувка. По желание еднодневна екскурзия до
Севиля.
Ден 6: ТАНЖЕР
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря.
Нощувка. По желание еднодневна екскурзия до
Танжер.
Ден 7: КОРДОБА
Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря.

Нощувка. По желание еднодневна екскурзия до
Кордоба.
Ден 8: МАЛАГА – СОФИЯ
Закуска. Свободно време. Обяд. Напускане
на хотела. Трансфер до Малага. Панорамна
обиколка на града, разглеждане отвън крепостта
Гибралфаро, Катедралата и Къщата на Пикасо.
Свободно време в Стария град. Трансфер до
летище Малага. Обратен полет до София.
Пакетната цена включва:
• Самолетен билет с редовен полет на България Ер:
София – Малага – София с включени летищни такси
• Чекиран багаж до 23 кг и ръчен салонен багаж до 10 кг
• Трансфер летище-хотел-летище
• 7 нощувки на база FB+ пълен пансион (закуска, обяд и
вечеря) и 1/4 л вода и 1/4 л вино на човек по време на
храненията в хотел Fuengirola Park 4*
• Полудневна обиколка на Малага с български
екскурзовод
• Обслужване на български език по време на престоя в
Коста дел Сол
• Медицинска застраховка за периода на пътуването с
покритие 10 000 EUR със ЗАД „Армеец“
Пакетната цена НЕ включва:
• Допълнителни екскурзии, които се заявяват и заплащат
в България
• Лични разходи
• Застраховка „Отмяна на пътуване”

Ден 1:
Излитане от летище София, терминал 2 с
директен полет на АК „България Ер” до Палма
де Майорка. Кацане, трансфер и настаняване в
избрания хотел. Нощувка
Ден 2:
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения.
Възможност за целодневна Обзорна екскурзия
на град Палма – срещу доп. заплащане на място.
Ден 3:
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения.
Възможност за целодневна Обзорна екскурзия
на острова – срещу доп. заплащане на място.
Ден 4:
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения.
Възможност за допълнителна целодневна

екскурзия до Форментор и Порт Пойенса –
срещу доп. заплащане на място.Нощувка.
Ден 5:
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения.
Възможност за целодневна допълнителна
ескурзия до Валдемоса и Ла Гранха – срещу
доп. заплащане на място. Нощувка.
Ден 6:
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения.
Възможност за целодневна допълнителна
ескурзия до Пещерите Драч и АМС – срещу доп.
заплащане на място. Нощувка.
Ден 7:
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения.
Възможност за посещение на вечерното шоу
Сон Амар с включена вечеря – срещу доп.

заплащане на място. Нощувка.
Ден 8:
Закуска. Свободно време. Напускане на хотела
до 12:00 ч. Трансфер до летище Палма де
Майорка. Полет до София с АК „България Ер”
Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Палма – София с полет на
България Ер с включени летищни такси
• 7 нощувки на съответната база в избрания хотел
• Медицинска застраховка
• Обслужване от агенцията партньор (на испански,
английски или руски език)
Пакетната цена НЕ включва:
• Трансфер летище – хотел – летище / 30 евро на човек
(с шатъл бус)
• Допълнителни екскурзии
• Разходи от лично естество
• Застраховка „Отмяна на пътуване”

ЛЯТО В ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА

Цена от 560.- €

1 095.- лева

8 дни / 7 нощувки • Дати 2019: всеки вторник от май до октомври 2019
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КОСТА ДЕЛ СОЛ 2019 - ЛЕТНИ ПОЧИВКИ

