ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ОБВЪРЗВАНЕ НА ПОТЕРБИТЕЛЯ С ДОГОВОР ЗА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ ИЛИ ОТ ВСЯКА ДРУГА СЪОТВЕТСТВАЩА ОФЕРТА ЗА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.82, ал.1 т.1-9 ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
Екскурзия до Кападокия - Лято 2019
Самолетна програма от Варна със 7 нощувки.
Дати: 08.10.2019 / 15.10.2019 / 22.10.2019
Първи ден
Полет от летище Варна. Пристигане в Анталия и посрещане от екскурзовода. Отпътуване за Коня градът на танцуващите дервиши, наричани още „мистиците на исляма“. Безспорно най-известният
дервиш е Мевляна Джелаледин Руми - един от най-тачените суфи-мистици и най-четените суфипоети в света. Орденът на Мевляна изповядва една от най-либералните форми на исляма, базирана
на неоплатонизма, а идеите му са оказали влияние върху личности, като Шекспир, Андерсен и др.
Туристическа програма с посещение мавзолея на Мевляна, гробницата на Руми, джамията на големия
събеседник и учител на Мевляна – Шемс от Тебриз, медресето Каратай– считано за един от големите
университети в средновековна Анатолия. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.
Втори ден
Закуска. Освобождаване на хотела и отпътуване за Кападокия. Попътно разглеждане на „долината на
любовта“ и фото пауза между уникалните скалисти образования. Следва долината Дербент, наречена
още розовата долина, едно от най интересните създания на природата. Посещение на местността
„Пашабаг“ известна още под името „долината на Симеон“. Смята се, че на това място е водил
отшелнически живот Свети Симеон. Обяд (срещу доп. заплащане). Пристигане в Кападокия,
настаняване в хотел. Вечеря. По желание организиране на тематична вечер с ориенталски танци
(срещу доп. заплащане). Нощувка.
Трети ден
Закуска. Туристическа програма в Кападокия с посещение на древния град Каймаклъ, открит през
1938 г., но обявен като туристическа атракция през 1964 г. Спускайки се в дълбините му по близо сто
тесни и наклонени тунела, ще се докоснете до уникални древни съоражения - изсечени в скалите
църкви и манастири, спални помещения, каменни трапезарии и изумително запазени стенописи.
Отпътуване за живописното градче Ючхисар, където е разположена едноименната крепост и найвисоката точка в Кападокия. Наричат това място природен скален замък, съхранил множество
тунели и галерии, разположени сред удивителни скални образувания. Екскурзионната програма
продължава с националния парк Гьореме - център на ранното християнство. Огромният
манастирски комплекс в Гьореме впечатлява с изящните си рисунки, съхранили се така ярки в
продължение на векове, благодарение на неприкосновеността на варовиковите скали и постоянната
температура в помещенията. Посещение на долината на приказните комини Зелве, където
оформените под въздействието на вятъра и водата вулканични форми ще ви върнат още веднъж в
мистичността, за да оставят у вас незабравими спомени. В традиционното грънчарско ателие, ще се
запознаете с техниките на местните занаяти. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Четвърти ден
Закуска. За любителите на силните усещания рано сутринта, преди закуска, по изгрев слънце,
предлагаме полет с балон над прелестния лунен пейзаж на Кападокия с продължителност около 45
- 50 мин. Връщане в хотела. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
Пети ден
Закуска. Освобождаване на хотела и отпътуване за Анталия. Пристигане и настаняване в хотел.
Вечеря. Нощувка.
Шести ден
Закуска. Свободен ден за плаж и развлечения или по желание включване в организирана екскурзия.
Вечеря. Нощувка.

Седми ден
Закуска. По желания екскурзия до античния град в Сиде и водопадите в Манавгат. В миналото Сиде
е бил важен търговски и научен център, обграден със силни крепостни стени, разположен на
живописен полуостров. Градът изживява своя златен век през римския период. В него е имало голяма
Агора и антична търговска улица с множество павилиони и магазинчета. Тук все още могат да бъдат
посетени добре запазените монументи от древни епохи, разказващи за славното минало на района.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Осми ден.
Закуска. Свободно време. Трансфер до летището и полет за Варна.
ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ
Заминаване BUC539
Връщане BUC540
Авиокомпания:
Адрес на авиокомпанията:
Тип самолет:

08:30 Варна - 10:00 Анталия
10:50 Анталия - 12:40 Варна
Bulgaria Air Charter
гр. Варна, ж.к Горубляне, ул. Павел Красов 35
MD 82

