ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Петте ваучера за екскурзиите на стойност всеки по 700 лв,
могат да бъдат използвани за всяка една от предлаганите
към момента на избора, екскурзия от портфолиото на
Екзотик Холидейс. В случай, че сумата на ваучера е
недостатъчна за избраната екскурзия, собственика на
ваучера ще доплати разликата в цената.
Екзотик Холидейс и Табак Маркет предоставят следните
предложения за екскурзия на 5-тимата победители с
ваучери на стойност 700 лв:
Лонг Уикенд в Европа
I.

Мадрид

Отпътуване всеки: Четвъртък до Неделя или Петък до Понеделник
4 дни / 3 нощувки

Програма:
ДЕН-1/ Четвъртък или Петък
Самостоятелно пътуване. Директен полет от летище София до Мадрид. Трансфер до
хотела. Настаняване. Нощувка.
ДЕН-2/ Петък или Събота
Закуска. Свободно време в Мадрид – необходимо е ползването на градски транспорт.
Нощувка.
ДЕН-3/ Събота или Неделя
Закуска. Свободно време в Мадрид – необходимо е ползването на градски транспорт.
Нощувка.
ДЕН-4/ Неделя или Понеделник
Закуска. Напускане на хотела. Трансфер до летището. Полет за София.

Пакета включва:
•
•
•
•
•
•

Самолетен билет София – Мадрид – София;
Летищни такси;
Ръчен багаж до 10 кг.
3 нощувки със закуски в хотел 3*;
Трансфер летище-хотел-летище
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;

В цената не е включено:
•
•
•

Екскурзоводско обслужване;
Входни такси и билети за други музеи, обекти, прояви, посещавани по желание;
Градски транспорт: 2,15 EUR (еднопосочен билет); 12,60 EUR (карта за 2 дни);
18,45 EUR (карта за 3 дни)

II. Прага

Гарантирано заминаване всяка седмица!
3 дни / 2 нощувки
4 дни / 3 нощувки

ЦЕНИ ОТ 260 ЕВРО С ВКЛЮЧЕНИ ЛЕТИЩНИ ТАКСИ!!!

ПРОГРАМА
Първи ден:
Отпътуване за Прага с директен полет в 10:25 ч. Пристигане в Прага в 11:20ч.
Трансфер до хотела и по възможност настаняване преди 13 ч. Възможност за

пешеходна обиколка на Прага на български език – Пътят на чешките крале (Пражки
град, Нерудова улица, Бамбино ди Прага, Карлов мост, Староместки площад).
Продължителност около 3 часа.
Възможност за вечеря на кораб по река Вълтава. Разходката продължава 2 часа, с
жива музика и вечеря на блок маса + аперитив. /Цената не включва трансфер до
кораба/. Нощувка.
Втори ден/Трети ден:
Закуска.Свободно време. Възможност за целодневна екскурзия до Карлови вари –
целодневна екскурзия, която включва обиколка на града - хотел Термал, прочутите
карловарски Колонади, Гейзерът, бароковата църква Мария Магдалена, Хотел Пуб,
Руската църква, посещение на музея на Ян Бехер – създател на прочутия ликьор
Бехеровка с възможност за дегустация.
За тези от вас избрали 4 дневния престой може да се предложи по желание еднодневна
екскурзия до Дрезден, Германия. Разходка из изключително красивите улички на
града със уникална архитектура и посещение на Цвингер - архитектурен бароков
комплекс от 4 здания. В него се намират различни музеи, като най-известен е
Дрезденската картинна галерия "Старите майстори" с произведения на Рафаело,
Тициан, Рубенс, Рембранд, Каспар Давид Фридрих, Макс Либерман, Якоб ван Ройсдал
и много други. Сред най-известните картини на музея е "Сикстинската мадона" на
Рафаело. /В цената на тура не е включен вход - 10 евро/.
Последен ден:
Закуска. Свободно време. Възможност за разходка из града. Трансфер до летището.
Отпътуване за София в 15:30 ч., кацане в 18:25 ч.

Период: 07.01 - 31.03.2017
01.11 - 28.12.2017
Вторник/Четвъртък / Петък – Неделя
Хотел Golf 3+или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
260 евро / 509 лв
285 евро / 558 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

285 евро / 558 лв
315 евро / 616 лв

250 евро / 489 лв
265 евро / 518 лв

Хотел Golf 4* или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
265 евро / 518 лв
285 евро / 558 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

300 евро / 587 лв
335 евро / 655 лв

255 евро / 499 лв
270 евро / 528 лв

Период: 02.01- 06.01.2017
01.07 - 31.08.2017
Хотел Golf 3+или подобен:

Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
275 евро / 538 лв
300 евро / 587 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

300 евро / 587 лв
335 евро / 655 лв

260 евро / 509 лв
280 евро / 548 лв

Хотел Golf 4* или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
280 евро / 548 лв
305 евро / 597 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

325 евро / 636 лв
370 евро / 724 лв

265 евро / 518 лв
285 евро / 558 лв

Период: 01.04 - 30.06.2017
01.09 – 31.10.2017
Вторник/Четвъртък / Петък – Неделя
Хотел Golf 3+или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
265 евро / 518 лв
285 евро / 558 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

305 евро / 597 лв
345 евро / 675 лв

265 евро / 518 лв
285 евро / 558 лв

Хотел Golf 4* или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
275 евро / 538 лв
295 евро / 577 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

330 евро / 645 лв
375 евро / 733 лв

265 евро / 518 лв
285 евро / 558 лв

Период: 13.04 - 16.04.2017; 28.04 – 08.05.2017; 25.05 – 27.05.2017; 15.06 –
17.06.2017
Хотел Golf 3+или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
290 евро / 567 лв
325 евро / 636 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

350 евро / 685 лв
419 евро / 820 лв

275 евро / 538 лв
302 евро / 591 лв

Хотел Golf 4* или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
305 евро / 597 лв
340 евро / 665 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

365 евро / 714 лв
430 евро / 841 лв

265 евро / 518 лв
285 евро / 558 лв

ХОТЕЛ ADRIA 4*
Период: 02.01 - 07.01.2017
Хотел Adria 4* или подобен:

Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
345 евро / 743 лв
405 евро / 792 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

445 евро / 870 лв
555 евро / 1086 лв

На запитване
На запитване

Период: 08.01 - 31.03.2017
01.11 - 27.12.2017
Хотел Adria 4* или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
305 евро / 597 лв
350 евро / 685 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

370 евро / 724 лв
440 евро / 861 лв

На запитване
На запитване

Период: 01.04 – 12.04.2017
15.06 - 06.09.2017
15.10 - 31.10.2017
Хотел Adria 4* или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
330 евро / 645 лв
389 евро / 761 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

420 евро / 821 лв
515 евро / 1007 лв

На запитване
На запитване

Период: 13.04 – 14.06.2017
07.09 - 14.10.2017
Хотел Adria 4* или подобен:
Нощувки:
2 н.
3 н.

Възрастен в двойна
стая:
385 евро / 753 лв
470 евро / 919 лв

Единична стая:

Трети възрастен:

530 евро / 1037 лв
680 евро / 1330 лв

На запитване
На запитване

Забележка:
Хотелите са базови. При желание от ваша страна може да предложим и други.
Цената включва:
- самолетен билет София – Прага – София с включени летищни такси в размер на 95
евро към дата 08.12.2016 г.;
- 2 / 3 нощувки със закуски в избрания от вас хотел ;
- трансфер летище – хотел – летище;
- медицинска застраховка на стойност 5000 евро със ЗАД „Армеец“;
Цената не включва:
- допълнителни екскурзии;
- разходи от личен характер;
- застраховка „Отмяна на пътуване“ със ЗАД „Армеец“;
Допълнителни екскурзии:

- 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 – 60 евро(с транспорт, екскурзоводско
обслужване и обяд );
- Вечеря на кораб по Вълтава – 40 евро (с аперитив и вечеря на отворен бюфет)
- Целодневна екскурзия до Дрезден – 70 евро с транспорт и екскурзоводско обслужване
на английски или руски език.( При минимум 10 записани – български екскурзовод ).
Забележка:
*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат от България. Туроператорът не
дава гаранция за осъществяването на всеки един от туровете, заплатен на място в
Прага.
* Място на тръгване за екскурзиите Карлови Вари и Дрезден: от хотела. Връщане –
Вацлавски площад
*Компанията си запазва правото за промени в последователността на програмата.
Необходими документи:

Лична карта, за деца до 18 г. пътуващи с един или без родител – нотариална заверка
от единия или двамата родители! Пътуването е безвизово и без медицински
изисквания за имунизации.
Няма минимален брой туристи за осъществяване на пътуването!
Програмата е гарантирана!

*Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да
начислят т.нар.горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай туроператорът си запазва
правото да променя цената на пътуването с фактическата стойност на горивната такса
и тя ще е дължима за всички резервации за полета, за които тя се начислява, без
значение кога те са направени.
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97
от Закона за туризма, с полица №: 1655013150000550232 на ЗАД „Армеец”

III. Рим
УИКЕНД В РИМ 2017

ПРОГРАМА
1 ДЕН:
Излитане от София, редовен полет на избраната авиокомпания, кацане в Рим. Трансфер
до избрания хотел и настаняване. Кратка почивка за освежаване и начало на пешеходна
обиколка на бароков Рим: площад Навона с красивите фонтани на Бернини (Четирите
реки), Пантеона, където са погребани италианските крале Виктор Емануел II, Умберто I,

Кралица Маргарита. Разходката ще продължи с един от символите на Рим - Фонтана Ди
Треви станал много популярен с култовата любовна сцена от филма “Сладък живот“ на
Федерико Фелини. Фонтанът е една от най-красивите забележителности на Рим (Fontana
di Trevi). Името „Треви“ идва от италианското „tre vie“ – „три улици“, тъй като фонтанът е
разположен точно там, където се събират три улици. Мястото му е било крайна точка на
древен римски акведукт, пренасял вода от цели 22 км разстояние. Висок е 26 м и широк
20 м. През 1629 г. тогавашният папа възложил на Бернини да направи скица, близка до
днешния вид на фонтана, но Ди Треви бил окончателно построен едва през 1762 г. от
Николо Салви. В непосредствена близост до фонтана ще видите и църквата „Св. Викентий
и Св. Анастасий”, която по желание на папа Йоан-Павел II е дадена за използване и
служения на Българската православна църква. Разглеждане на площад „Испания” с
монументалното стълбище със 138 стъпала и Пиаца дел Пополо. Свободно време.
Нощувка.
*Продължителност на екскурзията около 3 часа. Провежда се срещу допълнително
заплащане.

2 ДЕН:
Закуска. Посещение на държавата -град Ватикана, най-малката суверенна държава в света –
както по площ, така и по население. Разходка из Ватиканските музеи, където в 5 галерии и
1400 зали е съсредоточено изключително културно и историческо богатство. Акцентът е
посещението на Сикстинската капела и Стаите на Рафаело. Разходката завършва с
разглеждане на Базиликата „Свети Петър“ католическа църква, проектирана от Донато
Браманте, Микеланджело Буонароти, Карло Мадерно и Джовани Лоренцо Бернини.
Базиликата е най-известният паметник на ренесансовата архитектура и до наши дни остава
най-голямата църква в света по своите площ и обем. Въпреки че не е главен храм на
Римокатолическата църква, нито катедрала на епископа на Рим, „Свети Петър“ е едно от
основните свещени места на католицизма. Според католическата традиция, в църквата е
погребан свети Петър, един от дванадесетте апостоли на Исус Христос, смятан от
католиците за пръв епископ на Рим и пръв в списъка на римските папи. Смята се, че
гробът на свети Петър е разположен точно под олтара. По тази причина много римски
папи още от раннохристиянската епоха също са погребани в базиликата „Свети Петър“.
Християнска църква на същото място съществува от 4 век, а строителството на
съвременната сграда започва на 18 април 1506 година и е завършено на 18 ноември 1626
година.
*Продължителност на екскурзията около 3 часа. Изисква се предварителна резервация и
се провежда срещу допълнително заплащане.

Свободно време. Нощувка.
3 ДЕН:

Закуска. Пешеходна обиколка на внушителния Античен Рим с разглеждане на Колизеума,
Римския форум, Капитолийския хълм и площад „Венеция”. Свободно време за разходка
по известната търговска улица Виа дел Корсо. Нощувка.
**Продължителност на екскурзията около 4 часа. Провежда срещу допълнително
заплащане.
4 ДЕН:
Закуска. Трансфер до летището в Рим и отпътуване за България с редовен полет. Кацане в
София.

ВАЖНО:
Туроператорът си запазва правото на промяна в поредността на посещаваните обекти, ако
това се налага от сезонни промени в работното време на посещаваните обекти или други
обстоятелства, които предпоставят промяна на поредността с цел оптимизация на
Дата

Възрастен в
двойна или
тройна стая

2 г до 11.99 г

Възрaстен в
единична стая

05.05.17 - 08.05.17

639 лв

619 лв

769 лв

12.05.17 - 15.05.17

619 лв

599 лв

749 лв

19.05.17 - 22.05.17

629 лв

609 лв

759 лв

01.09.17 - 04.09.17

629 лв

609 лв

759 лв

08.09.17 - 11.09.17

629 лв

609 лв

759 лв

15.09.17 - 18.09.17

629 лв

609 лв

759 лв

22.09.17 - 25.09.17

649 лв

629 лв

779 лв

29.09.17 - 02.10.17

619 лв

599 лв

749 лв

06.10.17 - 09.10.17

619 лв

599 лв

749 лв

13.10.17 - 16.10.17

619 лв

599 лв

749 лв

20.10.17 - 23.10.17

619 лв

599 лв

749 лв

27.10.17 - 30.10.17

619 лв

599 лв

749 лв

Дете от

програмата.

Цената включва:
•
•
•
•

Самолетен билет на авикиомпания България Ер, Wizz Air или Ryanair с включен
малък салонен багаж (тип раница);
Трансфер от летище до хотела и обратно при отпътуване;
3 нощувки със закуски в хотел 3* в Рим.
*Възможни хотели: Trestelle, Tempio di Pallade, Principe di Piemonte или подобен.
Медицинска застраховка „Помощ при пътуване” с покритие 5000 евро на ЗАД
Армеец;

Цената не включва:
•

•
•
•
•
•

Градска такса за хотелите в Рим. Заплащането е задължително и се извършва на
място от всеки турист. Таксата варира между 4-6 евро на турист на нощувка в
зависимост от категорията на хотела.
Описаните 3 допълнителни екскурзии с екскурзовод на български език;
Разходи от личен характер;
Транспортни разходи за градски транспорт в Рим по време на допълнителните
екскурзии;
Входни такси за туристически обекти (Колизеум + Римски Форум, Ватикана и
Ватикански музеи/ Базиликата Свети Петър;
Застраховка „Отмяна на пътуване“ със ЗАД Армеец;

За резервация е небходимо :
•
•
•

3 те имана на латиница ( изписани, съгласно документа, с който ще пътувате)
Вид , номер и дата на валидност на документа, с който пътувате, лична карта или
паспорт;
ЕГН (необходимо за застраховката)

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по
смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 1655013150000550232 на ЗАД
„Армеец”