Цена от 555.- €

1 085.- лева

8 дни / 7 нощувки • Дати 2019: всеки вторник от май до октомври 2019 • Хотели: 3* и 4*
Ден 1:
Излитане от летище София, Терминал 2 с
полет на АК „България Ер”. Каца на летище
Малага, Испания, трансфер и настаняване в
избрания хотел. Нощувка.
Ден 2: Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения. Възможност за допълнителнa
екскурзия. Нощувка
Ден 3: Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения. Възможност за допълнителнa
екскурзия. Нощувка.
Ден 4 - Ден 6: Закуска. Свободно време
за плаж и развлечения. Възможност за
допълнителнa екскурзия. Нощувка
Ден 7: Закуска. Свободно време за плаж и
развлечения. Нощувка.
Ден 8: Закуска. Свободно време. Напускане на
хотела, трансфер до летище Малага. Полет
до София с АК „България Ер”
*Възможност за избор на различни категории хотели в
най-популярните туристически райони.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София – Малага – София с полет на
България Ер с включени летищни такси;
• 7 нощувки на съответната база в избрания хотел;
• Медицинска застраховка;
• Обслужване от агенцията партньор (на испански,
английски и руски език).
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Пакетната цена НЕ включва:
• Трансфер летище – хотел – летище / 30 евро на човек
(Шатъл бус);
• Допълнителни екскурзии;
• Разходи от лично естество;
• Застраховка „Отмяна на пътуване”.

ЕГИПЕТ - ОПОЗНАЙТЕ ХИЛЯДОЛЕТНАТА ИСТОРИЯ В
СЪЧЕТАНИЕ С ПОЧИВКА НА ЧЕРВЕНО МОРЕ
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ

КОМБИНИРАНИ ПОЧИВКИ:
1 НОЩУВКА В КАЙРО + 6 НОЩУВКИ В МАКАДИ БЕЙ, СОМА БЕЙ,
ХУРГАДА, САФАГА, ЕЛ ГУНА, ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Дати 2019: 26.02 I 12.03 I 26.03 I 09.04 и 23.04.2019

Цена от 463.- €

906.- лева

Цена от 462.- €

904.- лева

КОМБИНИРАНИ ПОЧИВКИ:
6 НОЩУВКИ В МАКАДИ БЕЙ, СОМА БЕЙ, ХУРГАДА, САФАГА,
ЕЛ ГУНА, ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ + 1 НОЩУВКА В КАЙРО
Дати 2019: 05.03 I 19.03 I 02.04 I 16.04 I 30.04.2019

ПОЧИВКИ С ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ ЗА 7 НОЩУВКИ В МАКАДИ БЕЙ,
СОМА БЕЙ, ХУРГАДА, САФАГА, ЕЛ ГУНА, ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Дати 2019: 02.03.2019, 09.03.2019, 16.03.2019, 23.03.2019, 30.03.2019,
06.04.2019, 13.04.2019, 20.04.2019, 27.04.2019, 04.05.2019, 11.05.2019

Цена от 438.- €

857.- лева

Пакетната цена включва:
• Самолетни билети София - Хургада - София с чартърен
полет (не вкл. кетъринг по време на полета);
• 20 кг. чекиран багаж и една бройка ръчен багаж с тегло
до 8 кг;
• Пътнически и летищни такси (които са в размер на 95
евро на човек към 08.11.2019);
• Нощувките на съответния пансион в избрания хотел;
• Трансфери летище - хотел – летище;
• Представител на туроператора с български език за
престоя;
• Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро (с Assistance).
Пакетната цена НЕ включва:
• Допълнителни екскурзии по желание (закупуват се на
място след пристигане в Хургада);
• Виза – $ 25 (заплаща се и се получава при пристигане на
летището в Хургада);
• Задължително се заплаща евентуална горивна такса**;
• Застраховка “Отмяна на пътуване” - доплащането е
в зависимост от цената на закупения пакет и срока на
анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава
в деня на сключване на договора.

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет с директен чартърен полет с включени
летищни такси;
• Един салонен багаж до 7 кг. и чекиран багаж 20 кг.;
• Всички трансфери, екскурзии и посещения описани по
програмата;
• 3/4 нощувки в Хургада в хотел Hawaii Le Jardain Aqua
Park 5* на база All Inclusive (или подобен);
• 3/4 нощувки на база пълен пансион на борда на круизен
кораб 5* от Луксор до Асуан;
• Посещение на всички обекти и храмове по време на
пътешествието с круизния кораб;
• Обслужване от местни екскурзоводи придружени
с водач от фирмата, който ще осигури превод на
беседите по време на всички трансфери и екскурзии по
програмата;
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в
чужбина” със застрахователна компания “Уника” с
покритие 10 000 евро и асистанс;
• Водач-преводач от България по време на цялото
пътуване и целия престой;
Пакетната цена НЕ включва:
• Допълнителни екскурзии;
• Напитките на борда на круизния кораб;
• Лични разходи;
• Бакшиши - в Египет е прието да се дават бакшиш. По
време на Круиза се дава задължително бакшиш на
екскурзовода около $25 за целия престой;
• Входна виза за Египет –$ 25 , заплаща се на летището
в Хургада. При смяна на цената, туристите ще бъдат
уведомени своевременно;
• Застраховка “Отмяна на пътуване” - доплащането е
в зависимост от цената на закупения пакет и срока на
анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава
в деня на сключване на договора.
• Доплащане само за дата 24 Април – 01 Май (Великден)
- $ 25;
• Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако
авиокомпанията наложи такава);

3 ДНИ КРУИЗ ПО НИЛ И 4 ДНИ
ПОЧИВКА В ХУРГАДА
Дати 2019:
27.03.2019, 10.04.2019,
24.04.2019 и 08.05.2019
или
4 ДНИ КРУИЗ ПО НИЛ И 3 ДНИ
ПОЧИВКА В ХУРГАДА
Дати 2019: 20.03.2019,
03.04.2019, 17.04.2019 и
01.05.2019

Цена от 579.- €

1 132.- лева
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ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ – ДОКОСВАНЕ ДО
ДРЕВНОСТТА

Цена от 1 108.- €

2 168.- лева

Маршрут: СОФИЯ – ТЕЛ АВИВ/ЯФА – КЕСАРИЯ – ХАЙФА – НАЗАРЕТ – КАНА – ГОЛАН - ТИБЕРИЯ –
ДЖЕРАШ – НЕБО – МАДАБА – ПЕТРА – АМАН – КАСР АЛ ЯХУД – МЪРТВО МОРЕ –
КУМРАН – ВИТЛЕЕМ – ЙЕРУСАЛИМ – СОФИЯ
8 дни / 7 нощувки / 7 закуски / 7 вечери / 1 обяд • БОНУС - ОБЯД В ПЕТРА И ПОСЕЩЕНИЕ НА КИБУЦ В ИЗРАЕЛ
Пролет 2019: 30.04.2019 и 14.05.2019 • Есен 2019: информирайте се на интернет страницата ни
Пакетната цена включва:
• самолетен билет София – Тел Авив – София с редовен
полет на авиокомпания Ел Ал с включен багаж;
• летищни такси (253 лв. към 01.10.2018 г.);
• 1 нощувка със закуска и вечеря в региона на Хайфа,
хотел 3*;
• 1 нощувка със закуска и вечеря в Тиберия, хотел 3*;
• 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря в Петра, хотел 3*;
• 2 нощувка със закуска и вечеря в Аман, хотел 3*;
• 2 нощувки със закуска и вечеря във Витлеем, хотел 3*;
• обяд в Петра;
• посещение на Кибуц;
• екскурзовод на български език в Израел и на български/
руски език в Йордания
• луксозен автобус с безплатен WI-FI в Израел;
• саунд система със слушалки по време на туровете;
• всички трансфери по програмата;
• гранични такси
• всички екскурзии по програмата;
• входни такси за обектите по програмата;
• Сертификат за хаджийство;
• водач, придружаващ групата по време на целия престой;
• медицинска застраховка асистънс ЗАД “АРМЕЕЦ” АД, с
покритие 10 000 евро.

Пакетната цена включва:
• самолетен билет София – Тел Авив – София с редовен
полет на авиокомпания Ел Ал с включен багаж;
• летищни такси (253 лв. към 01.10.2018 г.);
• 1 нощувка със закуска и вечеря в региона на Хайфа,
хотел 3*;
• 1 нощувка със закуска и вечеря в Тиберия, хотел 3*;
• 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря в Петра, хотел 3*;
• 1 нощувка със закуска и вечеря в Аман, хотел 3*;
• 2 нощувки със закуска и вечеря във Витлеем, хотел 3*;
• екскурзовод на български език в Израел и на български/
руски език в Йордания
• луксозен автобус с безплатен WI-FI в Израел;
• саунд система със слушалки по време на туровете;
• всички трансфери по програмата;
• посещение на Кибуц;
• гранични такси;
• всички екскурзии по програмата;
• входни такси за обектите по програмата;
• Сертификат за хаджийство;
• водач, придружаващ групата по време на целия престой;
• медицинска застраховка асистънс ЗАД “АРМЕЕЦ” АД, с
покритие 10 000 евро.

ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ С 6 НОЩУВКИ

Цена от 1 011.- €

1 978.- лева
Маршрут: СОФИЯ – ТЕЛ АВИВ/ЯФА – КЕСАРИЯ – ХАЙФА – НАЗАРЕТ – КАНА
– ГОЛАН - ТИБЕРИЯ – ДЖЕРАШ – НЕБО – МАДАБА – ПЕТРА –
АМАН – КАСР АЛ ЯХУД – МЪРТВО МОРЕ – КУМРАН – ВИТЛЕЕМ –
ЙЕРУСАЛИМ – СОФИЯ
7 дни / 6 нощувки / 6 закуски / 6 вечери / 1 обяд • БОНУС - ОБЯД В ПЕТРА И ПОСЕЩЕНИЕ НА КИБУЦ В ИЗРАЕЛ
Пролет 2019: 01.04.2019 • Есен 2019: информирайте се на интернет страницата ни
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ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ - EДНО
ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Цена от 894.- €

1 748.- лева

Маршрут: СОФИЯ –ТЕЛ АВИВ – ЯФО- ЙЕРУСАЛИМ –ВИТЛЕЕМ – КАСР АЛ ЯХУД- ЙЕРИХОН – НЕБО ПЕТРА – ШОБАК – АМАН –ДЖЕРАШ - КУМРАН – МЪРТВО МОРЕ –ТЕЛ АВИВ – СОФИЯ
6 дни / 5 нощувки / 5 закуски / 5 вечери / 1 обяд • БОНУС - ПОСЕЩЕНИЕ НА КИБУЦ И ОБЯД НА МЪРТВО МОРЕ
Пролет 2019: 05.03; 03.05; 01.06.19 • Есен 2019: информирайте се на интернет страницата ни
Пакетната цена включва:
• самолетен билет София-Тел Авив-София с редовен
полет на авиокомпания Ел Ал с включен багаж;
• летищни такси (295 лв. към 03.10.2018г.);
• 5 нощувки със закуски и вечери:
- 1 в Аман (хотел Rojina 3*, http://www.rojinahotel.com/
или подобен);
- 1 в Петра (хотел La Maison 3*, http://www.lamaisonhotel.
com.jo/home.html или подобен);
- 3 във Витлеем, (хотел Paradise Bethlehem 3*, http://www.
paradisebethlehem.com/index.html или подобен) ;
• екскурзовод на български език в Израел и на български/
руски език в Йордания;
• луксозен автобус;
• всички трансфери по програмата;
• 1 обяд на Мъртво море – БОНУС!!!;
• входна такса за Петра;
• всички екскурзии по програмата;
• посещение на Кибуц – БОНУС!!!;
• входни такси за обектите по програмата;
• сертфикат за хаджийство;
• водач на групата от България;
• медицинска застраховка асистънс 10 000 евро;
• саунд система със слушалки по време на туровете;
• 1 бутилка минерална вода на човек/ на ден.

Пакетната цена включва:
• самолетен билет София – Тел Авив – София с АК
България Еър;
• летищни такси - 150 евро (295 лева) към 03.10.2018;
• 1 брой чекиран багаж на пътник;
• трансфери по програмата;
• входно-изходни такси на границата с Йордания - 50 $;
• 7 нощувки със закуски в хотели 3*/4* (1 в Тел Авив или
Нетания, 1 в Тверия, 1 в Аман, 1 в Петра, 1 в Акаба, 2 във
Витлеем);
• 7 вечери;
• 1 обяд в Петра – БОНУС!!!;
• еднодневна екскурзия до древният град Петра;
• входна такса за древният град Петра;
• туристическа обиколка в Джераш;
• панорамна обиколка на Аман;
• туристическа обиколка на Йерусалим;
• посещение на Витлеем, река Йордан, Галилейско море,
Капернаум, Табха, Назарет, Тверия;
• посещение на Кибуц – БОНУС!!!;
• Разходка с корабче по Галилейското езеро – БОНУС!!!;
• Медицинска застраховка за периода на пътуването с
покритие 10 000 евро;
• местен екскурзовод на български/руски език;
• слушалки по време на беседите;
• водач от агенцията;
• свидетелство за хаджийство;
• 1 бутилка минерална вода на човек / на ден.

ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ С АКАБА, ЕЙЛАТ И МАСАДА

Цена от 1 166.- €

2 280.- лева
Маршрут: СОФИЯ – ТЕЛ АВИВ - НАЗАРЕТ - Р. ЙОРДАН – ТАБХА –
КАПЕРНАУМ – ТВЕРИЯ – ДЖЕРАШ – АМАН – МЪРТВО МОРЕ
– МАДАБА - НЕБО – ШОБАК - ПЕТРА - АКАБА – ЕЙЛАТ – МАСАДА (допъл. заплащане)
– ЙЕРУСАЛИМ - ВИТЛЕЕМ – ЙЕРУСАЛИМ – СОФИЯ
8 дни / 7 нощувки / 7 закуски / 7 вечери/ 1 обяд • БОНУС - ПОСЕЩЕНИЕ НА КИБУЦ, ОБЯД В ПЕТРА И РАЗХОДКА С
							
КОРАБЧЕ ПО ГАЛИЛЕЙСКОТО ЕЗЕРО
Пролет 2019: 23.05.2019 – 30.05.2019 • Есен 2019: информирайте се на интернет страницата ни
45

ИЗРАЕЛ – ДРЕВНОСТ И СЪВРЕМИЕ

Цена от 791.- €

1 548.- лева
Маршрут: СОФИЯ- ТЕЛ АВИВ / ЛЕТИЩЕ БЕН ГУРИОН - ЙЕРУСАЛИМ – ВИТЛЕЕМ- ЙЕРИХОН- КАСР
АЛ ЯХУД – МЪРТВО МОРЕ- КУМРАН – НАЗАРЕТ – ТИБЕРИЯ – КАПЕРНАУМ – ТАБХА –
ПЛАНИНАТА НА БЛАЖЕНСТВАТА – КАНА – МЕГИДО – АКРА – ХАЙФА – КЕСАРИЯ – ЯФО – СОФИЯ
6 дни / 5 нощувки/ 5 закуски / 5 вечери/ 1 обяд • БОНУС - ПОСЕЩЕНИЕ НА КИБУЦ И ОБЯД НА МЪРТВО МОРЕ
Пролет 2019: 21.05.2019 – 26.05.2019 • Есен 2019: информирайте се на интернет страницата ни
Пакетната цена включва:
• самолетен билет София - Тел Авив - София с редовен
полет на авиокомпания Ел Ал с включен багаж;
• летищни такси (295 лв. към 01.09.2017 г.);
• 5 нощувки със закуски и вечери:
- 2 във Витлеем - (хотел Shepherd Bethlehem 3*, http://
www.shepherdbethlehem.com/ или подобен);
- 2 в Тиберия - (хотел King Solomon 3*, https://www.kingsolomontib.co.il/ или подобен);
- 1 в Нетаня / Тел Авив - (хотел Margoa 3*, http://www.
hotelmargoa.co.il/ или подобен);
• 1 обяд на Мъртво море – БОНУС!!!;
• екскурзовод на български език по целия маршрут;
• лицензиран автобус;
• саунд система със слушалки по време на туровете;
• всички трансфери по програмата;
• всички екскурзии по програмата;
• посещение на Кибуц – БОНУС!!!;
• входни такси за обектите по програмата;
• сертфикат за хаджийство;
• водач на групата от България;
• медицинска застраховка асистънс с покритие 10 000
евро;
• 1 бутилка минерална вода на човек/ на ден.

Пакетната цена включва:
• самолетен билет София – Тел Авив – София с редовен
полет на авиокомпания Ел Ал с включен багаж;
• летищни такси (253 лв. към 10.10.2018 г.);
• 1 нощувка със закуска и вечеря в района на Хайфа,
хотел 3*;
• 1 нощувка със закуска и вечеря в Тиберия, хотел 3*;
• 3 нощувки със закуска и вечеря във Витлеем, хотел 3*;
• обяд в ресторант на Мъртво море;
• посещение на Кибуц;
• екскурзовод на български език по целия маршрут;
• луксозен автобус с безплатен WI-FI;
• саунд система със слушалки по време на туровете;
• всички трансфери по програмата;
• всички екскурзии по програмата;
• входни такси за обектите по програмата;
• Сертфикат за хаджийство;
• водач, придружаващ групата по време на целия престой;
• медицинска застраховка асистънс ЗАД “АРМЕЕЦ” АД, с
покритие 10 000 евро.

ИЗРАЕЛ – ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ

Цена от 791.- €

1 548.- лева
Маршрут: СОФИЯ – ТЕЛ АВИВ/ЯФО – ТИБЕРИЯ – КАПЕРНАУМ – ТАБХА – ПЛАНИНАТА НА БЛАЖЕНСТВАТА –
ГОЛАНСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ – КАНА – НАЗАРЕТ – АКРА – ХАЙФА – КЕСАРИЯ – ВИТЛЕЕМ – ЙЕРУСАЛИМ
– МЪРТВО МОРЕ – КАСР АЛ ЯАХУД – ЙЕРИХОН– КУМРАН – СОФИЯ
6 дни / 5 нощувки / 5 закуски / 5 вечери / 1 обяд • БОНУС - ОБЯД НА МЪРТВО МОРЕ И ПОСЕЩЕНИЕ НА КИБУЦ
Пролет 2019: 29.03 I 05.04 I 01.05.2019 • Есен 2019: информирайте се на интернет страницата ни
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САНТОРИНИ, ТАСОС, ЗАКИНТОС, АТИНА,
ХАЛКИДИКИ, КОРФУ, КРИТ, КИПЪР, ОЛИМПИЙСКА
РИВИЕРА, КРУИЗИ 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ
ВЕРГИНА, ФИЛИПИ, ПЕЛА, ДЕЛФИ, НАПФЛИО,
АМФИПОЛИ, ДИОН, МЕТЕОРА, ПЕЛОПОНЕС...
ПЛАЖОВЕТЕ НА ЕГЕЙСКО МОРЕ И ЙОНИЙСКО МОРЕ,
УЗО, СИРТАКИ, БОЗУКИ...
САМО НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ – ГЪРЦИЯ