*Възможна е промяна в полетното разписание от страна на авиокомпанията.
Пакетните цени включват:
• Чартърен полет Варна – Анталия – Варна
• Летищни такси
• Багаж до 20 кг. чекиран и до 7 кг. ръчен.
• Tрансфери: летище - хотел - летище
• Транспорт с лицензиран автобус по съответния маршрут
• 1 нощувка със закуска и вечеря в Коня в хотел NEY 3* www.hotelney.com или подобен.
• 3 нощувки със закуска и вечеря в Кападокия в хотел TASSARAY 4*
www.hoteltassaray.com или подобен.
• 3 нощувки на база ол инклузив в района на Анталия в хотел KEMAL BAY 4*
www.atligroup.com или подобен.
• Медицинска застраховка на ЗАД "Алианц България", покритие 5000 евро (за лица до
65 г.)
• Екскурзоводско обслужване в Анталия, Коня и Кападокия от местен лицензиран
екскурзовод на български език, който пътува с групата.
• Туристическа програма в Кападокия с екскурзовод на български език.
• Туристическа програма в Коня с екскурзовод на български език.
• Изпращане от представител на TA на летище Варна
• Всички пътни и магистрални такси.
Пакетните цени не включват:
• Такса гориво - начислява се при промяна на цените на горивата (виж забележката найдолу).
• Мед. застраховка на ЗАД „Алианц България“, с покритие 5000 евро за лица от 65 до 69
г. - доплащане 10 лв.
• Мед. застраховка на ЗАД „Алианц България“, с покритие 5000 евро за лица от 70 до 79
г. - доплащане 20 лв.
• Застраховка "Отмяна на пътуване". Сключва се до 3 работни дни от датата на
подписване на договора за организирано пътуване, при условие, че е извършено
първо плащане по договора. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи
от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
• Допълнителни екскурзии и посещения на туристически и др. обекти.
• Посещение на атракционно ориенталско заведение в Кападокия с богата музикална
програма и напитки (без лимит местно производство)– 25 евро.

Полет с балон над Кападокия с лицензирана местна компания, с включени лека
закуска преди полета, сертификат и чаша шампанско – 140 евро.
• Екскурзия до Сиде и Манавгат – 50 евро.
• Разходи от личен характер и бакшиши.
Цени на входните такси на музеите:
• Крепостта Ючхисар - 8 турски лири
• Национален парк Гьореме - 45 турски лири
• Долината Зелве - 15 турски лири
• Древния град Каймаклъ - 40 турски лири
• Гробницата на Мевляна, Коня – без входна такса
• Медресето Каратай в Коня – 6 турски лири
• Последователността на екскурзиите обявени в програмата не се гарантира и може да
бъде променена в зависимост от работното време на историческите обекти и трафика
в посещаваните населени места.
• Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат на място на представителя на
фирмата партньор.
• Посочените музейни и входни такси са с информативен характер съобразно Вашето
свободно време и интереси. Агенцията не носи отговорност при промяна на дадена
входна такса. Всички входни такси се заплащат на място.
•

1. Условия за записване и плащане при стандартни цени:
• 50 % депозит от общата цена на туристическия пакет - при записване.
• Доплащане до 30 дни преди датата на отпътуване.
• Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния
фиксинг на БНБ в деня на плащането.
2. Условия за записване и плащане при цени с включени отстъпки за ранно записване,
промоции и оферти в последната минута:
• Ранните записвания, промоциите и офертите в последната минута са валидни при
резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел дати, срокове
и условия.
3. Минимален брой участници за провеждането за осъществяване на пътуването: 40
човека.
4. Минимален брой участници за провеждането на допълнителните екскурзии и
посещения на туристическите обекти: 20 човека.
5. Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на
пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на
пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на
пътувания с продължителност, по-малка от два дни.
6. Необходими документи за пътуване: валиден международен паспорт.
7. Визов режим: няма изисквания за визи.
8. Такса гориво: Поради постоянно променящите се цени на горивата, авиокомпаниите
могат да начислят т.нар. горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай към цената на
пътуването ще се добави и фактическата стойност на горивната такса, изчислена по
формула, обяснена по-долу, като тя е дължима за всички резервации за полета, за които
се начислява, без значение кога са направени същите. Ако има такова изменение,
информация за стойността му се обявява 20 дни преди датата на съответния полет и
информацията се предава на клиентите. Заплащането на горивната такса се извършва до
7 дни преди датата на отпътуване, в агенцията, в която е направена резервацията /за
записвания по-малко от 20 дни преди съответния полет важи същата обявената горивна
такса, ако има такава/. Цените на самолетните билети в тези оферти са калкулирани при
следните цени на горивата на тон за 1 /една/ отсечка – Варна – 600 долара на тон, Анталия
– 600 долара на тон. Формулата за изчисляване на нетната горивна такса е: ((X-Y) x Z) +