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НАШИТЕ ОФЕРТИ С РАННИ ЗАПИСВАНИЯ!
Собствен транспорт Лято 2019 • Халкидики – Касандра, Ситония или Атон • Олимпийска Ривиера, Паралия Катерини • о-в Корфу • о-в Тасос и др.
Организирани почивки с автобус Лято 2019 • Халкидики – Касандра, Ситония или Атон • Олимпийска Ривиера, Паралия Катерини • о-в Корфу
• о-в Тасос • о-в Закинтос • Йонийско крайбрежие • о-в Лефкада и др. • Самолетни почивки 2019 • о-в Крит • о-в Закинтос • о-в Санторини • о-в Корфу
Екскурзии за празничните дни – уикенди или обиколни турове • Карнавали – Ксанти, Тасос, Науса и др. • Трети март – Солун, Кавала, Метеора,
Тасос... • Великден и майски празници – Санторини, Халкидики, Метеора, Корфу, Тасос... • Септемврийски празници – Санторини, Халкидики,
Метеора, Корфу, Тасос... • Нова година....
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KАПАДОКИЯ, ТРОЯ, ЕФЕС, АСОС, ПЕРГАМОН,
ИЗМИР, АНКАРА, ИСТАНБУЛ, ОДРИН, ПАМУККАЛЕ,
ЧАНАККАЛЕ...
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ПОЧИВКИ В ТУРЦИЯ
Автобусни, самолетни програми или собствен транспорт до Егейските курорти:
Айвалък, Чешме, Кушадасъ, Дидим, Бодрум, Мармарис,

Автобусни, самолетни програми или собствен транспорт до Средиземноморските курорти:
Фетие, Анталия и нейните райони Лара, Алания, Сиде, Кемер, Белек...
Програмите са с различен брой нощувки, хотелите са подбрани за всеки вкус и най-вече бюджет

Самолетна програма Загадките на древна Ликия

От Тороския масив успоредно на морето и навътре към планините в най-издадената (между Далян и Анталия) югозападна част от турското
Средиземноморско крайбрежие, се е намирала древна страна, чието най-поразително архитектурно наследство е запазено до наши дни - царство
Ликия, което е съхранило загадките на хетите - 8 дни/ 7 нощувки с полет от София и от Варна

Най-доброто от Турция

Комбинирана програма заминаване с автобус и връщане със замолет или обратно от София или от Варна
Преди милиони години се появила страната на «приказните комини» и стотици неръкотворни пирамиди в централното Анталийско възвишение
– с един от най-необичайните ландшафти в света. Открийте заедно с нас неповторимите исторически места: красотата на Кападокия и турската
Ривиера.

Програми в Истанбул с 2, 3 или 4 нощувки

Наследник на великия Константинопол, единственият град-мегаполис в света на два континента – Европа и Азия...
Гарантирано пътуване всяка седмица с 2 нощувки богата екскурзионна програма на български език с лицензирани местни екскурзоводи, докосване
до светините на града и модерния Истанбул – едно пътешествие между Изтока и Запада...
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BONJOUR ПАРИЖ

ЗЛАТНА ПРАГА

ИМПЕРСКА ВИЕНА

3 дни / 2 нощувки
4 дни / 3 нощувки
Дати 2019: по избор
Цена от 495.- €

3 дни / 2 нощувки
4 дни / 3 нощувки
Дати 2019: по избор
Цена от 265.- €

3 дни / 2 нощувки
4 дни / 3 нощувки
Дати 2019: по избор
Цена от 365.- €

969.- лева

Пакетната цена включва:
• Самолетни билети София – Париж – София с България
Ер с включен багаж и летищни такси
• 3 нощувки със закуски в Hotel Adagio la defense Courbevoie 4*
• Посрещане от представител
• Билети за влака RER летище – хотел - летище
• Медицинска застраховка с асистанс покритие 5000 евро
на ЗАД „Армеец”
• Обслужване на български език по време на престоя
Пакетната цена НЕ включва:
• Допълнителни екскурзии. Заявяват се и се заплащат в
България

519.- лева

Пакетната цена включва:
• самолетен билет София – Прага – София с включени
летищни такси
• 2 / 3 нощувки със закуски в избрания от вас хотел ;
• трансфер летище – хотел – летище;
• медицинска застраховка на стойност 5000 евро със ЗАД
„Армеец“;
Пакетната цена НЕ включва:
• Пешеходна обиколка на Прага с български екскурзовод
– 45 евро (2-4 човека) и 35 евро (над 4 човека), (без
транспорт)
• Целодневна екскурзия до Карлови Вари – 70 евро (с
транспорт, екскурзоводско обслужване);
• Вечеря на кораб по Вълтава – 40 евро (с аперитив и
вечеря на отворен бюфет)
• Целодневна екскурзия до Дрезден – 80 евро с
транспорт и екскурзоводско обслужване на английски
или руски език. (При минимум 10 записани – български
екскурзовод ).

714.- лева

Пакетната цена включва:
• самолетен билет София – Виена – София на AK България
Ер с включени летищни такси в размер на 51 евро към
дата 07.11.2018 г. и багаж до 23 кг.;
• 3 нощувки със закуски в избрания от вас хотел ;
• трансфер летище – хотел – летище;
• медицинска застраховка със ЗД Евроинс
Пакетната цена НЕ включва:
• допълнителни екскурзии;
• разходи от личен характер;
• застраховка „Отмяна на пътуване“ със ЗД Евроинс;
• транспортни разходи;
• входни такси;
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ВЕЧНИЯТ
РИМ

КРАЛСКИЯТ
ЛОНДОН

ДЪБЛИН ГРАДЪТ НА ГИНЕС

4 дни / 3 нощувки
Дати 2019: по избор
Цена от 395.- €

4 дни / 3 нощувки
Дати 2019: по избор
Цена от 469.- €

4 дни / 3 нощувки
Дати 2019: по избор
Цена от 775.- €

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София - Лондон - София - с АК
“България Ер” с включени летищни такси в размер на 69
евро към 07.11.2018 г. и багаж 23 кг.;
• ВИП частен трансфер летище – хотел – летище;
• 3 нощувки с английски закуски в избрания от вас хотел;
• медицинска застраховка със ЗД Евроинс

Пакетната цена включва:
• Самолетен билет София - Дъблин - София, на АК
RYANAIR, с включени летищни такси и ръчен багаж с
размери 55 х 40 х 20 см и до 10 кг.
• Трансфер летище-хотел-летище
• 3 нощувки с включени закуски и вечери в хотел Clayton
Liffey Valley3* (или подобен)
• Медицинска застраховка с покритие 5000 евро, към ЗД
„Евроинс“

Пакетната цена НЕ включва:
• допълнителни екскурзии, невключени в цената;
• разходи от личен характер;
• транспортни разходи, билети или карти;
• застраховка „Отмяна на пътуване“ със ЗД “Евроинс”

Пакетната цена НЕ включва:
• Напитки по време на храненията и лични разходи
• Допълнителни екскурзии и входни такси за описаните
обекти – те имат само препоръчителен характер.
• Бакшиши и Застраховка „Отмяна на пътуването“

773.- лева

Пакетната цена включва:
• самолетен билет София – Рим – София на AK България
Ер с включени летищни такси в размер на 52 евро към
дата 07.01.2018 г. и багаж до 23 кг.;
• 3 нощувки със закуски в избрания от вас хотел ;
• трансфер летище – хотел – летище;
• медицинска застраховка със ЗД Евроинс;
Пакетната цена НЕ включва:
• градска такса за хотелите в Рим. Заплащането е
задължително и се извършва на място от всеки турист.
Таксата е 4-6 евро на турист на нощувка.
• допълнителни екскурзии и разходи от личен характер и
транспортни разходи;
• входни такси и застраховка „Отмяна на пътуване“ със
ЗД Евроинс;
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917.- лева

1 516.- лева
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гр. София, бул. Скобелев № 29
0700 15 500; 02 980 00 39
гр. Плевен, ул. Бъкстон № 5
0876 789 116

www.exoticholiday.bg
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