((X1-Y1) x Z1)/брой седалки = НЕТНА ГОРИВНА ТАКСА, където X е актуалната цена на
горивото към дадена дата /преди или по време на полетната програма/, Y е гореописаната
цена на горивото, заложена в офертите, а Z - средния разход на гориво в тонове по
летателна отсечка Варна – Анталия, а X1, Y1 и Z1 представляват същите описани по-горе
компоненти, но по летателна отсечка Анталия - Варна.
9. Място, дата и часове на отпътуване:
• Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел.
• По време на пътуването с автобус се правят почивки на предвидените за целта места
на всеки 2,5 - 3 часа.
• Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при
настъпване на обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля.
10. Права на потребителите:
• Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически
пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към
сключения договор, само след като е отправил писмено предизвестие до Туроператора
на адреса за кореспонденция със същия с писмо с обратна разписка, получено от
Туроператора в срок не по - късно от 7 дни преди започване на изпълнението на
туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля
договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата
част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози
или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът
информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните си
разходи, във връзка с прехвърлянето.
• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да
смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до
7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено
до Туроператора по реда и условията на ал. 4. При неспазване на посочения срок,
съответно след изтичане на същия, смяната на датата на пътуване или преотстъпване
правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на
смяната цени и условия.
• Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или
обезщетение, в срок до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на депозит.
• При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и
невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от
датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за „ранно записване”
губи 100 % (сто процента) от внесената сума.
• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да
смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до
7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено
до Туроператора по реда и условията на ал. 4. При неспазване на посочения срок,
съответно след изтичане на същия, смяната на датата на пътуване или преотстъпване
правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на
смяната цени и условия.
• Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките
на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът
може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че
Потребителят не приеме другите възможности, той има право да изиска да му бъде
възстановен заплатения депозит.
11. Общи условия:
• Не се препоръчва посещение на Ючхисар и Каймаклъ за хора със здравословни
проблеми (високо кръвно налягане, световъртеж, затруднения с опорно двигателния
апарат и др.), с ограничена подвижност и за страдащи от клаустрофобия.
• Медицинската застраховка по туристическите пакети е на ЗАД „Алианц България”.
Съгласно Общите условия по застраховката „Помощ при пътуване” при необходимост
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от медицинска помощ, Застрахованият лично или чрез упълномощено от него
медицинско или друго лице, е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията
"КОРИС БЪЛГАРИЯ" ООД на тел. +359 2 90 30 112, е-mail: operations@coris.bg и да
предаде необходимата информация на български или английски език. В случай, че
Застрахованият не изпълни това задължение и не уведоми Асистанс компанията, като
при това самостоятелно или чрез друго лице организира оказването на медицинска
помощ, при предявяване на претенция към Застрахователя след завръщането си в
България, той му възстановява разходи до 100 (сто) Евро, независимо от размера на
действително извършените такива и при условие, че събитието е покрито по
условията на застраховката.
Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена и
заплатена резервация по обявените за всеки хотел срокове и условия.
При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL), както и двойни с допълнително легло
(DBL + ex. bed), не се гарантират 3 редовни легла.
При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), третото и
четвъртото легло винаги са допълнителни, тип разтегателни.
Стаи с изглед към морето, се гарантират само в хотелите, в които има обявено
доплащане за такъв тип стая.
Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена. Те са с по-малък размер от
стандартните стаи, с крайно местоположение на територията на хотела, на приземен
етаж, без балкон или тераса, с малка баня и различно обзавеждане.
Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в
деня на отпътуване, освен в случаите, когато в хотела не е указано друго. В деня на
пристигане (преди 14:00 ч.) и на напускане (след 12:00 ч.) услугите в хотелите се
ползват срещу заплащане, включително храни и напитки. Броят на храненията в
хотелите съответства на броя на резервираните нощувки. Пример: при резервация за
7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или същия брой обяди и междинни хранения
в случай, че хотелът работи на база изхранване All inclusive.
Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по
време на пътуването или престоя в съответния хотел.
Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на
допълнителните услуги на територията на хотелския комплекс.
Туроператорът и местните партньори могат да oказват съдействие в случай на нужда
от медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите условия на
застрахователя от страна на потребителя.
Концепциите All inclusive; Ultra All incl; High class all incl и др. се определят
индивидуално от всеки хотел и не гарантират наличието на определени видове храни,
напитки и услуги.
Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен
паспорт, нотариално заверена декларация от единия или от двамата родители и акт
за раждане, както и копие от него.
При несъвпадащи фамилии на децата и родителите, пред граничните власти се
представят освен международните паспорти и акт за раждане на децата, както и копие
от него.

ТO има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица №
13160183100000005 / 26.06.2018 г. на ЗАД "Алианц България" - гр. Варна, бул. Княз Ал.
Дондуков №59, ЕИК 040638060, тел. +359 2 930 23 55.

Дата:

Подпис:

