Скъпи пътешественико,
Ние от Дрийм Холидейс вярваме, че пътуването е
най-краткия и сигурен път да сбъднеш мечтите си.
Затова вече 3 години откриваме за теб райски плажове
с бели пясъци, разказваме приказки за перли и пирати и
гостуваме на горди народи в непристъпни земи.
Държим те „гладен“ за нови емоции и приближаваме
и най-далечните точки на глобуса до тези, за които
пътуването е еманация на добрия живот.
С това издание за ЕКЗОТИЧНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ те
отвеждаме по пътя на ново приключение – по-цветно,
емоционално и достъпно, от когато и да било.
ЗАЩО С НАС?
Защото:
•
През годините изградихме стабилна и доверена
мрежа от партньори по целия свят, представители
на най-големите местни туроператори и агенти
•

Проверили сме лично всеки хотел, който предлагаме

•
Съставяме грижливо и внимателно всяка програма
и винаги изпращаме наш представител на място, за да
гарантираме коректното и отлично обслужване
•
Инвестираме в създаването на незабравими спомени
и лоялните ни, дългогодишни клиенти гарантират за това
•
Наричат ни „специалисти далечни дестинации“
и ние нескромно се съгласяваме
Затова независимо дали жадуваш за безгрижна почивка,
вечно лято и коктейли или си авантюрист, готов да
покори непознати земи и да опознае нови култури,
ние ти предлагаме най-добрите маршрути и обслужване.
Нека заедно напишем следващата страница
от Дневник на пътешественика!
С най-добри чувства и винаги готови за приключения,
Екипът на Дрийм Холидейс
офис 214, хотел Рила, ул. Цар Калоян 6, София 1000;  

02 980 0118;  

info@dreamholidays.bg |
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Индия
По пътя на вашите мечти…
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Индия

Индия – земя на чудесата, любовта и древните храмове,
там където любовните писма са написани на камък. След
като се докоснете до магията на Индия, страна с история,
разнообразна природа и изобилие в почти всяка форма на
културата, ще се убедите колко е красива, очарователна и
пълна с живот, енергия и цвят.
Не пропускайте да видите в Делхи:

ВЕЧЕРНО МУЗИКАЛНО ШОУ ОТ БОЛИВУД В
„KINGDOM OF DREAMS“ – 50 ЕВРО БЕЗ ВЕЧЕРЯ;
75 ЕВРО С ВЕЧЕРЯ

Kingdom of Dreams е великолепното място за забавление и
отдих, разположено на няколко
акра земя и с перфектна локация. Това е едно емблематично
място в Индия, което пресъздава
смесица от индийското изкуство,
култура, наследство, занаятчийство, кухня и изпълнително
изкуство… всичко това през призмата на технологичното
вълшебство днес.
Наутанки Махал: представяне на екстравагантно кино
и театрален мюзикъл. Културата Гъли: сложна култура, изкуства, занаяти и булевардна храна.
Театър Шоуша: цветна драма, популяризираща индийската митология, сватбено шоу и велик индийски талант от
цирка.
Иифа Бъз: обаятелно тематично кафене Bollywood. Това
е място, което само по себе си улавя въображението и представата за света. Бъдете готови за най-новата туристическа
дестинация на света.

Не пропускайте да видите в Агра:

ВЕЧЕРНО МУЗИКАЛНО ШОУ „VISIT MOHABBAT THE
TAJ; EXPRESSION OF LOVE…“ – 30 ЕВРО

Музикален
спектакъл
пресъздаващ историята за създаването на Тадж Махал или сага
за любовта. Тадж Махал е олицетворение на истинската и
безсмъртна любов на Шажахан
към Мумтаж Махал – красивата
му съпруга; ще се потопите в
пищния начин на живот в ерата на
Мугълите; ще разберете всичките трудности, през които са
минали занаятчийте за 22 години, за да построят това изящно
и безценно произведение на изкуството – Тадж Махал.

Не пропускайте да видите в Джайпур:

ПОЛЕТ С БАЛОН НАД ДЖАЙПУР – 160 ЕВРО

Кога е бил последния път, когато сте направили нещо ново,
нещо екстремно? Тук и сега е момента да направите първия
си полет с балон, а след това ще Ви се иска да повторите...
Това приключение се прави рано сутрин. Полетът трае
около 1 час.

КИНО ПРОЖЕКЦИЯ ОТ БОЛИВУД (ДЖАЙПУР) – 10 €

Радж Мандир е известно кино в Джайпур, щат Раджастан
в Индия. Кино залата отваря врати през 1976 г. и през годините тук е имало множество премиери на хинди филми.
Радж Мандир се превръща в символ на Джайпур.
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Първи ден София – Истанбул – Делхи

Заминаване от Летище София, Терминал 2, с редовен полет на авиокомпания Турски Авиолинии, София – Истанбул – Делхи. Багажът се
чекира директно до Делхи. Пристигане на следващия ден 17.9.2014 г.
в 05:05 ч. Посрещане на летището в Делхи от представител на фирмата-партньор. Трансфер до хотел Lemon Tree Premier Leisure Valley 4*.
Настаняване и нощувка.

Втори ден Делхи

Закуска в хотела. Обзорна обиколка на Делхи в ранния следобед.
Турът започва от Индийската Порта (42 бр. камъни са вградени в тази
арка в памет на индийските войници загинали във Втората Световна
война), сградата на Парламента, Резиденцията на президента и Червената крепост (построена през 17-ти век, пример за архитектурата на
Мугхалите). Обиколката продължава с посещение на Джама Масджид,
една от най-големите джамии в Азия. Това е последният архитектурен фарс на Мугълския Император Шах Жахан, построен през 1656,
с помощта на 5000 занаятчии. Джамията е разположена през пътя на
Червената Крепост и е известна също като Масджид-И-Джананума,
което означава „джамия, командваща възгледите за света“. Размерите
на джамията са 65х35 м. и има капацитет 25 000 поклонници. Също тук
се намира гробницата Хумаюн, построена от вдовицата на втория Мугълски император Хумаюн. Тази гробница е изключителен паметник от
Индийско-Персийски стил, предшественик на Тадж Махал. Посещение
на Храма Лотус, който представлява Бхайски молитвен дом, построен
през 1986 г. Този храм е спечелил множество архитектурни награди.
Трансфер до хотела, вечеря и нощувка.

Трети ден Делхи – Джайпур

Закуска и освобождаване на хотела. Следва посещение на Кутуб
Минар, най-високата каменна кула в Индия. През 1199 г. Кутуб-Уд-Дин
Айбак започва разрушаването на 27 хиндуистки и джайнистки храмове
и използвайки техните колони издига джамията Куват-Ул-Ислам.
Отпътуване за Джайпур (256 км./около 6 часа). Настаняване в хотел
Lemon Tree Premier 4* deluxe, свободно време, вечеря и нощувка.

Златният триъгълник: Делхи – Агра – Джайпур
Цена от 789 евро
ДЕЛХИ – АГРА – ДЖАЙПУР

7 дни / 6 нощувки
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ Самолетен билет
София – Истанбул – Делхи – Истанбул – София;
✓✓ Медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
10 000 €;
✓✓ 3 нощувки със закуски и 2 вечери в хотел Lemon Tree Premier
Leisure Valley 4*;
✓✓ 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Clarks Shiraz 4*;
✓✓ 2 нощувки със закуски и вечери в хотел Lemon Tree Premier 4*;
✓✓ Всички входни такси по програмата;
✓✓ Екскурзовод на руски език;
✓✓ Представител на Дрийм Холидейс БГ ООД по време
на пътуването;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ Летищни такси в размер на 339 €;
☐☐ Виза за Индия – 105 лева;
☐☐ Бакшиши – 30 $ (заплащат се в България);
☐☐ Допълнителни екскурзии;
☐☐ Доплащане за единична стая – 180 €.

Четвърти ден Джайпур

След закуска, посещение на старата столица Амбър, за да разгледате
невероятната крепост Амбър. Махараджа Мансайн и най-успешният
Генерал от Мугълската Империя по времето на Акбар, започват изграждането на крепостта Амбър през 17-ти век. Крепостта е била
седалището на властта преди построяването на Двореца в Джайпур
и гледа към езерото Мот. Изкачване до крепостта на слон (или алтернативно с джип). След като се изкачите на върха, следва разходка из
комплекса, състоящ се от вътрешни дворове и зали. Много от стаите
разполагат с възхитителни стенописи, със скъпоценни камъни и огледала, инкрустирани в стените. Най-завладяващ е Шийш Махал (зала
на огледалата), където светлината на една единствена лампа се отразява в много огледала и осветява цялата стая. По път към Амбър се
разглежда „Дворецът на ветровете“, познат като Хава Махал. Това е
една изключителна фасада, зад която дамите от съда ежедневно са наблюдавали движението и хората по улиците по-долу.
Следва обзорна обиколка на град Джайпур. Разглеждат се Дворецът, който представлява комплекс от изящни дворци, градини и
дворове, декоративно изкуство и резбовани врати. Музейните къщи
на Двореца разполагат с колекции от редки ръкописи, оръжеен
склад, костюми, килими и миниатюрни рисунки. Следва посещение
на Джантар Мантар или Астрономическата Обсерватория в съседство,
построена от Махараджата на Джайпур през 1726 г. Обсерваторията
е една от петте такива астрономически чудеса, построена от Савай
Джай Сингх и прави точни прогнози и до днес. Посещение на местните
пазари.
Трансфер до хотела, вечеря и нощувка.

Пети ден Джайпур – Фатехпур Сикри – Агра

Закуска и освобождаване на хотела. Отпътуване за Агра (240 км/
около 6 часа). По път се посещава Фатехпур Сикри, червеният пустинен
пясъчно-каменен град, постоен от Мугълския император Акбал Велики,
като негова столица и дворец, в края на 16 век. Той е изоставен скоро
след като е построен, когато местните кладенци са пресъхнали. Днес
Фатехпур Сикри е в почти същото състояние, както преди 300 години.
Изпълнен с дворци и джамии, този град е едно изключително място,
което удивява хората с перфектно запазените сгради.

След пристигане в Агра посещение на Агра Форт, изключителен
пример за Мугълската архитектура. Агра Форт – тук се е помещавала
Мугълската Империя поколения на ред. Тук е било седалището и администрацията на Мугълския владетел Акбар. Той издига първите стени,
порти и сгради по източниа бряг на река Ямуна. Шах Джехан строи
впечатляващи квартали и джамии, а Аурангзеб строи външните укрепления. Разглеждат се Залата за посетители и Кралските палати.
Настаняване в хотел Clarks Shiraz 4*, вечеря и нощувка.

Шести ден Тадж Махал – Агра – Делхи

Ранно посещение на Тадж Махал (по изгрев слънце).
В продължение на 22 години, 20 000 мъже са участвали в изграждането на Тадж Махал. Белият мрамор, използван за направата му, се е
добивал на 200 мили разстояние и се транспортирал до строителната
площадка с флота от 1 000 слона. Тадж Махал е посторен в средата на
17-ти век от Мумтаз Махал. Тадж Махал е наистина едно от чудесата на
света. Изглежда невероятно добре от всеки ъгъл, а в най-близък план
се вижда една поразителна инкрустация на полускъпоценни камъни в
мрамор. Ще имате достатъчно време, за да разгледате от близо и да затаите дъх пред този архитектурен шедьовър.
Следва трансфер до хотела, закуска и късно освобождаване на стаите.
Отпътуване от Делхи (204 км/ около 6 часа). След пристигане в Делхи,
посещение на храмовия комплекс Ашкардам. Ашкардам означава
вечна, божествена обител на Върховния Бог, обител на вечни ценности
и добродетели Ашкар, както са определени във Ведите и Упанишадите,
където божествената бхакти, чистота и мира завинаги съществуват.
Настаняване в х-л Lemon Tree Premier Leisure Valley 4*, вечеря и нощувка.

Седми ден 22.09.2014 Делхи – София

Ранен трансфер (около 03.30 ч.) до летището в Делхи за полет
Делхи – Истанбул в 06.55 - 10.45. Полет Истанбул – София 19.10 - 20.25 ч.
Възможност за полудневна екскурзия в Истанбул с включен обяд. Екскурзията се организира от Турски Авиолинии и е с продължителност
от 6 часа /12.00 - 18.00ч./ Разглеждат се: Синята джамия, Хиподрума:
Фонтана, Серпентиновата Колона, Обелиска на Теодосии, Дворецът
Топкапъ, Подводната Цистерна.

тел. 02/ 980 0118 | 5

Златния триъгълник с Каджурахо и Варанаси
доплащане от 399 евро към цената на Златния триъгълник
ВАРАНАСИ – КАДЖУРАХУ – АГРА – ДЖАЙПУР – ДЕЛХИ

9 дни / 7 нощувки

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел
Suraya 4* или подобен във Варанаси;
✓✓ 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел
Clarks 4* или подобен в Каджурахо;
✓✓ Билети за влак Джанси – Агра;
✓✓ Всички входни такси по обектите;
✓✓ 1 разходка с Рикша във Варанаси;
✓✓ 1 разходка с лодка по река Ганг във
Варанаси;
✓✓ Екскурзовод на руски или английски език;
✓✓ Представител на Дрийм Холидейс БГ
ООД по време на пътуването, при минимум 15 души;
✓✓ Представител на фирмата-партньор
в Индия;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ Самолетни билети за вътрешни полети
Делхи – Варанаси – Каджурахо – 300 €
(подлежат на препотвърждение);
☐☐ Доплащане за единична стая – 230€.

Делхи – Варанаси

Полет Делхи – Варанаси. Посрещане, трансфер и настаняване в
хотел Suraya 4* във Варанаси
Следобед посещение на Сарнат (музеят е затворен в петък). Сарнат
(нарична също Мригадава, Мигадая, Ришипатана, Исипатана) е паркът,
където Гаутама Буда за първи път преподава Дхарма, и където Сангха
става Будист чрез просветлението на Кондана. Сарнат се намира на
13 км североизточно от Варанаси, в щата Утар Прадеш, Индия. Разглеждане на забележителностите в храма и трансфер со хотела.
Вечерно посещение на Аарти Церемоня на брега на река Ганг.
Вечря и нощувка в хотела.

Варанаси – Каджурахо

Разходка с лодка по река Ганг по изгрев слънце. Ще станете свидетели на един от най-трогателните актове в света на вярата, а иммено
ще видите как хиндуистки поклонници се потапят в реката, за да
отмият греховете си, как изминават хиляди колометри за да изципат
пепелта от техните предци в реката.
Трансфер до хотела, закуска, освобождаване на стаите и трансфер
до летището във Варанаси за полет до Каджурахо в 12:05ч. Пристигане
в Каджурахо в 12:55ч. Трансфер и настаняване в хотел Clarks 4*.
Следобед посещение на храмовия комплекс Чандела или така наречените храмове на Кама сутра. Разглеждат се най-известните
еротични храмове, които представляват едни от най-добрите архитектурни храмове в Северна Индия. Отдалеченото местоположение
на Каджурахо е спомогнало храмовете да се запазят невредими от
мюсюлманските нашественици, като в резултат на това фините дърворезби са в много добро състояние. Всеки един елемент тук е уникален
и пресъздава живота в Рая. Те са построени по време на династията
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на могъщия Чандела; по-голямата част са били изработени под влиянието на внезапен прилив на творческа и религиозна енергия, в
средата на 10-ти и 11-ти век. След като управляващата в продължение
на около 500 години на династия Чандела падна под мощта сила на
исляма, религиозен център на Каджурахо е разлюден. Храмовете остават и до ден днешен напомнят за едно общество, което е вярвало, че
пълна наслада от живота, с всичките си сетива е пътят към нирвана. От
всичките осемдесет и пет оригинални храма остават само 22, много от
които са в отлично състояние. Посещават се храмовете Кандария Махадева, Чатрабхуж, Парасванат и Гантай, всеки един представляващ
своя уникално красив архитектурен дизайн.
Вечеря и нощувка в хотела в Каджурахо.

Каджурахо – Орча – Джанси – Агра

След закуска отпътуване за Джанси (165 км./ 4 часа). По път се раглежда Орча.
Орча – град, застинал във времето, основан през 16 век от вожда
Будела, Рудра Пратап Сингх, който е построил тази нова столица
върху големи залесени острови на река Бетва. Днес, останки от крепостта и дворците говорят красноречиво за времето на слава на Орча,
за прекрасното културно наследство. Въпреки, че днес Орча е едно
малко градче, да се потопите във времето назад е едно приятно изживяване. Тук се посещават крепостта Джехангир Махал, построена през
1606 г.; Радж Махал, известен с финиите стенописи и Рай Правин Махал,
дворец разположен в градините на Ананд Махал.
Отпътуване с влак Шатаби Експрес от Джанси за Агра в 17:59. Пристигане в Агра в 20:30ч. Трансфер до хотел Clarks Chiraz 4*, настаняване,
вечеря и нощувка.

Индия и Непал
доплащане от 459 евро към цената на Златния триъгълник
КАТМАНДУ – ДЕЛХИ – АГРА – ДЖАЙПУР

10 дни / 8 нощувки

ДЕЛХИ – КАТМАНДУ

Полет Делхи – Катманду. Посрещане на летището в Катманду,
трансфер и настаняване в хотел Malla 4*. Свободно време за почивка.
Следобед, разходка в Тамел – известен като туристически център на
Катманду след появата на хипитата. По това време много артисти са
идвали тук, за да пребивават в Непал със седмици. Тамел е известен с
криволичещите си улички, множеството си занаятчийски магазинчета,
ресторанти и магазини за дрехи. Тамел е предпочитан и като отправна
точка за изкачване от планинарите.
Трансфер до хотела, вечеря и нощувка в Катманду.

Катманду

След закуска разглеждане на забележителностите на Катманду.
Посещават се Сваямбунат, площад Дърбар и други атракции като Разходка на рикша и Шоу програма – магията на пеещата купа на Майстора.
Сваямбунат: Сваям на Санскрит означава личност, от тук произлиза
Сваямбунат – „Създаден от самосебе си“. Тибетското значение на
Сваямбунат е „Изключителни дървета“. Този религиозен комплекс е
построен преди 2500 години, известен е още като Храма на маймуните,
тъй като тук живеят свещенни маймуни. Храмът се намира на 3 км от
центъра на града и е разположен на 70 м височина в западната част на
хълма на Катманду. От тук се открива невероятна гледка към Катманду.
Тази Будистка Ступа се слави с дробра репурация както сред Будистите,
така и сред Индусите. Сваямбунат е най-красивото място, символ на
религиозната хармония в Непал.
Площад Дурбар в Катманду днес е известен като Хануман Дока –
името произлиза от статуята на Хануман, маймуната поклонник на Бог
Рам. Тук е разположен и Дворецът Хануман Дока. Много от дворците
и храмовете на площад Дурбар са били построени по време на царуването на империя Мала (1200 – 1768) и отразяват най-отличителния
архитектурен стил на Непал – Нювари. Тази важна историческа забележителност е обявена от ЮНЕСКО за световно културно наследство. На
тази малка площ са: Кащамандап - дървена сграда, за която се казва, че
е дала името си на град Катманду; Храм Таледжу - един от най-старите
храмове на площада, пример за характерния Нювари архитектурен
стил; Кумари Гар – домът на „Кумари“ или живата богиня, Храмът Шива
Парвати, Кал Бхаираб и др.
По-късно ще се насладите на разходка с рикша около стария град
Катманду и ще се потопите в ежедневието на местните жители.
Следва отпътуване за Патан – един от трите кралски града в долината, който се намира на около 5 км южно от Катманду, на южния бряг
на река Багхмати. Патан е център на будистката и индуската култура.
Градът е пълен с религиозно изкуство, храмове и манастири. Това е
град на будистки паметници, индуски храмове и фини дърворезби.
Лалитпур е името на този град, който означава „град на красотата“.
Градът е известен като рай на изящните изкуства. Един забележителен паметник тук е Храм от 17 век, посветен на индуския Бог Кришна
– Кришна Мандир, изграден изцяло от камък с редки каменни резби по
стените, изобразяващи епични войни от Рамаяна и Махабхарата.
Шоу програма – магията на пеещата купа на Майстора:
Пеещите купички са известни със своите лечебни и релаксиращи
качества и са били измислени от древните тибетски и непалски будистки монаси за физическо, умствено и духовно обновление. Пеещи
купи също се наричат купици от Хималаите, източник на положителна
енергия, под формата на звукови вибрации. Пеещите мелодии са поредица от звукови вълни, произведени от тях. Дълбоки, изтънчени и
мощни, тези звукови вълни, се смята, че проникват в съзнанието на
слушателя, като така го успокояват.
Вечеря и нощувка в хотела в Катманду.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ 3 нощувки със закуски и вечери в хотел Malla 4* или подобен в
Катманду;
✓✓ Всички входни такси по обектите;
✓✓ 1 разходка с рикша в Катманду от площад Дурбар до Тамел;
✓✓ Екскурзовод на руски език;
✓✓ Представител на Дрийм Холидейс БГ ООД по време на пътуването, при минимум 15 души;
✓✓ Представител на фирмата-партньор в Индия;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ Самолетни билети за вътрешни полети Делхи – Катманду –
Делхи – 310 евро (подлежат на препотвърждение);
☐☐ Виза за Непал – 25 щ.д. (заплаща се на летището в Катманду,
необходимо е да разполагате с 2 снимки паспортен формат);
☐☐ Доплащане за единична стая – 490 евро.

Необходими документи за издаване индийска виза:

– Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата
на заминаване;
– 2 снимки 5.08 см х 5.08 см;

Полетно разписание:
София – Истанбул
Истанбул – Делхи
Делхи – Истанбул
Истанбул – София

09.35 – 11.00
19.55 – 04.20+1 на следващия ден
06.55 – 10.45
19.10 – 20.55

Катманду

След закуска целодневна екскурзия из забележителностите на град
Бхактапур. Той е световно известен със своето елегантна изкуство,
страхотна култура и специфичния начин на живот на местното население. Древният град е познат под различни имена „град на културата“,
на „Живо наследство“ и „Културното съкровище на Непал“. Бхактапур
прилича по-скоро на огромен открит музей. Монументалните шедьоври в Бхактапур са безброй, и всеки от тях е по-привлекателен от
другия. Бхактапур е разположен на 14 км източно от Катманду.
Площад Дурбар е скъпоценния камък не само на Бхактапур, но
и на цялата нация. Най-завладяващите структури тук са световноизвестният Дворец с 55 прозореца, Голдън Гейт, Голямата камбана,
Храмът Сидхи Лаксми и Храмът на Шива. На площад Таумадхи е разположен храма Ниатапола, който датира от 1702 г. Колосалната пет
етажна постройка е най-високият храм-пагода в страната.
По-късно посещение на Музея на краденото изкуство: това е един
различен музей, тук ще имате възможността да видите реплики на
крадени архитектури от различни обекти на културното наследство.
Следобед отпътуване към планините Нагаркот, 30 км източно от
Катманду. Нагаркот е разположен на североизточния край на долината, на надморска височина от 2175 м. Сред всички планински места
в долината Катманду, Нагаркот се счита за най-доброто. В ясен ден от
тук може да се види Връх Еверест. Свежият и хладен бриз кара посетителите да се чувстват добре в курортния град Нагаркот. Тук е било
мястото за летен отдих за кралското семейство и много други аристократи от Катманду.
Вечеря и нощувка в хотела в Катманду.

Катманду – Делхи

След закуска трансфер до летището в Катманду за полет до Делхи.
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Индия и Непал

www.lemontreehotels.com

Hotel Lemon Tree Leisure Valley

4 * НВ

Делхи

Местоположение: Хотелът се намира на 14 км.
от международното летище в Делхи в близост
до централния бизнес район на Гургаон.
В хотела: Бизнес център, фитнес център,
безплатен паркинг, бар, ресторант (индийска,
европейска, американска и азиатска кухня), рум
сървис, басейн, рампа за инвалидни колички.
Стаи: климатик, WiFi достъп до мрежата, работно бюро, 3 телефона с директно избиране
и гласова поща, телевизор със сателитна телевизия, DVD плейър (филми на разположение
на рецепция), чай и кафе машина, мини-бар, напълно обзаведена баня с топла и студена вода
и пълен набор от тоалетни принадлежности,
електронен сейф.
Спорт: Спа център, фитнес център и басейн.

+
Hotel Lemon Tree Premier

www.lemontreehotels.com

4+ * НВ

www.hotelclarksshiraz.com

4 * НВ

Джайпур

Местоположение: Хотелът се намира в Бани
Парк в Джайпур. Разположен в сърцето на
града, близо до основните туристически атракции като Джантар Мантар и Хава Махал.
В хотела: Този 4-звезден хотел разполага с
бизнес удобства, включително малки заседателни зали, както и аудио-визуална техника.
Заведенията за хранене включват ресторант,
кафе-сладкарница, кафене, бар край басейна
и барбекю.
Стаи: 108 стилно обзаведени и просторни
стаи, оборудвани с климатик, високоскоростен
безжичен интернет (срещу заплащане), сателитна телевизия, машина за кафе и чай, сейф,
мини бар и добре обзаведена баня, включително и за хора с увреждания.

Hotel Clarks Shiraz
Местоположение: Хотелът е разположен на 2
километра от Тадж Махал, в сърцето на Агра, на
7 километра от летището и на 3 км. от жп. гарата.
В хотела: Бар, барбекю, два ресторанта,
открит басейн със шезлонги,няколко големи
конферентни зали, бизнес център, рум сервиз,
сейф на рецепция.
Стаи: Всички 237 стаи са оборудвани с климатик, баня, минибар, машина за кафе и чай,
телевизор.

8 | www.dreamholidays.bg

Агра

www.dreamholidays.bg

Варанаси

НВ 4 *

www.hotelsuryavns.com/

Surya Hotel
Местоположение: Построен през 1818 г., хотелът се намира на 5 км. от възлова жп. гара във
Варанаси и на 9 км. от парк Сарнат.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
обмяна на валута, съхранение на багаж, химическо чистене, бизнес център, магазин за
сувенири, сейф, климатик, асансьор, открит
басейн, градина, спа център, масаж, ресторант,
бар, снек бар, безжичен интернет (срещу
заплащане).
Стаи: Всички стаи са оборудвани с климатик,
телевизор, минибар, сейф, баня, безжичен интернет (срещу заплащане), балкон.

Каджурахо

HВ 4 *

khajuraho.hotelclarks.com/

Clarks Hotel
Местоположение: Разположен в зелена
градина от 18 акра, хотелът се намира близо
до река Кудар, на 10 минути път с кола от 9 вековните храмове в близост до летището и жп.
гарата в Каджурахо.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
обмяна на валута, съхранение на багаж, бизнес
център, доктор на повикване, сейф, бар, ресторант, снек бар, открит басейн, градина, тенис
корт, билярд, тенис на маса, колела под наем,
сауна, фитнес център, спа център, масаж, безжичен интернет (срещу заплащане).
Стаи: Всички стаи са оборудвани с климатик,
телевизор със сателитни канали, телефон,
бюро, минибар, машина за кафе и чай, баня, тоалетни принадлежности.

Катманду

HB 4 *

www.hotelmalla.com

Malla Hotel
Местоположение: Хотелът се намира в туристическия район на Катманду – Thamel, на
2 км. от центъра и на 6 км. от Международното
летище.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
сейф, безжичен интернет, бар, ресторант,
асансьор, открит басейн, градина, сауна, масаж,
спа център.
Стаи: Всички стаи са оборудвани с климатик,
отопление, телевизор, телефон, минибар, баня.
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Почивка в Керала
Цена от 1099 евро
КОЧИН – АЛЕПИ – КОВАЛАМ

Първи ден – Втори ден

8 дни / 6 нощувки

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ Двупосочен самолетен билет София – Доха – Кочин //
Тривандрум – Доха – София;
✓✓ Медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие 10 000 евро;
✓✓ 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Holiday Inn 4*
в Кочин;
✓✓ 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря на луксозна лодка
в Алепи;
✓✓ 4 нощувки със закуски и вечери в хотели 3* или 4*
в Ковалам;
✓✓ Всички трансфери, екскурзии и входни такси по
програмата;
✓✓ Вечерна шоу програма Катакали в Кочин;
✓✓ Екскурзоводско обслужване на английски език;
✓✓ Представител на Дрийм Холидейс БГ ООД по време
на пътуването, при минимум 15 души;
✓✓ Представител на фирмата-партньор в Индия;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ Летищни такси – 243 € (подлежат
на препотвърждение);
☐☐ Виза за Индия – 105 лева;
☐☐ Бакшиши – 30 $ (заплащат се в България);
☐☐ Доплащане за единична стая –
280 € за хотел 3*; 430 € за хотел 4*.

Необходими документи за издаване индийска
виза:

– Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца
от датата на заминаване;
– 2 снимки 5.08 см х 5.08см;

Полетно разписание:
18.11.2014
19.11.2014
25.11.2014
25.11.2014

София Терминал 2 – Доха
Доха – Кочин
Тривандрум – Доха
Доха – София Терминал 2

15.30 – 22.55
01.00 – 07.45
04.40 – 06.55
08.25 – 14.30

София – Доха – Кочин

Заминаване от Летище София, Терминал 2, с редовен полет на авиокомпания Катарски Авиолинии, София – Доха – Кочин. Пристигане в
Кочин в 07.45 ч. на следващата сутрин 19.11.2014. Багажът се чекира директно до Кочин. Посрещане на летището в Кочин от представител на
фирмата – партньор. Трансфер, настаняване и закуска в хотел 3* или 4*.
Полудневна обиколка на града, посещават се: Холандския дворец
(затворен в петък и по време на еврейски празници), който е известен
също като Дворецът Матанчери, построен от португалците в чест на
Махараджата на Кочин през 1555 г. Придобива днешното си име след
1663, когато холандците правят разширения и ремонти в двореца. Неговите интериори са украсени със стенописи от Рамаяна, както и тук са
запазени някои кралски костюми и носилки.
Следва посещение на Еврейската синагога (затворена в петък,
неделя и по време на еврейски празници), построена през 1567 г. Тук
интерес представляват Великите свитъци на Стария Завет, медни
плочи, на които са записани безвъзмездните права на превилегии,
дадени от управниците на Кочин и изящни китайски ръчно рисувани
плочки. Китайските рибарски мрежи, които са разположени по морските брегове показват, как местните рибари от Крепоста Кочи са
ловили риба. Те били докарвани от търговците чак от Китай и екзплоатирани във времето.
Вечерта ще се насладите на една прекрасна шоу програма Катакали.
Вечеря и нощувка в хотела.

Трети ден Кочин – Алепи

Закуска в хотела. Трансфер до Алепи (65 км/около 1,5 часа). Настаняване на луксозна лодкав Алепи за нощувка и круиз.
Този тип лодки са известни като „Кетувалам“ или като „Оризови
лодки“. Плаването с Кетувалам може да бъде най-романтичната разходка, която може да направите с нощувка във водите на езеро
Вембанад. Това езеро се състои от уникална мрежа от реки, езера,
заливи, лагуни и канали, достигащи до околните села и градове. Тук се
намира най-главната туристическа част на Керала, едно уникално по
рода си и омагьосващото място.
Това пътуване през тесните канали, пресичащи изящните села на
Керала, украсени с тучни зелени оризища, високи кокосови горички
ще ви отведе в един друг свят, далеч от шумните градове.
Обяд, вечеря и нощувка на лодката.

Четвърти ден Алепи – Ковалам

Закуска на лодката. Отпътуване за Ковалам (225 км/ около 6 часа).
След пристигане в Ковалам настаняване в хотел 3* или 4*. Свободно
време и нощувка.

Пети ден – Седми ден Ковалам

Закуска в хотела.
Свободно време за плаж, аюрверда процедури или допълнителни
екскурзии. Нощувка.

Осми ден Ковалам – Тривандрум – Доха – София

Освобождаване на хотела и трансфер до летището в Тривандрум
(14 км/ 30 мин.) за Тривандрум – Доха – София в 04.40 ч. Пристигане в
София в 14.30 ч.
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Допълнителни екскурзии в Ковалам:

6-10
човека

11-15
човека

16+
човека

Обиколна екскурзия на Тривандрум
Обиколна екскурзия на Канякумари
Книга за джунглата
Посещение на местно село

83 €
99 €
116 €
110 €

73 €
87 €
110 €
103 €

76 €
93 €
112 €
105 €

www.dreamholidays.bg

Кочин

НВ 4 *

http://www.holidayinn.com/hotels/gb/en/cochin/coker/hoteldetail

Holiday Inn Cochin
Местоположение: Хотелът се намира на 5 км.
от центъра на Кочин и на 28 км. от Международното летище.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
обмяна на валута, коли под наем, съхранение
нa багаж, химическо чистене, сейф, асансьор,
климатик, безжичен интернет, бизнес център,
магазин за сувенири, открит басейн, сауна,
фитнес център, 3 ресторанта, 2 бара.
Стаи: Всички стаи са оборудвани с климатик,
сейф, плосък телевизор със сателитни канали,
минибар, машина за кафе и чай, телефон, работно бюро, безжичен интернет, баня, тоалетни
принадлежности, сешоар.

Ковалам

HВ 4+ *

http://www.uds.co.in/index.php

+
Uday Samudra
Местоположение: Хотелът е разположен на
известния плаж Самудра в Ковалам, в непосредствена близост до морето.
В хотела: Ресторанти, предлагащи а ла карт
и бюфети, външен басейн СПА и Уелнес център,
лекар на повикване, бизнес център, дентална
клиника, рум сървис.
Стаи: климатик, кабелна телевизия с всички
новинарски канали, телефон, Wi-Fi, баня с душ,
халати, мини бар, работно бюро с настолна
лампа.

Ковалам

HВ 3 *

http://www.sagarakovalam.com

Sagara Beach Resort
Местоположение: Хотелът се намира само на
100 метра от фара на популярния южен край на
плажа в Ковалам и на 15 км. от Международното
летище в Тривандрум.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
обмяна на валута, съхранение на багаж, коли
под наем, сейф, асансьор, безжичен интернет,
ресторант, бар, тенис на маса, фитнес център,
спа център, йога център, салон за красота,
закрит басейн, открит басейн, детска площадка, градина, тераса.
Стаи: Всички стаи са оборудвани с климатик,
сейф, телефон, плосък телевизор със сателитни канали, бюро, минибар, електрическа
кана, машина за кафе и чай, баня, тоалетни принадлежности, балкон.
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Аюрведа в Керала – бягство от реалността
Цена от 591 евро
КОВАЛАМ

пакети от 3, 5, 7, 10, 14, 21 и 28 дни
Аюрведа е философия на живота, която се занимава с опазването на здравословния начин на живот. Възниква преди около 5 000 години в
Индия и се смята за най-старата документирана медицинска система в света.
Терминът „Аюрведа“ произхожда от санскрит. „Ayus“ означава живот или продължителност на живота, а „Веда“ означава знание или наука.
За това съставният термин Аюрведа означава не просто „знание за живот“, но въплъщава стремежа човек да живее живота си във възможно
най-добро състояние, физически и психически. Аюрведската философия има за цел постигането на дълъг и преди всичко здравословен начин
на живот, в смисъла на балансиран стил на живот – на базата на трите стълба, тялото, ума и душата.
Акцентът тук е не само по отношение на лечение на болест, но и върху превенцията чрез пречистване и ревитализиране.
Човекът се разглежда като единство от тяло, душа и ум – всеки курс на лечение трябва да е насочен към индивидуалните нужди на пациента.
Затова Всеки курс на лечение започва с първоначален преглед от лекар. Това включва не само запис на историята на случая и настоящите
навици на живот, но също така и пулс диагноза и физическа проверка.
Аюрведа предлага ефективна терапия за множество заболявания, включително артрит, остеоартрит, парализа, ревматизъм, скованост
на ставите, спондилоза, спортни травми, мускулна атрофия, дегенерация на костите, бронхиална астма, еозинофилия, нервни разстройства,
свързани със стреса заболявания, психичното напрежение, загуба на апетит, мудност, безсъние, болки в главата, мигрена, психични заболявания, затлъстяване, псориазис, стомашни оплаквания, уро-генитални заболявания, безплодие, имунен дефицит, хемиплегия, мозъчни
заболявания, далак проблеми, токсичност, и кожни заболявания.
Аюрведа предвижда и различни терапевтични пакети за общо подмладяване, дълголетие, грижи за красотата и отслабване.

http://www.shinshiva.org

Shinshiva Ayurvedic Ashram Resort
Разположение: Shinshiva Ayurvedic Ashram Resort е разположена в
Chowara, в близост до известния плаж Ковалам и на около 30 километра
от летище Тривандрум.
Описание: Shinshiva е аюрведа курорт, който въплъщава най-доброто
от това, което индийската медицина може да предложи, както също и мир
и спокойствие. Курортът разполага с всички удобства, за да направят
престоя ви спокоен, комфортен и подмадяващ.
Shinshiva предлага ефективна терапия за множество заболявания,
включително артрит, остеоартрит, парализа, ревматизъм, скованост
на ставите, спондилоза, спортни травми, мускулна атрофия, дегенерация на костите, бронхиална астма, eosinophylia, нервни разстройства,
свързани със стреса заболявания, психичното напрежение, загуба на
апетит, мудност, безсъние, болки в главата, мигрена, психични заболявания, затлъстяване, псориазис, стомашни оплаквания, уро-генитални
заболявания, безплодие, имунен дефицит, хемиплегия, мозъчни заболявания, далак проблеми, токсичност, и кожни заболявания. Също така Shin
Siva осигурява терапевтични пакети за общо подмладяване, дълголетие,
грижи за красотата и отслабване, и провежда йога и медитация сесии.
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Ковалам
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Ковалам

FB 4 *

www.thetravancoreheritage.com

The Travancore Heritage Sea Side Resort
Разположение: The Travancore Heritage е морски курорт на 15 акра от
буйни зелени кокосови градина и озеленени околности, разположени в
Chowara – южно от Kovalam, близо до Тривандрум, Керала. Курортът стои
на висока скала с изглед към Арабско море и дълга широка плажна ивица
с прахообразен бял пясък.
В хотела: 2 басейна, зала за конференции/банкети, Аюрведа Център,
има малка библиотека и игри на закрито, сателитна телевизия и интернет.
Стаи: Обзаведени са със старинни мебели. Вилите са със спалня, баня,
гостна, веранда. сателитна телевизия, телефон, мини бар и машина за
кафе.

Ковалам

FB 4 *

www.somatheeram.in

Somatheeram Ayurveda Resort
Разположение: Somatheeram е разположен на живописното крайбрежие Малабар в южния индийски щат Керала. Мястото е само на 30
мин. или 21 км. от Trivandrum (Thiruvananthapuram) International Airport.
Самият курорт е разположен на брега на морето –далеч от масовия
туризъм, в спокойния квартал на село Chowara. Хотелът е построен в традиционният стил на южна Индия, повечето от бунгалата имат прекрасна
гледка към морето.
В хотела: Ресторант, открит басейн, зала за медитация, йога, аюрведа.
Стаи: Всички стаи са обзаведени с душ, тоалетна, вентилатори, комарници, чайник и телефон

Ковалам

FB 4 *

www.manaltheeram.com

Manaltheeram – Ayurveda Beach Village
Разположение: Курорт Manaltheeram Ayurveda се намира в южната
част на Индия, в щата Керала.
В хотела: Къщичките са в стил рустик, разположени върху склоновете
на мугилата и създават представата за селкия живот. Предлагат се СПА
Процедури и йога.
Стаи: Стаите са със спалня, баня, с вентилатори, мрежи против комари,
някои от тях разполагат и с климатик.

Ковалам

FB 4 *

www.bethsaidahermitage.com

Bethsaida Hermitage
Разположение: Хотел Bethsaida Hermitage се намира точно на брега
на морето в южния индийски щат Керала. Bethsaida Hermitage е близо до
плажовете Vizhinjam, Lighthouse, и Hawah.
В хотел: ресторанти, външен басейн, аюрведа, конферентна зала.
Стаи: климатик (в някои стаи), баня, хладилник и телевизор (в някои
стаи), веранда (в някои стаи).
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Акаба и Петра с директен чартърен полет от София
Цена от 533 евро

6 дни / 5 нощувки
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет София – Акаба – София;
✓✓ 2 нощувки със закуски и вечери в хотел по избор в Петра;
✓✓ 3 нощувки със закуски и вечери в хотел по избор в Акаба;
✓✓ джип Сафари в пустинята Вади Рам (трае около 2 часа);
✓✓ всички трансфери;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
10 000 €;
✓✓ екскурзовод на български или руски език;
✓✓ представител на Дрийм Холидейс БГ по време на пътуването.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси – 97 € на човек;
☐☐ бакшиши – 30 $ на човек;
☐☐ допълнителни екскурзии, заявяват се от България при покупката на туристическия пакет.

ПЪРВИ ДЕН  СОФИЯ – АКАБА – ПЕТРА

Заминаване от Летище София с директен чартърен полет София
– Акаба. Посрещане на летището в Акаба от представител на фирмата-партньор. Трансфер до Петра (50 км, около 1 час) настаняване в
избрания от Вас хотел. Свободно време, вечеря и нощувка.
Възможност за екскурзия до Малка Петра и замъка Шобак – 40 евро
Отпътуване към Замъка Шобак (на 30 км. от Петра), който е разположен на върха на малък хълм на североизток от град Шобак.
Крепостта представлява уникален архитектурен комплекс от крепостни съоръжения, издигнати от кръстоносците в периода от 1115 г.
до 1116 г. по заповед на крал Балдуин I. Крепостта е кръстена Монреал,
което в превод означава „Кралска Планина“.
Следва посещение на Съкровищницата Ал Барид или Малката Петра,
която се намира в близост до Скалния град Петра. Тук ще разгледате
разкопките от преди 8000 години или Петра в миниатюр – храмове изсечени в скалите, пещери и многоцветни стени. Тук атмосферата е
много по-автентична, тъй като е по-малко посещавана от туристи.
По желание – вечеря в местен ориенталски ресторант Al Qantrah
http://www.al-qantarah.com/ – 18 евро

ВТОРИ ДЕН  СКАЛНИЯ ГРАД ПЕТРА

Закуска.
Целодневна екскурзия в скалния град Петра – 90 евро
Пригответе се за едно незабравимо посещение на скалния град
Петра, столицата на набатеите. Град изпълнен с мистериозен чар и
„създаден, за да предизвика възхищение у всеки посетител“. Съкровищницата – целодневна обиколка. Съкровищницата е най-известният
монумент, разположена в края на огромен каньон-вход с дължина от
1 км., обграден от големи отвесни скали. Там ще видите многобройни
фасади, изсечени в скалите, Амфитеатъра със 7 000 места, Манастира и
Византийската църква, храмовете и гробищата на набатеите, Двореца,
Храма на летящите лъвове. Ще имате възможността да посетите археологическия и Набатейския музеи.
Очаква Ви дълго ходене през този ден, за целта се препоръчват
удобни обувки. Вечеря в хотела.

ТРЕТИ ДЕН  ПЕТРА – ВАДИ РАМ – АКАБА

Закуска. Отпътуване към Пустинята Вади Рам (70 км, 1:30 часа)
– известна още като Лунната Пустиня. Пътешествие далеч от цивилизацията с джип сафари (около 1,3 часа). „Огромен, ехтящ и божествен…“
– така е описал цветния каньон през който се минава Лорънс Арабски.
Голяма част от филма на Дейвид Лийн „Лорънс Арабски“ е сниман тук
и всъщност самият той е живял по тези места по време на арабското
въстание. Ще имате възможност да се насладите на дълга разходка
с камила (по желание). Следва спирка в бедуинско селище за чай с
кардамон.
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Възможност за нощувка на палатков лагер в пустинята Вади Рам
Hillawi Campsite (Sand Rose campsite) – 40 евро на човек със закуска и
вечеря.
Възможност за допълнителни екскурзии във Вади Рам:
Полет с балон във Вади Рам – 180 евро;
Нощно джип сафари– 20 евро (при мин. 5 човека);
Яздене на камили – 20 евро
Отпътуване за Червено море - град Акаба (50 км, около 1 час). Настаняване, вечеря и нощувка.

ЧЕТВЪРТИ ДЕН АКАБА – МЪРТВО МОРЕ – Р. ЙОРДАН

Закуска. Свободно време.
Възможност за екскурзия до Мадаба, Небо, река Йордан, Мъртво
море и крепостта Керак – 75 евро
Отпътуване към древния град Мадаба, „Градът на Мозайките“. Тук
се разглежда най–голямото богатство на Мадаба, което се намира в
съвременната Ортодоксална църква Св. Георги, а именно добре запазената Византийска Мозаечна карта от 6-ти век, пресъздаваща
изселването на Мойсей и много християнски места в целия регион от
Йордания и Палестина на север и до Египет на юг. Продължава се към
върхът Небо от където Мойсей погледнал към Обетованата земя. Тук
по-късно Папа Йоан Павел II прави първото съвременно поклонение.
Следваща спирка Бетания – мястото на река Йордан, където според
Библията – Исус Христос е кръстен от Св. Йоан Кръстител.
Отпътуване за Мъртво море – най-ниската точка на земята, 423 метра
под морското равнище. Свободно време 2 часа на Мъртво море. Ще
имате възможността да се намажете с кал, да се потопите в термалните
солени минерални извори, които са лечебни както за тялото, така и за
духа. По път за Акаба се спира и разглежда крепостния град Керак.
Вечеря и нощувка.

ПЕТИ ДЕН АКАБА

Закуска. Свободно време за плаж или почивка. Възможност за допълнителни екскурзии срещу заплащане:
Яхта с прозрачно дъно – 4 часов круиз с обяд, 43 евро/ човек (в цената
влиза обяд, екип за шнорхелинг, кърпа и 1 безалкохолна напитка);
Круиз по залез слънце – 2 часов круиз, 25 евро/ човек (в цената
влиза 1 безалкохолна напитка);
Гмуркане – 75 евро/човек;
Парасейлинг 15 мин – 55 евро/човек;
Шнорхелинг – 45 евро/човек.
Вечеря и нощувка.

ШЕСТИ ДЕН АКАБА – СОФИЯ

Закуска. Освобождаване на хотела до 12:00 ч. Трансфер до летището
в Акаба за директен полет до София.

Обиколна програма – Йордания
Цена от 749 евро
АМАН – ДЖЕРАШ – АЖЛУН – РЕКА ЙОРДАН – МАДАБА – НЕБО – МЪРТВО МОРЕ – ПЕТРА – ВАДИ РАМ – АКАБА

8 дни / 7 нощувки
град

хотел 3*

хотел 4*

хотел 5*

Аман

Al Waleed

Grand Palace

Bristol

Петра

Edom

Kingsway

Moevenpick Nabatean Castles

Акаба

Raed hotel

Marina Plaza Deluxe

Radisson Blue Tala Bay

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет София – Истанбул – Аман – Истанбул – София
на авиокомпания Турски Авиолинии;
✓✓ 2 нощувки със закуски и вечери в Аман;
✓✓ 2 нощувки със закуски и вечери в в Петра;
✓✓ 3 нощувки със закуски и вечери в Акаба ;
✓✓ целодневна екскурзия Аман, Джераш, Ажлун;
✓✓ целодневна екскурзия до Мъртво Море, Мадаба, Небо и
река Йордан, Керак;
✓✓ целодневна екскурзия в Скалния град Петра;
✓✓ джип Сафари в пустинята Вади Рам (трае около 2 часа);
✓✓ всички входни такси по обектите;
✓✓ всички трансфери;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
10 000 евро;
✓✓ екскурзовод на български или руски език;
✓✓ представител на Дрийм Холидейс БГ по време на пътуването
при мин. 15 души;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси в размер на 271 евро (подлежат на
препотвърждение);
☐☐ бакшиши – 30 щ.д. на човек (заплащат се в България);
☐☐ обяди.

Необходими документи:

– Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата на
заминаване;

Полетно разписание:
София Т2 – Истанбул
Истанбул – Аман
Акаба – Истанбул
Истанбул – София Т2

21.45 – 23.10
00.35 – 02.50
04.00 – 06.20
07.30 – 08.45
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Почивка в Акаба на брега на Червено море
Цена от 459 евро
СОФИЯ – АКАБА – СОФИЯ

6 дни / 5 нощувки
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет с директен чартърен полет
София – Акаба – София;
✓✓ трансфер „летище – хотел – летище“;
✓✓ 5 нощувки със закуски в хотел по избор в Акаба;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ – 10 000 €;
✓✓ представител на Дрийм Холидейс по време на
пътуването;
✓✓ екскурзоводско обслужване на български или руски език;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:

Мъртво море, Мадаба, Небо и р. Йордан – 75 €/човек
Петра – 100 €/човек
Джип тур Пустинята Вади Рам (70 км, 1.30 часа) –
известна още като Лунната Пустиня – 60 €/човек
Яхта с прозрачно дъно – 4 часов круиз с обяд, 43 €/човек

(цената включва: Обяд, екип за шнорхелинг, кърпа и 1 безалкохолна напитка);

Круиз по залез слънце – 2 часов круиз, 25 €/човек (цената
включва: 1 безалкохолна напитка);

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси – 97 €;
☐☐ допълнителни екскурзии.

Гмуркане – 75 €/човек;

Необходими документи:

Шнорхелинг – 45 €/човек;

– Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца от
датата на заминаване;

Парасейлинг 15 мин. – 55 €/човек;

Полет с балон във Вади Рам – 150 €;
Двудневна екскурзия до Йерусалим и Мъртво море с екскурзовод на английски език. Цена за възрастен – 325 €
в двойна стая, 350 € в единична стая (цените са валидни при
мин. 15 човека);

Акаба е град разположен на брега на Червено море,
предлагащ множество забавления за всички – морски екскурзии като гмуркане, шнорхелинг, круиз по залез слънце,
история и религип – Петра, река Йордан, и не на последно
място незабравими приключения в Червената пустиня
Вади Рам – джип сафари, камили, полет с балон…

Първи ден: Акаба – Йерусалим – Мъртво море
Отпътуване рано сутринта от Акаба до граничен пункт Шейх
Хюсеин, преминаване на границата. Целодневна екскурзия на Йерусалим. Вечерта обратно преминаване на границата и отпътуване за
Мъртво море. Настаняване в хотел Warwick 4*, вечеря и нощувка.
Втори ден: Мадаба – Небо – Акаба
Закуска и свободно време на Мъртво море. На обяд отпътуване към
Мадаба, „Градът на Мозайките“. В съвременната Ортодоксална църква
Св. Георги се разглежда най-голямото богатство на Мадаба – добре
запазена Византийска Мозаечна карта от 6-ти век, пресъздаваща изселването на Мойсей и много християнски места в целия регион от
Йордания и Палестина на север и до Египет на юг. Продължава се към
върха Небо от където Мойсей погледнал към Обетованата земя.
Цената включва: входни такси за Мадаба и Небо, целодневен тур
в Йерусалим с обяд, виза и изходни такси, 1 нощувка със закуска и
вечеря в хотел Warwick 4*. Цената не включва: напитки и бакшиши – 5 $.

www.moevenpick-hotels.com

Movenpick Resort & Spa
Местоположение: Хотелът се намира на
15 мин. с кола от центъра на Акаба и на 25 мин.
от Международното летище.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
коли под наем, съхранение на багаж, химическо чистене, бизнес център, климатик,
отопление, асансьор, сейф, безжичен интернет,
бар, а-ла-карт ресторант, бюфет ресторант,
снек бар, диетични менюта при заявка, сауна,
фитнес център, спа център, салон за красота,
масаж, парна баня, детска площадка, закрит
басейн, открит басейн, градина тераса.
Стаи: климатик, телевизор със сателитни
канали, минибар, сейф, ютия, машина за кафе и
чай, телефон, баня, тоалетни принадлежности,
сешоар, балкон.
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Акаба
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Акаба

BB, HB 5 *

www.radissonblu.com/resort-aqaba

Radisson Blu Tala Bay Resort
Местоположение: Хотелът се намира в края
на крайбрежната алея на Акаба, на просторен,
собствен плаж, 10 минути с кола от центъра на
курорта, 20 км от Международното летище.
В хотела: ресторант – Aziab Restaurant,
а-ла-карт ресторант – Heatwave, 5 басейна (включително детски), бар край басейна, лоби бар,
снек бар, детски клуб с детска площадка, фитнес.
Стаи: климатик, мини бар, сейф, директен телефон, LCD телевизор със сателитна телевизия,
високоскоростен интернет, кана за чай/кафе,
баня със сешоар, балкон.

Акаба

BB, HB 4+ *

www.marinaplazahotel.com

+
Marina Plaza Deluxe Hotel
Местоположение: Хотелът е разположен в
новопостроения комплекс – в залив Тала Бей на
15 км от центъра Акаба. Заливът е разположен
на луксозна марина с множество ресторанти и
бутици.
В хотела: 2 ресторанта, 2 отопляеми външни
басейна, детски басейн, 2 бара, СПА център,
сауна, фитнес клуб, детска площадка
Стаи: климатик, сателитна телевизия, сейф,
баня, сешоар, WI FI интернет, мини бар, балкон,
телефон.

Акаба

BB, HB 4 *

www.aqabagulf.com

Aqaba Gulf Hotel
Местоположение: Хотелът се намира в непосредствена близост до
крайбрежната променада и центъра на Акаба, на 5 минути пеша от зоната
за пазаруване и на 15 минути с кола от Международното летище.
В хотела: Два основни ресторанта – Aqaba Coffe Shop (за ежедневна
консумация) и Petra Restaurant (за по-специални поводи), басейн, нощен
бар, лоби бар, снак бар, тенис корт, консиарж – 24 часа, румсервиз
– 24 часа, високоскоростен интернет, пране и гладене, обменно бюро, сувенирен магазин, лекар (на повикване), конферентни зали.
Стаи: баня със сешоар, високоскоростен интернет, директен телефон,
инидивидуален климатик, мини бар, сейф, сателитна телевизия, условия
за направа на чай/кафе.

Акаба

BB, HB 3 *

www.raedhotel.com

Raed Hotel
Местоположение: Централно разположен, в
близост до автобусна спирка и много магазини.
В хотела: Ресторант, бар, зона за пушене,
безплатен паркинг, магазин, бюро за обмяна на
валута, сейф.
Стаи: Във всяка стая има: телефон, телевизор, баня, климатик, мини бар, радио, Хотелът
разполага и с фамилни стаи.
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Почивка на Мъртво море – Йордания
Цена от 749 евро
СОФИЯ – АКАБА – МЪРТВО МОРЕ – АКАБА – СОФИЯ

6 дни/5 нощувки
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет София – Акаба – София;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ – 10 000 €;
✓✓ трансфер „летище – хотел – летище“;
✓✓ 5 нощувки в хотел по избор;
✓✓ екскурзоводско обслужване на български или
руски език;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси – 97 €;
☐☐ допълнителни екскурзии
☐☐ бакшиши.

Необходими документи:

– Международен паспорт с валидност минимум
6 месеца от датата на заминаване;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:

Аман и Джераш – 110 €/човек

Oбзорна обиколка на столицата Аман, разположена на 19 хълма. Посещава
се Рабат Амун – тук ще разгледате Цитаделата, Римските останки и Амфитеатъра; Джамията на Крал Абдула (отвън). Свободно време за разходка из
града или посещение на местен пазар – Сук.Следобяд отпътуване към Джераш
(намира се на 48 км. от Аман, около 1 ч.) – великолепието на Римската Империя.
Джераш е най-големия и добре запазен стар Римски град. Ще обиколите
овалния Площад, заобиколен от множество колониади, Римския театър и
Византийските църкви с мозаечни подове. Ще минете по централния път на
Джераш и покрай Нимфаеума. Ще имате възможността да чуете акустиката на
амфитеатъра, където всяка година се провежда фестивала на Джераш.

Мадаба, Небо и р. Йордан – 120 €/човек

Отпътуване към древния град Мадаба, „Градът на Мозайките“. Тук се разглежда най – голямото богатство на Мадаба, което се намира в съвременната
Ортодоксална църква Св. Георги, а именно добре запазената Византийска
Мозаечна карта от 6-ти век, пресъздаваща изселването на Мойсей и много
християнски места в целия регион от Йордания и Палестина на север и до
Египет на юг. Продължава се към върха Небо, от където Мойсей погледнал
към Обетованата земя. Тук по-късно Папа Йоан Павел II прави първото Съвременно поклонение. Следваща спирка Бетания – мястото на река Йордан,
където според Библията – Исус Христос е кръстен от Св. Йоан Кръстител.

Петра – 150 €/човек

Пригответе се за едно незабравимо посещение на скалния град Петра, столицата на Набатейците. Град изпълен с мистериозен чар и „създаден, за да
предизвика възхищение у всеки посетител“. Съкровищницата – целодневна
обиколка. Съкровищницата, това е най-известният монумент, разположена в
края на огромен каньон – вход с дължина от 1 км., обграден от големи отвесни
скали. Там ще видите многобройни фасади, изсечени в скалите, Амфитеатъра
със 7 000 места, Манастира и Византийската църква, храмовете и гробищата
на Набатейците, Двореца, Храма на летящите лъвове. Ще имате възможността да посетите на Археологическия и Набатейския музеи. Очаква Ви
дълго ходене през този ден, препоръчваме удобни обувки.
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BB, HB 5 *

http://www.moevenpick-hotels.com

Movenpick Dead Sea
Местоположение: Курортът е разположен
на северните брегове на Мъртво море. Този
курорт е един оазис на спокойствието.
В хотела: Ресторантът в комплекс предлага
през целия ден ястия а-ла-карт и на блок-маса.
Закуска се сервира всеки ден.
ZARA, модерният спа център с площ 6000 кв. м.
в комплекса Mövenpick, предлага разнообразие
от уелнес процедури. Zara разполага с парна
баня, тропически ароматни душове и масажи.
Mövenpick Resort & Spa предлага самостоятелен
достъп до плажа, няколко басейна, включително
басейн тип „инфинити“ и отопляем басейн през
зимата. За децата има детски клуб, предлагащ
пълен набор от услуги.
Стаи: Съвременни модерни мебели и големи
тераси. Климатик, сателитна телевизия, кабелен
и безжичен LAN високоскоростен интернет, телефон с директно избиране, кафе и чай, сешоар
и сейф във всяка стая. Безплатен минибар, във
всички стаи. Всички луксозно обзаведени стаи
имат гледка към морето, басейна или градината.

BB, HB 5 *

http://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/dead-sea/ddljo/hoteldetail

Holiday Inn Dead Sea
Местоположение: Намира се на брега на
Мъртво море, между планината Небо и р.
Йордан.
В хотела: Курортът разполага с 3 ресторанта
и бара, включително целодневен ресторант,
специализиран стек ресторант и бар на плажа.
Гостите могат да се възползват от румсървис в
хотелския комплекс.
Стаи: Всяка стая е добре обзаведена и разполага с плоскоекранен телевизор и безплатен
интернет

bb, hb, fb, AI 4 *

http://www.wintervalleywarwick.com

Winter Valley Warwick Resort & Spa
Местоположение: Намира се на брега на
Мъртво море, между планината Небо и река
Йордан.
В хотела: 2 ресоранта, лоби бар, бар на басейна, 2 външни басейна, слънчева тераса,
собствен плаж, ресторант, Спа център, магазин
за сувенири, детски клуб, сауна, парна баня.
Стаи: Климатик, мини бар, LCD телевизор, телефон, сейф, сешоар в банята, каза за кафе/чай
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Египет

Египет – земя на фараони и царици, обвита в мистерии древна цивилизация и удивителна архитектура.
За Египет Херодот е казал: „Никъде по света няма такива удивителни неща… нито дори в отвъдния свят могат да се намерят такива
неща с неизразимо величие“
Не само паметниците на Фараоните са тези, които привличат
пътуващите в тази страна много преди раждането на Христос, изключително привлекателно е наследството на гърци, римляни и първите
християни, както и изобилието от архитектура и изкуство, натрупано
от последователните ислямски династии в продължение на векове.

ХУРГАДА

Хургада е най-известният от египетските градове на Червено море.
Основан е в началото на века. Сега е световно известен морски курорт
със стотици хотели, туристически селища, ресторанти, атракционни
заведения и др. Предлагат се всички видове морски спортове – ветроходство, сърфинг, водни ски, подводен спорт и др.
Подводният свят е неповторим – разноцветни корали с причудливи
форми, тропически риби с необичайни багри, октоподи, костенурки,
сепии. Всичко това може да бъде видяно на остров Гифтън срещу Хургада при плуване с маска и шнорхел, а така също от специално
предназначена за туристи подводница, която се потапя на морското
дъно. Заслужават да бъдат посетени разкопките от римската епоха в
близката планина „Абудухан“. Струва си участието в сафари с камили
или с джипове.
Търговските обекти в Хургада предлагат голямо разнообразие от
стоки и сувенири.

ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ

Шарм Ел Шейх – бижуто на Синай. Това е град с хилядолетна история
и една от най-предпочитаните дестинации за почивка в Египет. Шарм
Ел Шейх се намира на южния край на Синайския полуостров, от едната
страна заобиколен от Червено море, а от другата от планината Синай.
Курортът разполага с хотели от висока класа и може би едни от най-добрите места за гмуркане в света.

ЛУКСОР

Луксор е съвременното име на града, а древното, известно още
от Омирово време – Тива. Неговото величие е свързано предимно с
Новото царство, когато всеки фараон е строил свой разкошен дворец.
За по-голямо удобство туристическите обекти се разделят на две
групи. На източния бряг, където е бил разположен „Градът на живите“
и на западния – „Градът на мъртвите“.
1. НА ИЗТОЧНИЯ БРЯТ
Най-забележителен и внушителен е Луксорския храм, посветен
на бог Амон. Раэмерите му са 258 х 55 м. От многото статуи днес са запазени само три – две седящи /високи по 22 м/ и една права. Повечето
от обелиските на този храм са ограбени и сега се намират в Париж, Истанбул и пр.
2. ДВОРЕЦЪТ НА РАМЗЕС II
Той е с размери 57 х 51 м с колонада, чиято височина е 16 метра, с капители във вид на разцъфнал лотос.
3. ХРАМОВЕТЕ В КАРНАК
Те представляват цял ансамбъл, сред които е разположен град
Луксор. Алея от сфинксове е била разположена между храмовете,
чието начало и край са разкрити сега. Общата дължина е била около
5 километра. По алеята се извършвало шествието на фараоните
до карнакския храм. На западния брят е разположен „Градът на
мъртвите“. Така се наричат стотици паметници, свързани с погребения
и гробници. Всички гробници и погребални храмове са разположени
на западния бряг на Нил.
4. ХРАМЪТ НА СЕТИ I И РАМЗЕС II
Храмът на Сети е бил започнат от Сети I за самия него и е бил эавършен от Рамзес II. Представлява повече гробница, отколкото храм.
5. ДОЛИНАТА НА ЦАРЕТЕ /ФАРАОНИТЕ
Това е мястото, където са били погребвани фараоните. Това са общо
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над 40 гробници с различни размери, изсечени в пясъчните скали.
Представете си над сто пъти по-големи от Казанлъшката гробница,
и то само на един фараон. Някой от тях са дълги повече от сто метpа,
като всеки квадратен сантиметър е покрит със стенописи или pелефи.
По-голямата част от мумиите в Египетския музей в Кайро са намеpени
в тези гpобници.
6. ХРАМЪТ НА ЦАРИЦА ХАТШЕПСУТ
Или още наpичан Деиp Ел Бахари е добpе реставриран. Pазположен
е въpху тpи теpаси, чиито фасади са поддъpжани от галеpия колони.
Pазличава се от дpугите дpевни хpамове със своето уникално разположение, с многото светлина и големия пpостоp.
7. ГРОБНИЦИТЕ НА БЛАГОРОДНИЦИТЕ
Стенописите на тези гpобници дават изобилни сведения за живота,
бита и поминъка на дpевните египтяни.
8. ХРАМЪТ НА РАМЗЕС ІІ /Рамессиум/
Макар и силно разрушен, прави огромно впечатление със своите
стенописи, релефи и специфична архитектура. В една от залите му,
макар и в руини, се намира статуя на Рамзес II, издялана от един единствен огромен къс асуански гранит, c височина 17,5 м. и тегло над
1200 т. Долината на цариците съхранява гробниците на около 70 съпруги на фараони, но по своето изпълнение те са по-скромни от тези
на фараоните и благородниците. Най-забележителна е гробницата на
Нефертари, жената на Рамзес II. Стенописите в нея са с ярки и свежи
тонове. Особено внимание привлича нейното лице, стройна фигура
и блестящи очи. Колосите на Мемнон са били храма на Аменхотеп III и
представлявали негови статуи. Те наистина са колосални със своята
височина от 20 метра. Днес се издигат сред пищна зеленина на фона
на пустинята.

ОТ ЛУКСОР ДО АСУАН

1. Храмът в Етна е разположен в центъра на съвременния град и е от
времето на Птоломеите и римските императори, макар че има мнения
и за по-древен произход.
2. Едфу е град на брега на Нил. Храмът е строен от Птоломеите и е
най-запазеният древноегипетски храм.
3. Храмът в Ком Омбо е забележителен с това, че е посветен на два
бога. Разделен е на две симетрични половини. Едната е за крокодилоглавия бог, а другата за сокологлавия бог.

АСУАН

Днешният град Асуан в древни времена е принадлежал на Нубия, а и
сега сред неговото население нубийците са многобройни.
Край града се намира стената на язовир «Насър» - най-големият в
Близкия изток и Африка. Асуан е важен стопански и енергиен център.
Край него се намират и многобройни паметници на древноегипетското
изкуство. В езерото на Асунския язовир има острови с исторически
обекти, някои от които се появяват само след спадане нивото на
водата. Предвижда се те да бъдат преместени, така, както бяха преместени в началото на 60-те години храмовете на Рамзес ІІ и съпругата
му Нефертари в Абу Симбел.
НУБИИСКИЯТ МУЗЕЙ
Нубийският музей съхранява колекция от 3000 паметници на
древната култура от различни периоди – древноегипетски, елинистически, римски, коптски и ислямски. Всеки ден в Националния дом на
културата фолклорна група показва нубийски песни и танци.

АБУ СИМБЕЛ

Храмовете в Абу Симбел са били построени преди повече от 3 000 г.
При строежа на язовир „Насър“ е възникнала опасност да бъдат
залети от неговите води. През 1964 – 1968 г. под егидата на ЮНЕСКО е
била осъществена сложна операция за пренасяне на храмовете в повисок район.
Най-внушителна е лицевата част на храма на Рамзес ІІ с четири
негови огромни статуи. По-малкият храм – на богинята на любовта
Хатхур, е бил посветен на любимата му съпруга Нефертари и се намира
в непосредствена близост.

Круиз по Нил
Цена от 649 евро
Круизите по Нил са едни от най-увлекателните туристически
маршрути, усвоени преди повече от сто години от английските
аристократи. По бреговете на Нил са разположени едни от най-известните паметници на древната цивилизация на Египет. Корабите
пътуват от Асуан до Луксор, като спират в Ком Омбо, Едфу и Есна.
Асуан – най-южният град по времето на фараоните. Едно от нещата, с
които е известен е гигантският язовир. На остров Елефантин се е съхранил храма на Хнум – съпругът на богинята Сатис – покровителката
на Нил. Храмовете на о-в Филе, които са били застрашени от наводнение при строителството на стената на язовира са разглобени на 40
хиляди блокове и пренесени на съседен остров. На юг от Асуан е Абу
Симбел, където са пренесени храмовете на Рамзес II и любимата му
жена Нефертари. Слънцето огрява лицето на фараона в храма му само
2 пъти годишно – в деня на коронацията му и на рождената му дата. На
север от Асуан в Ком Омбо е разположен храм, построен по времето на
Птоломей и посветен на бога с крокодилска глава Себек и на бог Хор –
сокол. Особено място в историята на страната заема Луксор. В средата
на второто хилядолетие до нашата ера тук е била столицата на Египет,
а сега това е най-големият музей в света – под открито небе.

ПЪРВИ ДЕН /събота/

София – Истанбул – Хургада

Заминаване от летище София, Терминал 2, с полет София – Истанбул – Хургада. Посрещане на летището в Хургада от представител
на фирмата-партньор в Египет, уреждане на визови и митнически формалности. Трансфер и настаняване в хотел Sultan Beach 4* http://www.
sultanbeach.com. Свободно време, обяд, вечеря, нощувка.

ВТОРИ ДЕН /неделя/	Хургада – Луксор

Закуска, обяд и свободно време. Следобед отпътуване за Луксор.
Настаняване на борда на круизен кораб Domina Prestige Emilio Cruise
Ship 5* deluxe. Вечеря и нощувка.

ТРЕТИ ДЕН /понеделик/	Хургада – Луксор – Есна

Закуска. Посещение на Източния бряг на р. Нил – разглеждат се храмовете Карнак и Луксор. Възможност за посещение на Западния бряг
на Нил (срещу заплащане – 50 $ възрастен, 35 $ дете). Разглеждат се
Долината на Царете, храма на Хатчепсут и Колосите на Мемнон. Отплаване към Есна. Обяд, вечеря и нощувка на борда на круизния кораб.

ЧЕТВЪРТИ ДЕН /вторник/	Есна – Едфу – Ком Омбо – Асуан

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет
София – Истанбул – Хургада – Истанбул – София;
✓✓ 4 нощувки със закуска, обяд и вечеря на борда на круизен кораб
Emilio Cruise Ship 5*deluxe;
✓✓ 4 нощувки в хотел Sultan Beach 4* http://www.sultanbeach.
com/ в Хургада на база изхранване All Inclusive;
✓✓ посещение на Източния бряг на р. Нил – храмовете Луксор и
Карнак;
✓✓ посещение на храмовете в Едфу и Ком-Омбо;
✓✓ посрещане и изпращане на летището от представител на
фирмата-партньор в Египет;
✓✓ трансфер летище – хотел – летище в Хургада;
✓✓ трансфер хотел Хургада – круизен кораб Луксор;
✓✓ трансфер Асуан – хотел Хургада;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
15 000 евро.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ входна виза за Египет – 30 $;
☐☐ летищни такси – 244 евро;
☐☐ бакшиши – 15 $;
☐☐ допълнителни екскурзии (заявяват се при закупуване на
пакета от България);

Необходими документи:

• международен паспорт с валидност минимум 6 месеца от
датата на заминаване

Полетно разписание:
събота
неделя
неделя
неделя

София Истанбул
Истанбул Хургада
Хургада Истанбул
Истанбул София

21.45 – 23.10
01.40 – 04.25
06.05 – 08.50
19.35 – 20.55

www.emiliotravel.com
deluxe

5*

Emilio Cruise Ship

Закуска. Отпътуване на Едфу. Посещение на Храма на Едфу. Отплаване към Ком Омбо. Посещение на храма Ком Омбо. Отплаване към
Асуан. Обяд и вечеря на борда на круизния кораб. Нощувка в Асуан.

ПЕТИ ДЕН /сряда/	Асуан

Закуска на борда на круизния кораб. Свободно време. Възможност
за разглеждане на Асуан (срещу допълнително заплащане – 45 $ възрастен, 30 $ дете) – разглеждат се Хай Дам, Незавършения обелиск и
храма на остров Филе или Абу Симбел с кола – 85 $ възрастен, 45 $ дете.
Обяд и вечеря на кораба. Нощувка в Асуан.

ШЕСТИ ДЕН /четвъртък/	Асуан - Хургада

Закуска на борда на кораба. Отпътуване за Хургада. Настаняване в
хотел Sultan Beach 4* http://www.sultanbeach.com/ в Хургада. Свободно
време, обяд, вечеря, нощувка.

СЕДМИ ДЕН /петък/ – ОСМИ ДЕН /събота/	Хургада

Закуска. Свободно време за почивка, плаж и допълнителни екскурзии по желание.

ДЕВЕТИ ДЕН /неделя/	Хургада – Истанбул – София

Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Хургада за обратен полет до България. Пристигане в София в 20.55 ч. Престой в
Истанбул 10 ч. – възможност за Екскурзия в Истанбул или настаняване
в хотел (включено в цената на самолетния билет).

Местоположение: 5-звезден круизен кораб с дължина 72 метра и
14,20 метра ширина, с 4 главни палуби плюс шезлонг, създаден за
незабравими преживявания по река Нил.
В круизния кораб: Основен ресторант, пиано бар, шезлонг бар,
интернет кафе, сауна, турска баня, зала за масаж, плувен басейн,
джакузи, фитнес, фризьорски салон, базар магазин, танцово шоу.
В стаята: Круизният кораб има 72 Superior кабини (52 двойни,
8 единични, 10 тройни и 2 апартамента), обзаведени в модерен
стил на основните и горните палуби. Всички с широки прозорци,
телефон, мини бар, сателитна телевизия и безплатни тоалетни
принадлежности.
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Хургада
Цена от 219 евро
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет София – Истанбул – Хургада – Истанбул –
София с полет на авиокомпания Турски Авиолинии;
✓✓ 8 нощувки в Хургада в хотел по избор, на съответната база
изхранване;
✓✓ трансфери летище – хотел – летище;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
15 000 €;
✓✓ обслужване от представител на фирмата-партньор в Египет.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси – 244 €;
☐☐ входна виза за Египет (заплаща се в България
при резервиране на пакета) – 30 $;
☐☐ бакшиши;
☐☐ допълнителни екскурзии (заявяват се от България
при закупуване на пакета);

Необходими документи:

• международен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата
на заминаване

Полетно разписание:

сряда, петък, събота, неделя
София,Т1 – Истанбул - Хургада

21.25 – 22.40 // 01.40 – 04.25

понеделник, четвъртък, събота, неделя
Хургада - Истанбул – София
06.05 - 08.50 // 19.35 – 20.55

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:

Обиколен тур на Хургада:
$15 – възрастен; $10 – дете

Обиколката трае между 3 и 4 часа с автобус и включва посещение
на Аквариума, една от най-големите джамии в Хургада, пешеходна разходка из стария пазар. Обяд в местен ресторант и чаша египетски чай.

Акваскоп/ полуподводница:
$38 – възрастен; $23 – дете

Незабравимо пътуване с моторна лодка с множество стъклени илюминатори на дъното, през които може да се насладите в продължение
на час и половина на корали и риби във всички възможни цветове.

Сафари в пустинята по залез слънце:
$30 – възрастен; $20 – дете

Включва пътуване с джип през пустинята, почивка в Бедуинско поселище за по чаша чай. Също ще се полюбувате на залеза на слънцето,
пушейки наргиле или за по-смелите опцията е яздене на камила. Вечерята е включена в тура.

Мега сафари в пустинята:
$45 – възрастен

Включва пътуване с джип през пустинята, почивка в Бедуинско поселище за по чаша чай. За по-смелите опцията е яздене на камила и
30-минутно каране на АТВ. Вечерята е включена в тура.

Шоу програма „1001 нощи“:
$28 – възрастен; $18 – дете

Това шоу също така е познато и под името „Алф Леля Ва Леля“ ще
потопи туристите в автентична ориенталска обстановка с кръшни
танци, светлинно шоу и конска езда. По време на спектакъла има възможност за закупуване на типични сувенири. Начало в 22:00 ч. и края
се предвижда към 23:45 ч.

Разходка до резерват „Шарм Ел Нага“:
$40 – възрастен; $25 – дете

Шарм Ел Нага е национален парк – приказен плаж на 40 км. южно
от Хургада. В цената са включени: пълно оборудване за шнорхелинг,
с което ще може да наблюдавате на живо уникални корали и цветни
рибки, плуващи на сантиметри от пясъчната ивица; плюс обяд.
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Разходка с лодка до остров Гифтън:
$35 – възрастен; $20 – дете

Това е едно от най-впечатляващите морски приключения в района
на Хургада. Започва в 09:00 ч. сутринта и приключва приблизително
в 15:30 ч. Има време за всичко – обиколка и плуване на острова, шнорхелинг, обяд с включени безалкохолни напитки на борда. Цената
включва: трансфер до/от пристанището и пълна екипировка.

Целодневна екскурзия с автобус до Кайро:
$90 – възрастен; $50 – дете

Тръгване посока историческия град е в 03:00 ч. сутринта и връщането в Хургада се планира около 23:30 ч. На място ще посетите
Пирамидите, Сфинкса, Египетския музей със събрани съкровища от
всички етапи на Египетското изкуство, пазара Хан Ел Халили. В цената
се включва обяд в местен ресторант, но без напитките.

Целодневна екскурзия с автобус до Луксор:
$85 – възрастен; $45 – дете

Турът включва посещение на храмовете Луксор и Карнак по Източния бряг на река Нил, Долината на Кралете, храма на Хатшепсут и
Мемнон на Западния бряг. Обядът е включен в цената на екскурзията,
която стартира в 07:00 ч. и приключва към 22:30 ч.

Дайвинг/ гмуркане:
$50 – възрастен

Най-смелите сред вас ще могат да направят две пълни гмуркания и
да се почувстват като в приказка сред феерията от цветове на корали,
риби и други морски животни. Екипировката е включена в цената.

Разходка с подводница „Синдбад“:
$65 – възрастен; $35 – дете

Турът включва транспорт до пристанището и обратно, един час на
самата подводница, която се спуска на 15 метра дълбочина сред цветовете на Червено море.

Манастири „Св. Павел“ и „Св. Антоний“
$65 – възрастен; $35 – дете

Екскурзията включва посещение на най-старите манастири в света
„Св. Павел“ и „Св. Антоний“, на около 3 часа.

www.dreamholidays.bg
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http://www.moevenpick-hotels.com

Moevenpick El Gouna
Местоположение: Намира се в Ел Гуна, на 30 километра от Хургада. Разположен е на брега на
морето на изкуствено създаден полуостров. разполага със собствена плажна ивица, с дължина
повече от 2 километра и заобиколен от красиви градини. На 1 км от него има голф игрище, което го
прави изключително подходящ за подобен вид туризъм.
В хотела: Основен ресторант, а-ла-карт ресторанти, които предлагат ориенталска и средиземноморска кухня, 2 ресторанта около басейна, музиканти от цял свят се грижат за доброто
настроение в галерийния бар и в кафе „Виена“, 4 плувни басейна, от които 3 се отопляват и през
зимата, със специални детски отделения, 2 тенис корта, зала за скуош, 2 фитнес зали, анимационна
програма, възможност за водни спортове като гмуркане и кайтсърфинг, СПА център
Стаи: 554 стаи с гледка към градините или към Червено море, климатик, телефон, сателитна телевизия, интернет достъп, сейф, баня и тоалетна.
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http://en.steigenberger.com/Hurghada/Steigenberger-Aqua-Magic

Steigenberger Aqua Magic Hotel
Местоположение: Хотелът се намира на 11 км от остров Гифтън, на 7 км от Марината и на 3 км от
международното летище Хургада.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз, банкомат, химическо чистене, бизнес център, 5 ресторанта, 5 бара, снек бар, сауна, фитнес център, СПА център, билярд, тенис на маса, велосипеди
под наем, детска площадка, открит басейн, отопляем детски басейн, сейф, климатик, асансьор, безжичен интернет.
Стаи: Всички стаи са оборудвани с климатик, сейф, машина за кафе и чай, минибар, телефон, телевизор със сателитни канали и баня.

	ai 4 *

www.grand-plaza.net

The Grand Plaza Hotel
Местоположение: Гранд Плаза е ваканционнен тип хотел, намиращ се на Village Road, на 5 минути
с автомобил от „Международно Летище Хургада“. Центърът на града е на 7 км. Хотелът отваря врати
през 2000 година. Разполага със собствен пясъчен плаж с чадъри, шезлонги, матраци и кърпи,
които са безплатни за гостите на хотела.
В хотела: Основен ресторант, италиански а-ла-карт ресторант и барбекю, 3 бара, 2 открити басейна, тенис на корт, тенис на маса, дартс, плажен волейбол, салон за красота, сейф на рецепцията
(включени в цената), билярд, интернет кафе (срещу заплащане), в центъра за водни спортове се
предлагат канута и уиндсърфинг (безплатно), водни ски.
Стаи: климатик, телефон, сателитна телевизия, интенет достъп, минибар, чай/кафе, сешоар, обзаведена тераса със столове и масичка, възможност за избор между 1 легло или 2 по-малки.

	ai 4 *

www.grand-plaza.net

The Grand Plaza Resort
Местоположение: Хотелът е с чудесна локация на Village Road, но е в по-тихата и спокойна част
на втора линия. На няколко минути пеша от хотела е плажът на Grand Plaza Hotel. На близко разстояние с автомобил е Центърът на Хургада и „Международно Летище Хургада“.
В хотела: Основен ресторант с гледка към басейна, ресторант на терасата на хотела, предлагащ
паста, пица и грил, 2 бара, единият от които е на басейна, дискотека, плувни басейни (1 отопляем
през зимата) с мини аква парк, детски басейн, фитнес център, възможност за наем на велосипеди,
тенис на маса, тенис корт, дартс, игрище за плажен волейбол (различни водни спортове се предлагат в съседния хотел от веригата Grand Plaza Beach Hotel).
Стаи: Климатик, телефон, сателитна телевизия, интернет достъп, минибар (безплатна минерална вода всеки ден), кафе/чай, сешоар в банята, обзаведена тераса, сейф.
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Шарм Ел Шейх
Цена от 239 евро

Рас Мохамед с лодка: възрастен 40 $

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет
София – Истанбул – Шарм Ел Шейх – Истанбул – София
с полет на авиокомпания Турски Авиолинии;
✓✓ 8 нощувки в Шарм Ел Шейх в хотел по избор, на съответната
база изхранване;
✓✓ трансфер летище – хотел – летище;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“
с покритие 15 000 €;
✓✓ обслужване от представител на фирмата-партньор
в Египет.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси – 244 €;
☐☐ входна виза за Египет (заплаща се в България
при резервиране на пакета) – 30 $;
☐☐ бакшиши;
☐☐ допълнителни екскурзии (заявяват се от България
при закупуване на пакета);

Транспорт до пристанището, откъдето тръгва лодката за Рас
Мохамед. Очаква ви прекрасен ден на открито с възможност за шнорхелинг (екипировката не се включва). Приготвени са напитки и обяд.
По време на пътуването ще има общо три спирки, с възможност за
скокове във водата и плуване сред разноцветните корали на Червено
море.

Рас Мохамед с автобус: възрастен 40 $

Рас Мохамед е защитена територия на 30 км. южно от Шарм ел
Шейх. Това е първи и единствен национален Египетски парк обявен
за такъв през 1983 г. и разположен върху 97 кв. км. От основаването
си до сега територията му е разширена до 480 кв. км. и включва водни
и сухоземни територии. По време на тура с продължителност от 08:00
до 15:00 ч. ще имате възможност за шнорхелинг и гмуркане. Обяда е
включен в цената.

Сафари в Абу Галум: възрастен 50 $

Абу Галум е изкуствено създадена защитена местност на източния
бряг на Южен Синай, с площ от 400 кв. км. Екскурзията е с джипове
4х4 Land Cruiser от 07:00 до 17:00 ч. Включва обяд. Допълнителен
бонус е посещението на бедуински поселища в околноста.

Необходими документи:

• международен паспорт с валидност минимум 6 месеца
от датата на заминаване

Полетно разписание:

сряда, петък, събота, неделя
София,Т1 – Истанбул – Шарм Ел Шейх 21.25 – 22.40 // 00.30 – 03.00
понеделник, четвъртък, събота, неделя
Шарм Ел Шейх – Истанбул – София
04.00 – 06.40 // 07.50 – 09.05

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:

Целодневна екскурзия в Кайро: възрастен 90 $

Екскурзията започва в 02:00 сутринта с пътуване към Кайро. Пристига
се около 10:00 часа и се посещават Пирамидите, Сфинкса, Египетския
музей и пазара Хан ел Халили. Цената включва и обяд (без напитките).
Връщането в Шарм ел Шейх е планирано за 02:00 на следващата сутрин.

Шоу с делфини: възрастен 35 $

Двучасова шоу-програма в Хадабет Ом Ел-Сид.

Сафари в цветния каньон: възрастен 45 $

Пригответе се за дълго пътуване с джипове 4х4 – започва се със
170 км. по павирани шосета и още 7 км. истински офроуд. От върха
Нувейба може да направите зашеметяващи панорамни снимки, а при
повече късмет и хубаво време може да видите дори планините в Саудитска Арабия на другия край – залива Акаба. Спускане в овалния
каньон, чиито скали искрят във всевъзможни цветове. На връщане
към Шарм ел Шейх има спирка в бедуинското селце Дахаб за отдих и
шопинг. Цената включва и обяд в типичен ресторант.

Езда на камили и бедуинска вечеря: възрастен 30 $

Това предложение за екскурзия комбинира романтиката с авантюризма – 30 минутна езда на камили точно по залез слънце в посока
Бедуинско поселище, където ще се насладите на вечеря с типична
ориенталска кухня. Връщането в Шарм ел Шейх се придвижда за
22:00 часа.

Планината на Моисей и манастира Св. Екатерина:
възрастен 50 $

Тръгването от хотела е в 23:00, следва пътуване плюс катерене
до върха на планината, където Моисей е получил десетте божи заповеди, за едно незабравимо посрещане на изгрева. Следва спускане
и посещение на манастира Св. Екатерина.

www.savoy-sharm.com/savoy/index.php

Savoy Sharm
Местоположение: На 8 км от летището, на 15 км от залива Naama Bay,
на 25 км от Стария град, разположен е в залива Белия Рицар, на самия
бряг (200 м от плажа). Собствен пясъчен плаж, входа към морето е с
корали, има и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци и кърпи се предлагат безплатно и на басейна, и на плажа.
В хотела: 10 ресторанта (1 основен и 9 а ла карт), 11 бара, 3 открити
басейна (2 са с подгряване), 2 детски басейна (1 е с подгряване), детска
площадка, детска анимация, детски клуб, 4 конферентни зали, интернет
в лоби бара (платен), салон за красота, магазини, фитнес зала, тенис на
корт, тенис на маса, дартс, билярд, водни спортове, СПА център, сауна,
парна баня, джакузи, жива музика и вечерна анимация.
Стаи: Климатик, телевизор, радио, телефон, интернет достъп (платен),
мини бар, сейф, баня с вана/ душ, сешоар, халат и чехли за баня.
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www.savoy-sharm.com/sierra

Sierra Sharm El Sheikh
Местоположение: Намира се в световноизвестния Национален парк „Рас Мохамед“, Южен
Синай. Комплексът с площ от 116 000 кв. м. е на
втора линия, зад „Savoy Sharm El Sheikh Hotel“,
за няколко минути пеша сте на брега на морето.
На 6 км. е от „Международно Летище Шарм Ел
Шейх“. До оживения Наама Бей се стига за 15
минути с автомобил.
В хотела: Ефектен плувен басейн с топла
вода на площ от 2 000 кв.м., заобиколен от палми
и удобни шезлонги. Различни видове спорт.
Хранене: широк избор от удобства за гостите
и първокласни храна и напитки.
Стаи: предлага 300 делукс стаи.

	ai 4 *

www.melia.com/en/hotels/egypt/sharm-el-sheikh/melia-sinai/home.htm

Melia Sinai
Местоположение: Хотелът се намира на 7 км.
от летище Шарм ел-Шейх, на частен плаж с
гледка към Червено море в област Ras Nasrani.
В хотела: 24 часова рецепция, рум сървиз,
обмяна на валута, съхранение на багаж, сейф,
безжичен интернет, ресторант, бюфет ресторант, бар, 5 басейна от които един отопляем
през зимата, бизнес център, салон за красота,
сауна, фитнес център, масаж, спа център.
Стаи: климатик, сейф, телевизор със сателитни канали, минибар, телефон, баня, сешоар.
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www.melia.com/en/hotels/egypt/sharm-el-sheikh/sol-sharm/home.htm

Sol Sharm
Местоположение: Хотелът се намира на 20 км
от центъра на Шарм Ел Шейх на Червено море с
изглед към входа на залива на Акаба.
В хотела: 24 часова рецепция, рум сървиз,
сейф, ресторант, бар, бюфет ресторант, безжичен интернет, открит басейн, детски басейн,
2 басейна на плажа, сауна, масаж, парна баня,
джакузи, фитнес център, анимация, волейбол,
дартс, асансьор, салон за красота.
Стаи: климатик, сейф, телевизор със сателитни канали, минибар, безжичен интернет,
телефон, баня, балкон или тераса.

	hb, ai 3 *

www.falcon-hotels.com/falcon_hills

Falcon Hills Hotel
Местоположение: на 11 км. от центъра на
Шарм ел Шейх. Рас Ум Сид не е далеч от хотела.
В хотела: ресторант, рум-сървиз, 24-часова
рецепция, фризьорски салон, спа център, химическо чистене, пране
Стаи: балкон, телефон, сейф, телевизор, на
разположение в стаите има домакински услуги.
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МАРОКО – Имперски Тур
Цена от 399 евро

8 дни / 7 нощувки

Отпътуване всяка събота

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ изпращане на летище София от представител на
Дрийм Холидейс БГ;
✓✓ 7 нощувки със закуски и вечери в хотели 3*, 4* или 5*;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
10 000 €;
✓✓ всички трансфери по програмата;
✓✓ екскурзовод на английски език, италиански, испански или
френски език (по избор);
✓✓ представител на фирмата-партньор в Мароко.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ самолетен билет София – Казабланка – София цена от 460 €
с включени летищни такси (подлежи на препотвърждение
при резервация);
☐☐ доплащане за обяди (по желание) – 95 € на човек за целия престой;
☐☐ бакшиши.

Необходими документи:

• международен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата
на заминаване

Мароко – страна пълна с чудеса и хилядолетни традиции. Тук ще бъдете очаровани от величествените декори, играта на цветовете, оживените пазари и пустинята, които са пленявали не веднъж филмови режисьори, художници и писатели. Днес Мароко е магнит за любителите на
слънцето и културните забележителности, а все по-често и за активните туристи, привлечени от предизвикателствата на планините и пустинята.

Първи ден (събота)   София – Казабланка

Изпращане на летище София от представител на Дрийм Холидейс
БГ за полет София - Казабланка. Посрещане на летището в Казабланка
от представител на фирмата–партньор. Трансфер до избрания от Вас
хотел. По пътя ще получите картка с информация за дестинацията.
Настаняване, вечеря и нощувка.

Втори ден (неделя)  Казабланка – Рабат

Закуска (бюфет) в хотела. Турът започва с обиколка из забележителностите на Казабланка. Посещават се пристанището, старата
медина, площад Мохамед V, оживена търговска улица, с множество жилищни блокове, датиращи от 1930 г., площадът на Обединените Нации,
който е проектиран от френския архитект Йозеф Мараст, Парк на
Лигата на арабските държави, построен през 1925 г. и предлага голяма
площ покрита със зеленина, палмови дръвчета, аркади, дървени
перголи и кафенета със сенчести тераси, както и впечатляващата и
новопостроена джамия Хасан II – втората по големина в света. Турът в
джамията трае час и половина и позволява на посетителите да видят
вътрешността на една от малкото джамии в Мароко, която е достъпна
и за тези, които не са мюсюлмани (Джамията е затворена за посещения
всеки петък сутрин).
Свободно време за обяд.
– По желание (срещу доплащане) – обяд в рибен ресторант на
брега на океана.
Следобед отпътуване към Рабат – 91 км, около 1,5 часа. Обиколка на
Рабат. Разглеждат се старата медина, живописната казба (малко селце
от арабски) на Оудая, музеят и портата на Оудая, построена по време
на династията Алмохад, добре запазената кула Хасан и Челата, които
са построени от Меринидите през 12-ти и 13-ти век, мавзолеят на Мохамед V, мястото където лежи тялото на бащата на настоящия крал,
синагогата, Кралският Дворец отвън и областната управа.
Трансфер до хотела в Рабат, настаняване и нощувка.
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Трети ден (понеделник)  Рабат – Мекнес – Волубис
– Фес

Закуска в хотела. Отпътуване за Мекнес (138 км), град, който е основан през 9-ти век от берберите Зената. Посещение на този бивш
имперски град на Мароко. Разглеждат се: старите стени, басейнът
Агудал, който е използван за напояване на кралските градини и забавление на любимите наложници; кралските конюшни, хамбари и
къщата на водата (Дар ел Ма) на Мулай Исмаил, които били построени
през 17-ти и 18-ти век, за да поят, хранят и подслоняват 12-те хиляди
коне на султана; Баб ел Мансур – една от най-красивите порти в Мароко;
мавзолеят на Мулай Исмаил, едно от малкото свети места, които могат
да бъдат посещавани и от хора, които не са мюсюлмани.
Свободно време за обяд.
– По желание (срещу доплащане) – обяд в типичен марокански
ресторант;
Отпътуване до намиращите се в близост останки на Волубилис
(30 км), датиращи от римско време. Тези впечатляващи и добре запазени римски останки, включват приблизително 30 подови мозайки,
датиращи 25 г. преди Христа. Продължаваме към Фес (75 км). Трансфер
до хотела във Фес, вечеря и нощувка.

Четвърти ден (вторник)  Фес

Закуска в хотела. Обиколка из културните забележителности
на Фес – религиозната столица на Мароко. Разглеждат се старата и
новата медина, включително посещение на религиозни училища на Бу
Инания и Атарин, датиращи от 14-ти век, наричани „медерсас“, впечатляващия лабиринт на занаятчиите, който е обявен от ЮНЕСКО за едно
от световните културни наследства. По време на този тур, може да се
спре за снимки на някои други забележителности, като внушителната
порта на Баб Боу Желуд, великолепния фонтан в двореца Нежарин,
древните стени и великолепния вход на Кралския дворец.
Свободно време за обяд.
– По желание (срещу доплащане) – обяд в типичен марокански рес-
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Примерни хотели по програмата:
град
Казабланка
Рабат
Фес
Маракеш

хотел 3*
Hotel Business
Hotel Rihab
Hotel Zalagh II
Le Caspien

хотел 4*
Barcelo Casablanca
Golden Tulip Farah
Barcelo Medina Fes
Atlas Asni

хотел 5*
Le Sheraton
Golden Tulip Farah
Palais Medina Fes
Atlas Medina & Spa

торант в Медината;
Следва шопинг тур из типичните марокански сукове – занаятчийските сергии на Фес, обявени от ЮНЕСКО за световно наследство.
Разделени на малки сергии в зависимост от продаваните стоки, този
голям лабиринт предлага ръчно изработени марокански стоки, като
чехли „бабуш“, дървени, месингови, железни и бронзови изработки,
бижута, кафтани, килими, грънци, подправки, антики и др.
Вечеря в хотела и нощувка.

Пети ден (сряда)  Фес – Бени Мелал – Маракеш

След закуска, отпътуване към Бени Мелал – 483 км (около 7 часа),
един от земеделските центрове на Мароко. Преминава се през Имузер
– доминиращ в равнината на река Себу, хълмът на Ифран в областта на
езерото, Азру – берберско градче, известно с неговите златни казби и
център за ръкоделия.
Свободно време за обяд.
– По желание (срещу доплащане) – обяд в Бени Мелал;
Продължаваме за Маракеш. Пристигане в Маракеш, настаняване в
избрания от Вас хотел, вечеря, нощувка.

Шести ден (четвъртък)   Маракеш

Закуска в хотела. Полудневна обзорна екскурзия из културните забележителности на Маракеш.
Разглеждат се медината, заровена в старите имперски стени;
известното минаре Кутубия – един от шедьоврите на ислямската архитектура; казбата – известна крепост, от където ще достигнем до
Саадинските гробници, датиращи от 16-ти век; ще имате възможността
да се насладите на прекрасната испано-мавританска архитектура, заобикаляща гробището на кралското семейство; следва посещение на
останките на „несравнимия“ дворец Бади, където са били построени
360 стаи за около 25 години, започнати през 1578 г, за да бъдат използвани впоследствие за празненствата по време на фестивалите.
Следва посещение на аристократичния дворец Бая с красиво изрисувани стаи, където ще видите пищните градини в мавритански стил.
Свободно време за обяд.
Следобед посещение на площад Джема ел Фна, който е бил място за
срещи на търговци в Северозападна Африка в древни времена.
Площадът „Джема ел Фна“ и „Ксар ел Хамра“

Какъв по-добър начин да се потопите в живота на Маракеш от
този, да започнете с посещение на площада „Джема ел Фна“ (главният
площад на Маракеш). Посещението ще бъде по залез слънце, тогава
когато площадът е най-оживен. Започваме нашата вечер навън на
този известен площад, където посетителите могат да се разходят наоколо в свободното си време, да се насладят на невероятните истории
на разказвачите, заклинатели със змии, художници, рисуващи с къна,
амбулантни търговци от всякакъв вид. Продължаваме пеша до Ксар ел
Хамра, който представлява риад, разположен в близост до площада и е
бившия дом на пашата на Маракеш.
– По желание: Фолклорна вечер с шоу програма в „Chez Ali’s Fantasia“
– Цена: 55 евро/човек
Ще имате възможност да изживеете едно грандиозно фолклорно
шоу, което включва мъже и жени на племена от различни краища на
страната. Както и да опитате традиционната мароканска кухня. Вечерята включва супа харира, печено месо със сушени сливи, кус-кус
с пресни зеленчуци и плато с пресни плодове, всичко това сервирано
в традиционни кайдалски палатки. Връхната точка на вечерта е шоу
с арабски коне, яздени от акробати и конници, които едновременно
стрелят със своите пушки и демонстрират традиционните форми на
военни битки (напитките се заплащат допълнително).

Седми ден (петък)   Маракеш – Казабланка

Закуска в хотела. Свободно време.
– По желание (срещу доплащане) – обяд в типичен Марокански
ресторант;
Отпътуване за Казабланка – 240 км, около 3 часа.
– По желание: Вечеря в „Rick’s Café“ – Цена: 55 евро/човек
Ще имате възможност да се върнете назад във времето, 1940 г. и
Втората Световна Война, Казабланка, малко заведение, наименувано
„Rick’s Café Americaine“. Насладете се на музиката на пианиста Сам,
който свири „As the Time Goes By“, докато Вие се наслаждавате на
френска вечеря, включваща три ястия. Това е връхна точка из забележителностите на Казабланка (напитките се заплащат допълнително).
Трансфер до хотела в Казабланка, настаняване, вечеря и нощувка.

Осми ден (събота)  Казабланка – Париж – София

Закуска. Трансфер до петището в Казабланка за полет до София.
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OАЕ – свят в ново измерение от метал и стъкло – лукс, блясък и комфорт
Цени от 219 евро

Пакети с 3, 5 и 7 нощувки

• Валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца от датата
на напускане на страната;
• Подписване на договор за организирано пътуване;
• Депозит в размер на 50% ;
• Пълно плащане – 30 дни преди датата на заминаване

Дубай е едно от седемте Емирства, съставляващи Обединените
Арабски Емирства, намиращи се на Арабския полуостров. Дубай е
второто по големина емирство след Абу Даби, с население от 680 000
жители. То е разположено в Персийския залив, на югозапад от Шаржа
и североизток от Абу Даби.
Първите сведения за съществуването на града датират от 1799 г.
В началото на 18 век Ал Абу Фаласа се заселва в Дубай, който по това
време е подчинен на Абу Даби. През 1833 г. династията Ал Мактум
завзема града, без да им е била оказана съпротива от населението.
От този момент насам Дубай успява да извоюва своята независимост
от емирството Абу Даби. През 1835 г. Дубай като част останалите
емирства подписва примирие с Великобритания и остава под закрилата на Обединеното кралство, когато през 1892 г. е подписано
допълнително споразумение. Заедно с Абу Даби, Рас Ал Хайма, Шаржа,
Ум Ал Куейн, Дубай заема добро стратегическо географско разположение - на пътя за Индия, което ги превръща във важна ключова
територия. Владетелите на Дубай подпомагат занаятите и търговията.
Град Дубай се превръща във важно пристанище за чуждестранните
търговци (предимно индийци). До 1930 г. градът е известен с износа си
на перли. През 1966 г. Дубай заедно с Катар се обединяват и приемат
за своя парична единица рийал. На 2 декември 1971 г. Дубай, Абу Даби
и още пет емирства формират Обединените Арабски Емирства, след
оттеглянето на Британия от Персийския залив през 1971 г. През 1973
г. Дубай се присъединява към останалите емирства и приема общата
валута ОАЕ дирхам. Официалният език на Дубай е арабски, но се говорят още английски, хинди, урду, малаялам, персийски, пинджаби,
тагалски. Ислямът е официалната религия на всичките шест емирства.
Голяма част от местното население изповядва суни ислям. Има и малцинства от индуисти, сикхи и християни. В центъра на града се намират
храмове на Шива и Кришна. Немюсюлманите в държавата са свободни
да изповядват свободно религията си, но нямат право да проповядват
публично или да разпространяват религиозни материали.

Фуджейра

Абу Даби

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ 3, 5 или 7 нощувки със закуски в хотел по избор;
✓✓ трансфери летище – хотел – летище;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ – 15 000 €;
✓✓ обслужване в Дубай на български език.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ самолетен билет София - Дубай - София;
☐☐ допълнителни екскурзии (заплащат се предварително
от България);
☐☐ туристическа такса Дирхам в Дубай – заплаща се задължително и лично от туриста при напускане хотела:
• Хотели 3* – 10 дирхама на вечер, на стая
• Хотели 4* – 15 дирхама на вечер, на стая
• Хотели 5* – 20 дирхама на вечер, на стая.

Полетно разписание:

София – Дубай 13.25 – 19.20
Дубай – София 19.55 – 00.10

Необходими документи:

Фуджейра (Fujairah) е най-младото от 7-те Емирства, образуващи
Обединените Арабски Емирства. До 1953 г. то е било част от Шаржа. Фуджейра е единственият емират на брега на Индийския океан (Омански
залив), включва две основни части, разположени на източното крайбрежие на страната. Бреговата му ивица е дълга около 90 км и е
известна туристическа дестинация. Населението му е около 130 000
жители, а площта му – 1 150 км². Фуджейра е и единственото емирство,
което се състои предимно от планини (голяма част от останалите
емирства в ОАЕ са покрити от пустини). Това е едно много живописно
място, осеяно със заливи и сребристи пясъчни плажове. Средната температура през лятото варира между 30° C и 40° C, а през зимата – между
25°C и 30°C. Дъждовният сезон е през зимата. Тук има много исторически забележителности – старинна крепост, открит археологически
музей с находки от праисторически времена. На север от Фуджейра
се намират красивите морски градчета Баддия и Дибба. Недалеч от
Баддии може да се види и най-древната джамия в ОАЕ. Фуджейра е великолепен курорт с развита инфраструктура, рай за гмуркачите.

Рас Ал Хайма

Рас-Ал-Хайма (Ras al-Khaimah) – най-северния и плодороден емират
e и един от най-красивите емирати в ОАЕ. Разположен е на територия
от 1 700 кв. км, представляващ голямо разнообразие на природни забележителности и ландшафт. Благоприятния климат и плодородните
почви са го направили цветущ оазис. Този емират е с население от
250 000 жители, известен с богато търговско минало. Именно тук се
намира древния Джулфар, известен като център за търговия с бисери.
Рас Ал Хайма е било най-развитото пристанище на крайбрежието, а мореплаването – един от главните занаяти на жителите тук.
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Абу Даби (Abu Dhabi) е най-голямото от седемте емирства, които
образуват Обединените арабски емирства. Абу Даби е столицата на
страната и се намира в северните части на ОАЕ. Заема площ от близо
67 500 кв.м, което прави около 94 от територията на ОАЕ. Населението
му е 896 751 души (2009). По суша се простира на юг до оазиса Лиуа,
където са едни от най-големите пясъчни дюни, а на изток – до древния
оазис Ал Айн.
Дългата му брегова линия – плитководният Южен залив, простиращ се от основата на Катарския полуостров на запад до границата
с емирство Дубай на североизток, е място, където преди е бил силно
развит лова на бисери. Когато тази индустрия запада, откриването
на петрола в Южния залив съживява икономиката на Абу Даби. През
1962 г. Абу Даби става първият емират, който изнася петрол от находището Ум Шаиф.
Селището е основано през 60-те години на 18-ти век, а през 1975 г.
става седалище на владетелите на емирство Абу Даби.
Наличието на сладководен извор на острова става причина за неговото населяване и построяването на форт. Островът придобива
важност в по-късни години, главно след откриването на петролни
залежи. Абу Даби също така е и столицата на Обединените арабски
емирства. Въпреки това, седалището на управляващото семейство –
Ал Нахиян – е Ал Айн, намиращ се в едноименния оазис на около 160 км
от Абу Даби.
След 60-те години на 20-ти век, когато наблизо е открит петрол,
Абу Даби много бързо се разраства. Според данните за населението от
2000 г. в града живеят около един милион души, от които около 80% са
емигранти.
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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА ВИДИТЕ

Обзорна обиколка на Дубай – 30 € на човек

Дубай е най-впечатляващият и космополитен град в Арабските
Емирства – метал, блясък и стъкло. Ще Ви отведем до един от най-известните изкуствено построени острови в Света с формата на Палма
– „The Palm Jumeirah“, следва фотопауза срещу т. нар. „съкровище на
Палмата“ хотел Атлантис. Ще продължим към най-емблематичната
забележителност на Дубай, седемзвездният хотел Burj Al Arab, колоритния Сук Madinat Jumeirah, който отразява типичния арабски стил.
Ще стигнем до суковете (пазарите) за подправки и злато, където ще
имате свободно време за кафе или обяд. Трансфер до избрания от Вас
хотел и настаняване.

Вечеря на Круизен кораб (продължава около 3 часа,
напитките не са включени в цената) – 50 €

Няма по-добър начин да разгледате и да се потопите в атмосферата
на старите квартали на Дубай – Бур Дубай и Дейра, да се насладите на
светлините и звуците по Dubai Creek. Ако метеорологичните условия
позволяват, корабчето излиза в открито море, откъдето ще видите
Дубай под различен ъгъл. Тук ще може да опитате вкусни деликатеси
на фона на приятна музика.

Сафари в пустинята (продължава около 6 часа, безалкохолните напитки са включени в цената) – 55 €

Това е незабравимо арабско приключение, което Ви отвежда далеч
от шумния Дубай, сред златисти пясъчни дюни. Отпътуване с луксозни
джипове 4х4 и достигане за около 45 мин. до пустинята. Тук започва
истинско приключение сред дюните, невероятен смях и забавления.
Фотопауза за снимане на залеза над дюните. Пристигане в бедуинско
селище, където Ви очаква посрещане с арабско кафе и фурми, вечеря
барбекю под открито небе (безалкохолните напитки са включени
в цената). Тук може да се облечете като местен мъж или жена, да пояздите камили, да покарате сърф или ски по пясъчните склонове, да си
направите временна татуировка с къна, да пушите наргиле, да потанцувате местни танци на фона на арабска музика.

Burj Khalifa (билет за най-високата кула): 55 $.

Да посетите Обединените Арабски Емирства и да не се качите на
най-високата кула в света Burj Khalifa е немислимо. За броени секунди
ще се изкачите до 124-тия етаж на кулата.
Продъжителност: около 1-2 часа /зависи от натовареността в часа
на посещението/
Билетите се заявяват не по-късно от 21 дни преди заминаване.
След този срок цените и наличността на билетите подлежат на
препотвърждение!

Обяд или вечеря в Burj Al Arab (продължава 3 часа,
напитките не са включени в цената): 160 €

Най-луксозният хотел в света! За интериора на помещенията са
се погрижили 250 световноизвестни дизайнери и са използвани 840
кг злато. Хотелът е истински шедьовър на архитектурата, строителството и изкуството.

Обзорна обиколка на Абу Даби с екскурзовод на
български език (продължава 8 часа): 55 € без обяд/
75 € с обяд

Столицата на ОАЕ, Абу Даби, е ултрамодерен град, разположен на
остров, свързан със сушата с два моста – Манхатън на Близкия Изток,
а красивите паркове поддържат имиджа му на най-зеления град в региона. Обиколката започва с посещение на грандиозната Джамия
Sheikh Zayed – една от най-големите джамии в света. Следва фотопауза
пред Emirates Palace – най-луксозният хотел в Емирството, съперничещ
по разкош и красота на „Бурж Ал Араб“. Ще продължим към Heritage
Village, специално построен от Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, за да
остави следа от миналото за младото поколение. Свободно време за
обяд. Продължаваме към остров Saadiyat Island, където в бъдеще ще
се помещават Louvre Abu Dhabi и Guggenheim Museum, наред с други
културни институции. Ще Ви отведем до Yas Island – дом на най-големия закрит тематичен парк в света – Ferrari World, както и пистата
от Формула 1.

Wild Wadi (Всеки ден между 11.00 – 18.00 Ч.): 55 € билет
за вход

Посетете най-щурия и модерен воден парк, раположен меджу хотелите Burj Al Arab и Jumeirah Beach.

Ferrari World:

Ferrari World е най-големия тематичен атракцион в света, който
отвори врати края на 2010 г. Таванът на сградата покрива площ от
200 000 квадратни метра, което е предоставило идеалната възможност
на дизайнерите да нарисуват най-голямата в света емблема на Ferrari,
която е с диаметър 66 метра.
Ferari World е много повече от увеселителен парк, а истинско
Формула 1 преживяване. Тук се помещават повече от 20 различни
високо-технологични увеселителни и развлекателни атракции. За посетителите на парка са предвидени и специална вътрешна симулация
на двигателя на Ferrari 599, специализирано пилотско обучение, множество магазини, в това число и най- големият на Ferrari, и други.
Една от най-големите атракции на Ferrari World е високоскоростното влакче Formula Rossa, което развива скорост до 240 км/ч,
което го прави най-бързото в света. Всеки един от пътниците ще разполага с персонален предпазен колан, а седалките са оформени като
кокпит на болид от Формула 1. Максималната височина на Formula
Rossa е 52 метра, натоварването достига 1.7 G, а ускорението от 0 до
100 км/ч се извършва за уникалните 2 секунди.
Тук ще имате възможността да гледате 4D прожекции в Speed
of Magic, да направите виртуална обиколка на Маранело в Made in
Maranello, V12 предлага виртуална „газова“ обиколка в 12-цилиндров
двигател. Други атракцци са: G-Force кула, Scuderia Challenge – състезателен симулатор, Viaggio in Italia – виртуална въздушна обиколка
на части от Италия, Fiorano GT Challenge – състезателно влакче с две
линии, Paddock, The Pit Wall, Galleria Ferrari, Junior GT (шофьорско
училище за деца), Junior Grand Prix и други.
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Дубай и съседните емирства
www.atlantisthepalm.com

Atlantis - The Palm Dubai

5 * BB

Palm Jumeirah

5 * BB

Dubai Marina

Местоположение: Atlantis, The Palm, е разположен на полумесеца на The
Palm Jumeirah и е на приблизително 30 мин. от международното летище
Дубай, на около 5 мин. от The Village Centre, на върха на стъблото на The
Palm Jumeirah и приблизително 20 минути от центъра на Дубай.
В хотела: Потопете се в света на вълнението. Насладете се тръпката на
Aquaventure воден парк, където можете да изследвате морския живот на
Дубай и да превърнете мечтите си в реалност в Dolphin Bay.
Стаи: Atlantis The Palm разполага с 1 373 просторни стаи за гости и
166 апартамента. Всяка хотелска стая е проектирана с фините океански
и арабски влияния, пълна с невероятна гледка към лазурните води на
Арабския залив или самата Palm Jumeirah. Атлантида има собствено присъствие в интериора, което обгръща гостите по време на престоя им. Всяка
една спалня в апартаментите е с всички домашни удобства, от които някой
някога ще се нуждае. Хотелските стаи са уникална селекция на средища на
живот с колекция на Super Suites.
Imperial Club в Атлантида е проектиран да бъде курорт в рамките на
курорт, идеално подходящ за празници в Дубай.
Ресторант: В своите 17 ресторанти, барове и салони, разполагаме със
световно известни готвачи, Atlantis е истинска кулинарна дестинация от
семейна, приятелска или изискана кухня. Независимо какъв е вашият вкус
или стил нашите готвачи ще задоволят всяка една прищявка.
Независимо от повода, или за празник в интимна обстановка, Atlantis е
идеалното място за хранене за вас.
Развлечения: Подводния свят. Представете себе си, като изследовател
на мистериозните руини на Атлантида, изгубен в продължение на хиляди
години, дълбоко под морето. Сега картината показва до 65 000 морски животни, които плуват в спокойните води. Посетителите могат да изживеят в
собствените си приключения на атлантите в The Lost Chambers, лабиринт
от подводни зали и тунели.
Услуги: „Просто поразително!“ Кога е последния път, когато чухте това
за едно събитие? В Atlantis, ние го чуваме всеки божи ден. Просто защото
в очите ни, нищо не е невъзможно. С „8-то чудо на света“ – Palm Jumeirah
– като корабно платно, събитията стават великолепни, по време на легендарни срещи и конференции. Тук е мястото, където пищни апартаменти
с изглед към Арабския залив и най-съвременните конферентни съоръжения заедно с внушителните закрити и открити места се съчетават
идеално. Творенията на знаменитите ни готвачи допълват изкушенията на
интерактивни бюфет. В Atlantis, нашият професионален екип се гордее с
трансформиране на всяко събитие в запомнящо се пътуване, което е ограничено само от вашето въображение

www.habtoorhotels.com

Habtoor Grand Resort & Spa
Местоположение: В непосредствена близост
до величествения Дубай Марина, на световно
известния плаж в Дубай Jumeirah, Habtoor
Grand Resort & Spa заема най-приказното място
за плаж в Дубай. Басейни, ресторанти и барове
са сред тропически градини. Курортът е рай с
перфектни гледки на зелени пейзажи, срещащи
Арабския залив, украсени от безупречен плаж и
обгърнат от ясно синьо небе.
В хотела: Всички стаи и апартаменти са
оборудвани с високоскоростни интернет комуникации и LCD телевизор, WIFI във всички общи
места. Курортът предлага 13 тематични барове
и ресторанти.
Стаи: Всички просторни стаи са с морски
гледки или с гледка към градина.
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Tecom

BB 4 *

http://www.boutique7.ae

Botique 7 Hotel and Suites
Местоположение: В район Tecom в близост
до Мол на Емирствата, на 30 минути път с кола от
Международното летище в Дубай.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
коли под наем, обмяна на валута, съхранение
на багаж, химическо чистене, салон за красота,
закрит отопляем басейн, сауна, фитнес център,
спа, масаж, сейф, асансьор, климатик, отопление, ресторант, ресторант с вечерно меню,
бюфет ресторант, бар, снек бар, безжичен интернет, бизнес център, доктор на повикване.
Стаи: климатик, сейф, минибар, плосък телевизор със сателитни канали, телефон, бюро,
електрическа кана, ютия, баня, тоалетни принадлежности, сешоар, безжичен интернет.

Bur Dubai

BB 4 *

http://www.fortune-hotels.net/?s=fortune-grand-hotel-apartments-bur-dubai

Fortune Grand Hotel Apartment
Местоположение: Хотелът е централно разположен в район Bur Dubai, на 15 минути път с
кола от улица Sheik Zayed.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
сейф, асансьор, климатик, обмяна на валута,
химическо чистене, безжичен интернет, открит
басейн, детски басейн, ресторант, ресторант
с вечерно меню, фитнес център, сауна, парна
баня.
Стаи: климатик, сейф, кухня, пералня, хладилник, плосък телевизор със сателитни
канали, телефон, микровълнова печка, баня,
сешоар, тоалетни принадлежности, електрическа кана.

Al Barsha

BB 4 *

http://www.grandexcelsior.ae

Grand Excelcior
Местоположение: Хотелът се намира на
10 минути пеша от Mall of the Emirates и метро
станция, на 6 км от Palm Jumeirah.
В хотела: 24-часова рецепция, рум сървиз,
съхраняване на багаж, сейф, асансьор, обмяна
на валута, бизнес център, медицинско обслужване на повикване, химическо чистене,
ресторант, а-ла-карт ресторант, бар, снек бар,
климатик, сауна, фитнес център, открит басейн,
безжичен интернет.
Стаи: климатик с индивидуално контролиране на температурата, безжичен интернет,
работно бюро, сейф, 32 инчов телевизор, сателитна телевизия, телефон с директно избиране,
минибар, машина за кафе и чай, баня, хавлия и
чехли, тоалетни принадлежности, сешоар.
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Малдиви – раят на Земята, най-отпускащото място на света
Цена от 679 евро
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ 6 нощувки на съответната база изхранване в хотел по избор;
✓✓ трансфер летище Мале – хотел – летище Мале;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
15 000 евро.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ Самолетен билет София – Мале – София, цена от 700 евро с
включени летищни такси (подлежи на препотвърждение при
резервация), пътува се през Истанбул, Дубай, Доха, Виена и др.

Това е едно от местата на Земята, където дъхът ти спира. Топли, кристално чисти и прозрачни води, коралови рифове и многообразие от
морски обитатели, уединението на бунгалата, запомнящите се изгреви и залези, дело на най-великият художник – природата. Прекрасната видимост под водата понякога превишава 50 метра, а температурата на водата е 27-28º С през цялата година, всички тези фактори правят мястото
изключително привлекателно за любителите на морския свят, гмуркането и шнорхелинга.

Тук Раят Ви очаква…

Ако вашата представа за рай е девствен тропически остров с палми
и чисти бели плажове заобиколени от кристални лагуни, с различни
сини нюанси, то тогава Малдивите със сигурност ще ви накарат да се
потопите в една невероятна приказка.
Всъщност, това не е без причина, защото Малдивите са описани още
от Марко Поло като „Цветето на Индия“ и от Ибн Батута като „Едно от
Чудесата на Света“.
Не е чудно, защо голяма част от туристите, които са били веднъж на
Малдивите се връщат отново, пленени и пристрастени от красотата на
тези острови. След една доза спокойствие, вълнуващи водни спортове,
успокояващи спа центрове, релаксиращи плажове, луксозен комфорт
и съвременни удобства – вие ще искате да опитате отново. Уникални и
девствени, островите на Малдивите ви предлагат слънчева светлина,
независимо по кое време на годината сте решили да посетите този
„Рай на Земята“.

Малдивски Атоли

Малдивските острови са архипелаг, включващ 1 190 ниско разположени коралови острова разпръснати по екватора, в групи от
26 естествени атола, които са разделени на 20 за административни
цели. Малдивските атоли са всъщност част от по-голяма структура,
известна като Laccadives-Chagos Ridge, която се простира на 2 000 километра. На островите най-високата точка e на около 8 метра над
морското равнище. Риф с пръстеновидни структури образува на
атолите естествена защита срещу вятър и вълни. Индикация за съвършенството на структурата на Малдивите е фактът, че думата „Атол“ в
английския език означава „коралов риф с форма на пръстен обхващащ
лагуна“.
В този рай от над 2 000 тропически острова, само около 200 са обитавани. От останалите острови около 100 са разработени в екзотични
курорти, предлагащи на туристите скривалище от шума и суетата на
градския живот.
Столицата на Малдивите – Мале, седалище на правителството и
център на търговията, бизнеса, здравеопазването и образованието,
се намира в средата на атолската верига, малък остров с население
от 150 000 души. Мале е може би най-малката столица в целия свят.
Малдивските острови се намират в Индийския океан, близо до Екватора и изобилието от слънце преобладава през цялата година.
Общата площ от 90 000 кв. км, върху които са разположени Малдивите,
се състои от слънчеви плажове, кристални лагуни с разноцветни
корали и лазурно море с екзотичен морски живот.
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BB, HB, FB, AI 5 *

www.villahotels.com/Resorts/Sun-Island-Resort-Spa

Sun Island Resort & Spa
Най-големият курорт – остров на Малдивите, който ще Ви заплени
с екзотични тропически цветя, красива зеленина, зашеметяваща синя
лагуна, широки плажове с фин бял пясък.
Местоположение: Sun Island Resort & Spa се намира на остров
Nalaguraidhoo, част от Южен Атол Ари, на 107 км от Мале. Трансферът е с
колесен самолет – 30 минути.
В хотела: Луксозният хотелски комплекс разполага с основен ресторант Maaniyaa; италиански ресторант Al Pontile, който се намира над
водата; денонощен ресторант-бар Southern Star с международна кухня и
индийски специалитети; тайландски ресторант на брега на морето Sun
Star; ресторант Guraa Muli предлага рибни ястия и специалитети на грил;
5 бара: лоби бар, коктейл бар, кафене, бар на плажа и пул бар, фитнес
център и сауна, Спа център. В магазина за сувенири ще намерите колекции от скъпоценни, полускъпоценни камъни и перли.
Стаи: Комплексът предлага настаняване в 354 луксозно обзаведени
стаи и 72 вили във водата. Всички помещения са оборудвани с климатик,
телефон, сателитна телевизия, баня с вана и душ, сейф, минибар и тераса.

HB, FB, AI 5 *

www.royal-island.com

Royal Island Resort & Spa
Royal Islan Resort & Spa - едно от най-предпочитаните места за любителите на подводно гмуркане, уиндсърфинг, водни ски, гребане с кану,
нощен риболов.
Местоположение: На Атола Баа, 110 км северозападно от Мале. Трансферът от международното летище в столицата е с хидроплан – 35 мин.
В хотела: Royal Island разполага с 2 ресторанта – Maakaana – ресторант
на плажа, Raabondhi Restaurant специализиран в ястия с морски дарове и
различни видове риби, бар Boli, бар Fun, бар на басейна, открит басейн,
Спа център, предлагащ различни видове масажи и ароматерапии,
джакузи, сауна, фризьорски салон. Гостите на комплекса, които търсят
приключенски спортове, могат да опитат водни ски или кайт сърф.
Стаи: Комплексът се стои от 152 луксозни вили изградени от дърво и
естествени материали и разполагат със самостоятелна тераса с кът за
сядане и изглед към Индийския океан. Всички вили са оборудвани с телевизор с плосък екран, DVD, машина за еспресо, баня с вана, душ и сешоар.

BB, HB, FB, AI 4 *

www.bandosmaldives.com

Bandos Island Resort & Spa
Бандос е красив коралов остров, покрит с гъста тропическа растителност, безброй палмови дръвчета, заобиколен от бял пясъчен плаж и
кристално чистите води на лагуната.
Местоположение: Атол Северно Мале, на кораловия остров Бандос,
на 8 км от Мале. Траснферът от летището в Мале е с моторна лодка – около
10 – 15 мин.
В хотела: Основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, външен
басейн, Спа център, тенис на корт, водни спортове, фитнес център.
Стаи: Климатик, баня с душ, сешоар, мини бар, телефон, сателитна телевизия, сейф, кана за кафе/чай.
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Малдиви – раят на Земята, най-отпускащото място на света
www.adaaran.com/clubrannalhi

Adaaran Club Rannalhi

4 * AI

Клуб Раналхи е построен на остров, разполагащ с 5 хектара гъста зеленина с красив плаж заобикалящ рифа. Този риф е дом на екзотични
риби и корали. Между рифа с вилите и плажа се намира лагуна, която е
идеално място за плуване и гмуркане със шнорхели.
Местоположение: Разположен на Атола, Южно Мале, на 45 минути с
моторна лодка от международното летище.
В хотела: Заобиколен от кристални води и бял пясък, хотелът предлага
СПА център, където може да се отдадете на успокояващи масажи. Развлечения: Гмуркане, уиндсърфинг, плаване с катамаран, кану, водни ски,
возене на банан, плажен волейбол, екскурзии. След хранене посетете
двата бара и кафенето, поднасящи напитки и леки ястия. Безжичен интернет е наличен в бизнес центъра и се изисква такса.
Стаи: Комплексът разполага със 128 помещения, които са разделени
на следните типове: вили със стандартни стаи и водни бунгала. Стандартните стаи са оборудвани с минибар, телефон, машина за кафе и чай,
телевизор и сейф. Водните бунгала разполагат с климатик, минибар, телефон, машина за кафе и чай, телевизор, сейф, балкон, комфортен кът за
сядане и класическо обзавеждане от дърво.

www.adaaran.com/selecthudhuranfushi

Adaaran Select Hudhuran Fushi

4 * AI

Адааран – Худхуранфуши на местен малдивски език означава „Островът на бялото злато“. Тези думи много точно описват атмосферата
на курорта. Естествени гъсти зелени гори с разнообразна тропическа
флора и фауна. Истинско място за почивка на Малдивите с голяма тюркоазена лагуна и снежно бели плажове.
Местоположение: На остров Худхуранфуши, част от атол Северно
Мале. Трансферът от летището в Мале е с моторна лодка – около 30 мин.
В хотела: Ресторант, а-ла-карт ресторант, снек бар, сауна, фитнес
център, външен и вътрешен басейн, Спа център, тенис корт, собствен
плаж.
Стаи: Предлага настаняване във вили, всички оборудвани с климатик,
мини бар, сателитна TV, телефон, кана за кафе/чай, безжичен интернет
достъп, сейф.

www.adaaran.com/prestigevadoo

Adaaran Prestige Vadoo
Вадуу е един от най-малките курорти на Малдивите. Докато се
гмуркате с шнорхел можете да видите много различни видове риби като
синьоперка, риба „Джак”, скатове, малки акули, риба тромпет и много
други. На брега на острова ще видите много ендемични видове, обитаващи дивата природа като малдивската сива чапла, влечуги и много
други.
Местоположение: На остров Вадуу, част от Атол Южно Мале, на 5км от
летището. Траснферът е с моторна лодка – около 15 мин.
В хотела: Ресторант, а-ла-карт ресторант, снек бар, сауна, фитнес
център, външен басейн, Спа център, джакузи, тенис корт, водни спортове,
магазин за сувенири.
Стаи: Климатик, баня с джакузи, сешоар, мини бар, телефон, сателитна
телевизия, сейф, кана за кафе/чай.
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www.jhotelsresorts.com/web/destination.php?did=1

J Resorts Hotel Alidhoo
Канеленият остров Алидхуу, на който е разположен Alidhoo Beach
Resort е част от северния атол Хаа Алифу. Кръглият остров е с площ 35
акра и съвсем наскоро е развит като туристически район. Интересният и
красив стил на обзавеждане и големият избор от разкошни ястия, ще направят вашия престой неповторим.
Ухтииму е необитаван остров, който се намира само на 20-30 мин път
с моторна лодка от Алидхуу. Известен е с историческото си значение. Тук
е родното място на Мохамед Тхакуруфаану, един от първите национални
герои на Малдивите.
Местоположение: Комплексът е разположен на остров Алидхуу, част
от северния атол
Хаа Алифу.Трансферът от летището в Мале е с вътрешен полет с
хидроплан.
В хотела: Ресторант, а-ла-карт ресортант, бар край басейна, Спа
център, плувен басейн, магазин за сувенири, тенис на маса.
Стаи: Предлага настаняване в различни видове вили, всички оборудвани с климатик, мини бар, сейф, сателитна телевизия, баня с душ,
сешоар, халати.

BB 5 *

www.vivantabytaj.com/Coral-Reef-Maldives/overview.html

Vivanta By Taj Coral Reef
Royal Islan Resort & Spa - едно от най-предпочитаните места за любителите на подводно гмуркане, уиндсърфинг, водни ски, гребане с кану,
нощен риболов.
Местоположение: На Атола Баа, 110 км северозападно от Мале. Трансферът от международното летище в столицата е с хидроплан – 35 мин.
В хотела: Royal Island разполага с 2 ресторанта – Maakaana – ресторант
на плажа, Raabondhi Restaurant специализиран в ястия с морски дарове и
различни видове риби, бар Boli, бар Fun, бар на басейна, открит басейн,
Спа център, предлагащ различни видове масажи и ароматерапии,
джакузи, сауна, фризьорски салон. Гостите на комплекса, които търсят
приключенски спортове, могат да опитат водни ски или кайт сърф.
Стаи: Комплексът се стои от 152 луксозни вили изградени от дърво и
естествени материали и разполагат със самостоятелна тераса с кът за
сядане и изглед към Индийския океан. Всички вили са оборудвани с телевизор с плосък екран, DVD, машина за еспресо, баня с вана, душ и сешоар.

BB 5 *

www.baros.com

Hotel Baros
Местоположение: Намира се на 25 минути с моторна лодка от международно летище Мале, разположен на остров от Атол Северно Мале.
В хотела: В комплекса има изискани ресторанти и възможности за
частни вечери и обеди с интернационални ястия. Баровете и салонът са
идеални за вечерни коктейли. Гостите могат да се поглезят в Спа центъра
на хотел Maldives Baros или да се насладят на водни спортове и йога в
комплекса.
Стаи: Заобиколен от бистрите води на Индийския океан, хотел Baros
Maldives предлага първокласни, луксозни помещения за настаняване,
които разполагат със собствени градини. От просторните вили се излиза
на самостоятелна веранда с шезлонги и зашеметяваща гледка към
океана. Вилите са оборудвани с машина за еспресо, климатик, луксозна
баня с душ и вана, LCD телевизор, сателитна телевизия, безжичен и кабелен интернет, сейф.
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oстров Мавриций – приказка за двама
Цена от 752 евро

9 дни / 7 нощувки
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ 7 нощувки в хотел по избор на съответната база изхранване;
✓✓ трансфер: летище – хотел – летище;
✓✓ обслужване от представител на фирмата-партньор на
място;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
15 000 €.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ самолетен билет с включени летищни такси от 900 евро в
зависимост от свободните места към момента на раезервация; лети се през Париж, Лондон, Франкфурт или Дубай.

Мавриций е място, където ще изживеета една различна и
екзотична ваканция. Насладете се на кристално чистите тюркоазени
води, коралови рифове и цветни риби, изгрева и залеза на
слънцето, вкусна храна, лукс и комфорт… Островът е подходящ
както за влюбени двойки така и за семейства с деца. Мавриций
е най-големият от множество острови с вулканичен произход,
намиращи се на около 800 км източно от африканския континент.
Откроява се с разнообразен релеф: от планински – в южната част,
през плато – централна част, до крайбрежни низини – на север.
Преобладаваща част от населението са индуси, следвани от
креоли, китайци и европейци, а двата официални езика са френски
и английски. Символ на острова е изчезналата птица Додо.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:

Обиколка на остров Мавриций – 65 € при мин. 15 души

Тръгване от хотела: около 9:00 часа (в зависимост от хотела)
По време на обиколката се минава по алтернативни маршрути,
които ще Ви помогнат да опознаете острова. Посещава се известна
бисквитена фабрика, която съществува от 1870 г. и все още е действаща.
Приключението продължава с историческото село Махебург, известно
със своята прясна морска храна и историческо наследство от френското и английско влияние.
Къщата Еурека е автентична креолска къща, построена през 1830 г.,
разположена на брега на река Мока. Къщата е била резиденция на
британски и френски аристократи през 19 век. Тя е смятана за една от
най-големите къщи на острова, с 109 врати и прозорци. Посещението
на имението Еурека ще Ви потопи в колониалният живот. В къщата са
разположение множество антики и снимки от колониалния период.
В Еурека ще се насладите на един прекрасен обяд.
Менютата са толкова разнообразни, колкото и хората на остров
Мавриций. Например, сосът „ougaille“ е плътен средно пикантен доматен сос, приготвен с лук, чесън, мащерка, кокосова лютеница, тя е
смес от натрошен кокос с кориандър. Различни кисели краставички,
фъстъчена лютеница и за десерт – ванилов сладолед и кокос на скара.
В цената се включва: екскурзоводско обслужване на английски
език, входни такси и дегустация на чай в бисквитената фабрика, обяд
в Къща Еурека, транспорт.

Южно Приключение – 64 € на човек без напитки,
доплащане за напитки – 13 €, минимум 15 човека

Тръгване от хотела: около 8:30 часа
По време на екскурзията се посещава Trou-aux-Cerfs, изгаснал
вулкан, със секваща дъха панорамна гледка към почти целия остров.
Следва посещение на фабрика за кораби, свещеното езеро Гранд Басин
с хиндуистки храмове и Националния парк Black River Gorges, известен
с характерни растения и редки видове птици. Следва посещение на фабрика за производство и дегустация на ром, където е предвиден обяд.
Отпътиване към село Камарел, където ще имате възможността да се
насладите на прекрасните водопади и Земята в седем цвята. Това са
пясъчни дюни в различни цветове - червено, кафяво, жълто, оранжево,
виолетово, тъмно кафяво, охра, отенък на червено смесен с други
цветове, розово, сиво и други цветове, които се променят при отразявенето на светлината.
В цената се включва: екскурзоводско обслужване на английски
език, входни такси и дегустация на ром, обяд (напитките се заплащат
допълнитено), транспорт.
Напитки – 13 евро на човек - бутилка 0.5 л вода, 2 бири или 2 безалкохолни напитки, кафе.
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Приключение на Север – 65 € при мин. 15 човека

Тръгване от хотела: около 9:00 часа.
Обиколката започва с посещение на известната ботаническа
градина Памплемус. Тук са разположени над 500 различни растителни
вида, 80 от които са палмови дървета. Следва посещение на Захарния
Свят. Приключението в Захарния Свят ще Ви върне назад в историята
и ще Ви разкрие сърцето на острова и неговите тайни истории, от
създаването му до днешната етническа и културна среда. Богатото наследство винаги е било свързано със захарния епос на острова. Тук
е предвиден обяд. След обяд отпътуване за Порт Луис, столицата на
Мавриций, където ще имате възможността да се насладите на една
шарена смесица от всички култури и етноси, присъстващи на острова.
Посещение на Caudan Waterfront и местния пазар на занаятчийте, едно
от най-известните места за пазаруване на острова. Тук се предлагат
спортно оборудване, книги и списания, бижута и часовници, известни
марки текстил, декорации и други.
В цената се включва: екскурзоводско обслужване на английски
език, входни такси, обяд (напитките се заплащат допълнитено),
транспорт.

Целодневен круиз на катамаран до L’ile aux Benitiers –
158 €, мин. 15 човека

Тръгване от хотела: около 09:00 ч.
По време на този круиз ще се насладите на един поразителния
пейзаж. Ако имате късмет, ще видите също и делфините по пътя към
скалата Кристал.
По време на круиза, около 11:00 часа, катамаранът ще спре за
гмуркане в най-голямата лагуна на острова близо до кристалната
скала. Ще имате възможността да се полюбувате на морския живот и
да плувате с красиви корали и цветни риби.
Обядът се сервира на борда на катамарана и се състои от барбекю,
салати и напитки. След обяд, катамарана ще потегли в кристалните
води преди да стигне до прочутите бели пясъчни брегове на ile aux
Benitiers.
Връщане в хотела: около 16:30 часа
В цената се включва: обяд барбекю и закуски, неограничено количество напитки на борда (алкохолни и безалкохолни), оборудване за
шнорхелинг, транспорт.

Целодневен круиз на катамаран до L‘ile aux Cerfs –
158 €, мин. 15 човека

По време на круиза ще се насладите на кристално чистите води, спиращите дъха гледки и белия пясък на Ile Aux Cerfs.
По пътя, около 11:00 часа, катамарана ще спре за гмуркане в най-голямата лагуна на острова. Ще имате възможноста да се полюбувате
на живота в лагуната, да плувате сред красив корал и ярки цветни
риби. След гмуркането, катамарана продължава по протежение на
красивото източно крайбрежие, към Ile Aux Cerfs. За обяд ще бъде сервирано вкусно барбекю на борда на катамарана.
След обяд катамарана ще продължи да плава отново в тюркоазеното море, преди да пристигне и да се установи на най-известните
бели пясъчни брегове на Ile Aux Cerfs, където можете да се отпуснете
върху великолепните плажове. Също така, може да се насладите на
широк спектър от съоръжения, предоставени на острова и разнообразието от водни спортове, които се заплащат на място.
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Maradiva Resort & Spa
Уникален за острова, този пет звезден комплекс предлага дискретен разкош на частни
вили за всички гости. Вдъхновени от индийското си наследство, изживяването в Марадива
е уникално. Тук ще имате възможност да опитате от холистичния спа център, гурме кухня,
елегантност и безупречно обслужвене, а както
и собствен басейн към всяка вила.
Комплексът е разположен на зелена площ от
27-акра, а тюркоазените води на Тамарин Бей
се плискат в белия пясъчен плаж. Марадива
разполага със 65 вили в сърцето на бликащия
от енергия рай, идеално разположено голф
игрище от световна класа, гмуркане за корали,
риболов и красиви национални паркове на
острова.

Lux* Belle Mare
Луксозен хотел на остров Мавриций, блестящ с витална енергия и гостоприемството на автентичния островен живот.
Разположен в неповторимото крайморско село Беле Маре, на източния бряг на о-в Мавриций, срещу яркия фон на Индийския океан,
оживеният хотел Lux* Belle Mare Ви приветства с различен подход към островния лукс.
Насладете се на гледката на девствени бели плажове и блестяща
лагуна от традиционната Ви сламена вила или апартамент в този изключителен хотел. С напълно нов дизайн, проектиран от международния
дизайнер Келли Хоппен, хотелът ще Ви посрещне с традиционното гостоприемство на острова и със своята дискретна, но жизнена Лукс*
атмосфера.
Разходете се до нашето Lux* Me спа и различните ни събуждащи интереса ресторанти преди да стигнете до един от най-големите басейни
на острова. Потопете се или се изкушете с пресен домашно направен
сладолед натъпкан с островни плодове от нашите ICI доставчици. След
това се докоснете до островния морски живот или на едно от трите голф
игрища от световна класа, които са в близост до хотела. Каквото и да
решите, със сигурност ще бъдете очаровани от този хотел в Мавриций.

http://www.beachcomber-hotels.com/hotel/trou-aux-biches-resort-spa.html

Trou Aux Biches
Най-романтичният хотел на о-в. Мавриций
Бяла пясъчна ивица, тюркоазена лагуна с
кристално чиста вода, 35-хектара тропическа
градина. Това са само някои от очарованията
на луксозния хотел „Trou Aux Biches“. Разположението му на северозападния бряг на Мавриций
допринася за едни от най-добрите климатични
условия. Със своята романтична атмосфера
„Trou Aux Biches“ осигурява идиличната обстановка, за която сте мечтали за вашата сватба и
меден месец.
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Ambre Resort & Spa
Разположение: Хотелът е сгушен в уединен малък залив защитен от ветровете на
Мавриций.
Хотел: Предлага комфортни стаи, разположени в близост до огромен бял пясъчен
плаж. Хотелът разполага с прекрасен басейн
и множество наземни и водни спортове, 5
ресторанта, барове и СПА Център, както и
непринудена атмосфера, която допълва съвременния дизайн на хотела.
Стаи: баня с вана, душ и тоалетна, климатик,
32-инчов телевизор с плосък екран, сателитни
телевизионни канали на английски, френски,
немски и италиански език, телефон с директно
международно избиране, Wi-Fi, електронен
сейф, сешоар и гнезда за електрически самобръсначки (110/220 волта), минибар, машини за
чай и кафе.

BB, HB, AI 4 *

http://www.lemauricia-hotel.com

Le Mauricia Hotel
Избирайки този хотел вие си осигурявате чудесна комбинация между
изискан стил и разнообразие от забавления.
Le Mauricia е с топ локация: на брега на океана и на 5 минути от курортния център Gran Baie, предлагащ избор от различни ресторанти,
барове, магазини и нощен живот. Хотелът е еднакво подходящ и за
влюбени, и за семейства, и за любители на водните спортове, и за ценители на добрата кухня.
Местоположение: Хотелският комплекс се намира на плажа, на
5 минути от курортния център Гран Байе.
В хотела: 2 ресторанта и мокър бар, заобиколен от 2 инфинити басейна. На разположение на гостите има 3 осветени тенис корта и
волейболно игрище. Насладете се на релаксиращи процедури в СПА
центъра, включващ модерна фитнес зала и сауна. Гостите на хотела също
така могат да ползват удобствата в хотел Beachcomber Le Canonnier.
Стаи: Предлага настаняване в светли стаи с изглед към градината или
Индийския океан, оборудвани с: климатик, мини бар, сателитна телевизия, баня с душ, сешоар

BB, НВ, AI 4+ *

http://www.levictoria-hotel.com

+
Le Victoria
Разположен на запад по крайбрежието
на остров Мавриций, между туристическия
център на Гранд Байе и столицата.
„Le Victoria“ се е доказал като един от най-популярните семейни курорти на Мавриций.
С лежерната си атмосфера, доброто си разположение и с невероятните гледки на залези,
които предлага. Добре познат е, както с просторните си стаи с изглед към морето, така и с
множеството забавления, които предлага за
деца, тийнейджъри, и възрастни.
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Сейшелски острови – коралови рифове и тюркоазени води
Цена от 1390 евро
8 дни/7 нощувки

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет;
✓✓ 7 нощувки на съответната база изхранване;
✓✓ трансфер летище – хотел – летище;
✓✓ медицинска застраховка.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси.

Страната има площ 455,3 кв. км и е разположена в западната част
на Индийския океан на 115 острова (41 от тях са изградени от гранит
и 74 са коралови острови) от архипелазите Сейшелски, Амирантски,
Алдабра, Космоледо, Фаркуар и др., с обща брегова линия 620 км. Aрхипелагът е разположен в Индийския океан, на север от о. Мадагаскар.
Най-големите острови от групата на Сейшелските (Махе, Пралин,
Силует, Ла Диг и др.) са скалисти и достигат надморска височина до
906 м (връх Морне на о. Махе), останалите острови са малки, предимно
коралови.
Климат: субекваториален, морски. Средните месечни температури са 26-28 ºС. Валежи – до 4000 мм (максимум през лятото). Във
вътрешните равнинни части на по-големите острови са се съхранили
вечнозелени тропически гори.
Население: 81,188 души (2005 г.), Гъстота – 209.9 жители на кв. км.
Средна продължителност на живота: мъже – 70 г., жени – 76 г.
Етнически състав: сейшелци – 89.1%, индийци – 4.7%, малгаши –
3.1%, англичани – 1.6%, китайци – 1.5%
Официален език: сейшелски креол (на основата на френски език).
Други езици - френски и английски
Конфесионален състав: християни – 93.2% (от тях католици – 94.6%,
протестанти – 5.4%), мюсюлмани – 3.2%, индуисти – 2.4%, будисти –
1.2% Извън страната живеят 8 хил. сейшелци, главно в Англия. Градско
население – 59%
Столица: Виктория (25 хил. жители).
Административно деление: 23 окръга
Парична единица: сейшелска рупия (SCR) = 100 цента; 1 euro = 5,95;
1 US$ = 5,46
Мобилен оператор: Cable & Wireless Seychelles Ltd, GSM 900
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Остров Махе

Можете да останете без дъх от прекрасното ухание на орхидеи в тропическата феерия на архипелага. Главният остров Махе, на който се
намира и столицата Виктория, включва резервати, в които ще видите
хищни растения, както и уникалното дърво – медуза. Населението на
Сейшелите се състои повече от имигранти. Днес е едно от райските
кътчета на земята.

Остров Пралин

Какво ви очаква на остров Пралин: ароматин на райски цветя,
пъстри птици в сочно-зелените гори, перлени овали на нежни заливи.
Преди много години моряците, стъпили на този остров открили плод,
подобен на кокосов орех, но с гигантски размери, нарекли го COCO de
Mer, защото подобно чудо можело да дойде само от необятното море.
Това далеч не било единственото чудо на острова… но трябва да го посетите, за да се запознаете с останалите.

Остров Санта Ана

Това е най-големият сателит на остров Махе. Островът е тайната
Райска градина, някога обитавана от Адам и Ева. Тук на 500 акра частна
земя, божествени плажове и градини се къпят в меките овали на
планините.

Остров Силует

Островът е едно от тайните чудеса на Сейшелите. Скрит в топлата
прегръдка на океана, островът – резерват пази невероятната си
природа в диплити на зелени планини и сред екваториалните джунгли.
На Силует или вълшебни плажове и приключенски пътеки, а въздухът
има свой собствен уникален мирис на свежест
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http://www3.hilton.com

Hilton Seychelles Labriz Resort and Spa
Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa 5* е разположен на един от най-известните острови – Силует, третият по големина от Сейшелските острови
и същевременно един от най-непокътнатите острови на архипелага.
Летище Махе е на около 30 км и до него се стига за приблизително 50
минути (20 мин. до пристана и съответно 30 мин. с моторна лодка).
Комплексът разполага с 5 ресторанта: „Café Dauban“ – предлагащ
интернационална кухня, „Grann Kaz“ – предлага креолски деликатеси,
ресторант „Portobello“ – предлага модерна италианска кухня, ресторант
„Sakura“ с японска и азиатска фюжън кухня и ресторант „Teppanyaki“,
където на живо пред гостите се приготвят японски специалитети.
Който не желае да чака до вечеря, пък има възможност да се подкрепи
в „Pizzeria“ или в бара на басейна „Lo Brizan Bar“. Ризорът предлага
също така още един бар, басейн с детски басейн, шезлонги на басейна
и на плажа, безплатен интернет, разнообразие от бутици, тенис на корт,
плажен волейбол, бадминтон, йога, водни колела, фитнес център, водни
спортове и спа център.
111 отделни вили с изискан дизайн заобиколени от много зеленина,
предлагат релакс и спокойствие.

Mahe
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http://www.starwoodhotels.com

Le Meridien Fisherman’s Cove
Le Meridien Fisherman’s Cove 5* е разположен на северозападния бряг
на остров Махе, на леко възвишение в западния край на плажа Бо Валон.
Дългият пласъчен плаж започва непосредствено от хотела и до него се
стига по малка пътечка. Столицата Виктория е на около 6 км, а летище
Махе е на около 25 км.
Хотелът предлага идеални условия за спокойна и пълноценна
почивка. В основния ресторант „Le Cardinal“ се сервират различни тематични бюфети, а-ла-карт ресторантът „Le Bourgeois“ предлага рибни
специалитети, на разположение е също така и бар „Sunset Bar“, разположен непосредствено до морето. Пет звездният хотел предлага още спа
център, вечерни развлекателни програми, фитнес център, баскетбол,
тенис на корт, водни спортове, басейн и безплатен безжичен интернет
в лобито на хотела.
68 стаи с модерен дизайн, оборудвани с баня, вана, душ, отделна тоалетна, сешоар, халати за баня, телевизор с плосък екран, телефон,
интернет срещу заплащане, климатик, минибар, електрическа кана за
кафе/чай, сейф, балкон или тераса

Mahe – Ase Forbans
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http://gallery.constancehotels.com/CERS

Constance Ephelia Seychelles
Constance Ephelia Seychelles 5* е разположен на северозападното
крайбрежие, до морския национален парк Порт Лоне, заобиколен от
северен и южен плаж с обща дължина 1,1 км и в близост до няколко помалки плажа. Летище Махе е на около 25 км. Хотелът е разположен в
обширен ареал, простиращ се на повече от 120 хектара, заобиколен от
внушителни хълмове и естествени мангрови гори.
В хотела: 5 ресторанта и барове, 6 басейна, безплатен интернет кът,
бутици, фризьорски салон, площадка за хеликоптер, спа център, фитнес
център, аеробика, йога, тенис на корт, скуош, тенис на маса, водни
спортове и анимация.
224 апартамента и 43 вили, просторни и богато обзаведени, с кът за
сядане, баня с вана, душ, сешоар, халати за баня, телевизор с плосък
екран, Apple Mac Mini система с DVD/CD плейър, телефон, безплатен безжичен интернет, климатик, вентилатор, минибар, електрическа кана за
кафе/чай и сейф.
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Остров Бали – островът на боговете
Цена от 790 евро
8 дни/7 нощувки

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет;
✓✓ 7 нощувки в хотел по избор на съответната база изхранване;
✓✓ трансфер летище – хотел – летище;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
15 000 €.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ допълнителни екскурзии;
☐☐ туристическа виза за Индонезия – 30 USD, полага се при пристигане в Индонезия;
☐☐ изходна държавна такса в Индонезия – 150 рупии (11 €)
☐☐ летищни такси.

Индонезия е страна с невероятна екзотична красота. Земята ѝ е богата на тропически джунгли, плажове, необятни оризови плантации, извисяващи се в небесата действащи вулкани. Това е страната, която ни привлича с изобилието от храмове, богата култура и древни традици.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ

Обзорна целодневна екскурзия на Северната част на
острова /без включен обяд/ – 70.00 евро

Сити тур на Денпасар – 46.00 евро

Обиколката започва с пътуване към планинския район на Bedugul.
Спирка в Pacung сред красиви оризови тераса., посещение на колоритния местен пазар за плодове Канди Кунинг. След приситгане в
привлекателния планински курорт и езерото Бератан, ще посетите
прекрасният храм Улун Дану, посветен на богинята на водите Дви Дану.
Обиколката продължава на север по краволичещи пътища, които
водят до водопада Гитгит. Плантации от кафе и каранфили се простират до низините на Сингарая и Ловина. На връщане пътят минава
през най-красивите оризови тераси на Пупуан..

Денпасар е най-големият град в Бали, с много атракции на централния площад. От едната страна на площад Пупитан се намира
Музеят на художествените колекции, които са част от праисторически
находки от началото на 20 век. Тук ще видите множество макети, изобразяващи брачни церемонии и други жетейски събития. Посещава
се колоритен местен пазар, където селяните продават продуктите си.
Трябва да се пазарите за цените. Посещава се Изложбения център в
Бали, който представлява сграда в традиционен балийски стил. Тук се
помещава постоянна изложба на съвременни картини и дърворезби и
е на централната сцена за танцови изпълнения на балийската драма.

Приключенско сафари по залез с вечеря – 90.00 евро

Посещение на храмове – 68 евро

Приключението започва с разходка през мистичната гора на Таро,
на гърба на слонове, които ще Ви отведът на място с най-кравивият
залез на Бали. Следва сафари със слоновете до Pachyderm Palm Grove,
разположен на езеро. Там ще имате вечеря с 4 корсно меню и ще се насладите на магическото шоу с слонове - Talent Show.

Круз и вечеря на пиратски кораб – 38.00 евро
Sea walker Bali – 58 евро

Насладете се на незабравимо и уникално приключение с ходене
по дъното на морето, наслаждававайки се на красотата на подводния
свят. Разхождайки се по стълбите до дъното на морето ще имате възможност да видите различните видове риби. Warning - уникален дизайн
каска, с която The Seawalker Station е само на 3 минути пеша от плажа.
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Отпътуване към Краския храм в Менгави, Пура Таман Аюн, известен
с красивата си архитектура и околните канали. Ще видите как маймуните играят свободно в храмовия комплекс в село Кедатон, докато
селяните вършат ежедневната си работа. Късно следобед отпътуване към пещерният жрам Танах, известен със залеза на слънцето
(ако времето позволява), перфектен фон за свещен храм, разположен
върху скала – лава в Индийския океан. При отлив е възможно да се
отиде до входа на храма, но не е разрешено влизането.

www.dreamholidays.bg
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http://www.nusaduahotel.com

Nusa Dua Beach Hotel & Spa
Местоположение: Хотелът се намира на няколко минути от международното летище Ngurah Rai, директно на слънчевия и красив бряг Nusa
Dua. Категоризиран от „Leading Hotels of the World”, комплексът е разположен сред екзотични градини, създаващи чувство на спокойствие.
Намира се на самия бряг, на 150м. от бял, пясъчен плаж. Курортът ви приканва да се потопите в разнообразието от култури на екзотичен Бали и
да се отдадете на една незабравима почивка.
В хотела: Хотелът предлага на своите гости 5 ресторанта, предлагащи,
азиатска, италианска, традиционна и интернационална кухня, 4 бара, спа
център, 24 часа рум сървиз, химическо чистене, фитнес център, детски
клуб, лекарски кабинет, магазин, бизнес център, басейн, лагуна басейн,
детски басейн, закрит басейн в спа центъра, център за водни спортове,
фризьорски салон и голф клуб.
Стаи: Хотелът има 178 стандартни стаи, всяка с климатик, баня с вана
или душ, телефон, електронен сейф, мини бар, сешоар, сателитна телевизия и балкон.
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http://www.grandmirage.com

Grand Mirage Resort and Thalasso Bali
Местоположение: На брега на морето на южното крайбрежие на
Нуса Дуа в местността Tanjung Benoa, на 25 мин. от летището, недалеч от
Galeria Shopping Center и Nusa Dua Convention Center.
В хотела: Красива сграда с архитектура на традиционен дворец, заобиколена от тропически градини, декоративни водопади, от хотела се
открива пленителна гледка към свещената планина Агунг и Индийския
океан, 7 ресторанта и бара, център за Таласотерапия с уникални програми за лечение, басейни, тенис кортове, билярд, фитнес, тенис на маса,
билярд, водни спортове, голф игрище, детски клуб, дартс.
Стаи: Разполага със 161 стаи Superior Garden/ Lagoon View (с изглед към
градината или лагуната), 123 стаи Deluxe Seaview (изглед към морето), 2
Family Bungalow, 1 Sultan Suite, тераса с изглед към океана, градината или
лагуната, климатик, сателитна ТВ, телефон, сейф, радио, мини бар, термо
кана за чай/кафе, баня с вана / душ, сешоар.
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Ramada Resort Benoa
Местоположение: Ramada Resort Benoa Bali е на 700 метра от плаж
Tanjung Benoa и на 5 минути с кола от курорта Нуса Дуа. Международно
летище Нгура Рай е на около 20 минути път с кола. Хотелски комплекс
Ramada Resort Benoa разполага със спа център и басейн с воден бар и
предлага стаи в традиционен балийски стил с модерни удобства. Има
безплатен частен паркинг и 6 заведения за хранене.
В хотела: Традиционни азиатски ястия се сервират в бар и ресторанта
на плажа TAO, а ресторант Seaview предлага западна, международна
и индонезийска кухня. TAO Lagoon и лаундж барът във фоайето предлагат голямо разнообразие от напитки. Гостите могат да поддържат
форма с игра на тенис или да потренират здраво във фитнес центъра
на комплекса. Хотелът предоставя водни спортни съоръжения под наем.
Възможностите за развлечения включват също тенис на маса и дартс.
В стаите: просторните стаи на Ramada предлагат релаксираща атмосфера с дървените си мебели и тропически акценти. Те са оборудвани
с мини-бар и машина за кафе / чай. На разположение има и сейфове, климатик, сешоар, мини бар.
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Аруба – карибска екзотика и холандски комфорт
Цена от 790 евро

8 дни / 7 нощувки
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ 7 нощувки на съответната база изхранване в Аруба;
✓✓ трансфер летище – хотел – летище в Аруба;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
15 000 €.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА ВИДИТЕ:

Забележителностите на Арубa

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ самолетен билет София – Аруба – София от 900 € в зависимост
от свободните места – пътува се през Амстердам;
☐☐ допълнителни екскурзии.

Островът De Palm / http://www.depalmtours.com/de-palm-island
Сафари до плажа Baby Beach с Land Rover (целодневна екскурзия)
Джип сафари
Подводница Атлантис
Гмуркане

Нежно загърнат от тюркоазените карибски води, докоснат от слънчева целувка и разхлаждан от постоянните пасати, остров Аруба предлага
изискан лукс, божествена морска красота и чудесен климат през цялата година.
Намира се само на няколко мили от бреговете на Южна Америка. Голям само 120 кв. км с около 70 км крайбрежна ивица, Аруба предлага едни
от най-красивите плажове в света. Ако има перфектен климат на света, то той е на Аруба.
Ако търсите морско вълшебство, карибско великолепие, прекрасни бели плажове и безброй възможности за водни забавления и спортове,
то Аруба е идеалното място за вас

http://www.occidentalhotels.com/resort/occidental-grand-aruba

Occidental Grand Aruba

5 * AI

Заобиколен от тропическа градина и басейн,
пейзаж с палми…
Това е фантастичния Occidental Grand Aruba,
разположен директно на прекрасния плаж с
белия пясък и тюркоазените води на Карибско
море. Разполага с 6 ресторанта, 4 бара, нощен
клуб, различни спортни съоръжения. Перфектното място за вълнуваща почивка под
слънцето, както за семейства с деца, така и за
младоженци!

www.amsterdammanor.com

Amsterdam Manor Beach Resort
Комплексът се намира на 5 мин с кола от центъра на главния град на
острова и на 15 мин от летището. Само на няколко минути път с кола от
хотела ще откриете голям избор от магазини, казина, ресторанти и всякакви възможности за забавления.
Само малкото крайбрежно шосе го дели от перления бял пясъчен
плаж на прочутия “Eagle Beach”, обявен за най-прекрасен плаж в света от
списание Porthole Cruise.
Хотелът разполага със 72 просторни студиа и апартаменти и е идеален,
както за семейства с деца, така и за двойки търсещи спокойствие.
На разположение на гостите на комплекса са 2 ресторанта, бар, безплатен интерент в целия комплекс, мини маркет, басейн с водопад,
детски басейн, екипировка за шнорхелинг, безплатни шезлонги на басейна и плажа, хавлии за плаж.
В луксозните апартаменти с 2 спални могат да се настанят до 6 човека.
Всички стаи са с климатик, кабелна телевизия с 40 канала, телефон,
сейф, ютия и дълка за гладене, баня със сешоар, кухненски ъгъл с микровълнова печка, уред за кафе, тостер, печка, хладилник, безплатен
интернет.
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www.diviarubaphoenix.com

Aruba Phoenix Beach Resort
Предлага тенис корт, басейн с бар, голямо
джакузи, ресторант на открито със забавна
програма, ресторант и бар в хотела, център
за водни спортове, фитнес център. Огромната плажна ивица с бял ситен пясък, палми
с хамаци и сламени чадъри примамват гостите
да посрещат изгрева и залеза на плажа. Всички
стаи са в пъстри карибски декори с гледка към
океана и балкон, климатик, оборудвана кухня,
кабелна телевизия с DVD player и сейф.

BB, HB, FB, AI 4 *

www.dividutchvillage.com

Divi Dutch Village Beach Resort
Разположен сред тропически градини с 3 басейна и тенис кортове, хотелът предлага всичко,
което ще задоволи и най-капризния турист.
Скътан точно зад Divi Tamarijn Mega Beach
Resort, който се намира на самия плаж, красива
цветна пътека дели хотела от плаж Druif.
Гостите на хотела могат да ползват
удобствата на други два хотела от същата
верига, които са в непосредствена близост –
Divi Village Golf and Beach Resort и Divi Tamarijn.
Всички заедно предлагат 9 ресторанта, фитнес
център, център за водни спортове, Спа център.
За малките гости – детски клуб в Divi Tamarijn.
Стаите са декорирани в свежи карибски
цветове и предлагат климатик, кухня, телевизор, радио, DVD player.

AI 3+ *

http://www.diviaruba.com

+
Divi Aruba All Inclusive

Този all inclusive хотел е само част от комплекс Divi и е разположен директно на прекрасните бели пясъчни плажове на Durif Beach. Столицата
Аруба е на 5 минути с кола, летището – на 30 минути с кола.
Комплексът предлага настаняване само на база All Inclusive, като общо
разполага с 9 ресторанта и заведения за хранене и 7 бара.
На разположение на гостите са още 2 басейна, голям избор от немоторни водни спортове, спортен център, фитнес център, голям избор
от наземни спортове, тенис кортове, банкомат и фризьорски салон в
Tamarijn Aruba.
Всички стаи са с балкон, сателитна телевизия, телефон, климатик и
вентилатор, баня със сешоар, мини хладилник, ютия и маса за гладене. All
Inclusive системата на Divi Aruba обхваща 2 ресторанта и 3 бара.
Стаите с гледка към градината са разположени в едноетажни, двуетажни или триетажни сгради, с гледка към басейна и/или градината,
разполагат с балкон. В тях могат да бъдат настанени до 4 човека.
Стаите с гледка към морето са с едно голямо легло или две легла и
едно допълнително легло. В тях могат да бъдат настанени до 4 човека.
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Барбадос – най-белите карибски плажове
Цена от 890 евро

11 дни/ 9 нощувки – 7 нощувки Барбадос / 2 нощувки Лондон
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ 7 нощувки на съответната база
изхранване;
✓✓ 2 нощувки със закуски в Лондон;
✓✓ трансфер летище-хотел-летище на
Барбадос;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при
пътуване“: с покритие 10 000 €.

Високи палми, кокосови орехи, коктейли, безкрайно красиви
плажове и необятна водна шир с цвят на тюркоаз и коралови рифове...
това е малката Англия! Изненадахте ли се? Да, защото не много от
вас знаят, че така наричат Барбадос (най-източният от Карибските
острови). 300-годишната история на острова като колония на Англия
го прави доста инетересна комбинация от подчертана екзотика и европейски консервативен дух.
Англичаните са оставили в наследство красиви колониални сгради,
огромна библиотека с ценни карти и ръкописи, захарни плантации,
пристанище, ляво движение, английска църква и фабрика за ром.
Барбадосците пият чай, играят голф и крикет, почитат английската
кралица, имат Трафалгар скуеър и паметник на адмирал Нелсон в
столицата си Бриджтаун, но слава Богу не са взели депресантското
дъждовно време и за туристите остава райско слънце, ром и тропическа растителност

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ самолетен билет София – Лондон –
Барбадос – Лондон – София на цена от
900 евро (подлежи на препотвърждение
при резервация)

Първи ден/София – Лондон

Полет София – Лондон. Пристигане в Лондон на летище Хийтроу
в 16.00 ч. Самостоятелен трансфер с National Express (цена около 12
паунда) до летище Гетуик. Трансфер с Hoppa Bus до хотел 3* в района на
летището. Заплаща се на място билет от 4 паунда за посока. Нощувка
в Лондон.

Втори ден/Лондон – Барбадос

Закуска. Трансфер с Hoppa Bus от хотела до летище Гетуик. Полет
от Гетуик до Барбадос в 11.20 ч. Пристигане на острова в 14.50 ч. Посрещане на летището и трансфер до хотел по избор. Настаняване и
свободно време за почивка. Нощувка.

Трети ден – Осми ден/Барбадос

Девети ден/Барбадос – Лондон

Закуска. Освобождаване на стаята до обяд. Свободно време. Ранния
следобед трансфер до летището за полет до Лондон в 16.40 ч.

Десети ден/Лондон

Пристигане в Лондон, на летище Гетуик в 05.45 ч. Самостоятелен
трансфер с National Express /цена около 12 паунда на билет/ от летище
Гетуик до летище Хийтроу. От летището с шатъл-линия се продължава
за хотел 4* в района. Настаняване след 14.00 ч. Свободно време за разходка в града. Нощувка в Лондон.

Единадесети ден/Лондон – София

Закуска. Самостоятелен трансфер от хотела до летището с шатъл.
Полет до София в 08.25 ч . Пристигане в София в 13.30 ч.

Закуски. Свободни дни за плаж, забавления и екскурзии по желание
на острова. Нощувки.

www.hiltonbarbadoshotel.com

Hilton
Хотелът се намира сред пищна тропическа
зеленина и се гордее със слънчевото си и
топло време през цялата година. Комплексът
е идеален за семейства, двойки и е истински
тропически рай. Предлага 2 бара и 2 ресторанта, бизнес център, детски клуб, голям избор
от водни спортове, уроци по салса и йога, СПА
център, басейни.
Стаите разполагат с климатик, балкон, високоскоростен интернет, мини бар, уред за
приготвяне на топли напитки, сейф, бюро, ютия
и маса за гладене.
Стаите предлагат прекрасни гледки към Бриджтаун и живописния залив Carlisle. Красиво
декорирани в пъстри тропически цветове, с
плетени дървени мебели и украса от местни
художници.
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www.turtlebeachresortbarbados.com

+
Turtle Beach
Хотелът носи името на мястото, където е
построен – 450 м ивица от бял пясъчен плаж,
където морските костенурки идват, за да снасят
яйцата си всяка година. Разполага с 3 ресторанта, 2 басейна, 2 тенис корта, фитнес център,
детски клуб, СПА, джакузи за възрастни.
Стаите разполагат с балкон/патио, мини бар,
телефон, просторна баня с душ и сешоар, сейф,
климатик, телевизор

AI 4 *

http://www.almondbarbados.com

Almond Beach Village
Местоположение: Разположен е в северозападната част на острова,
на брега на морето. Разполага с красив парк и прекрасен пясъчен плаж.
Хотелът предлага изключителните предимства на настаняването на база
All Inclusive, където всичко от което имате нужда вече е предвидено. Подходящ е за семейна почивка. Столицата Бриджтаун е на 19 км, а летището
е на 35 км.
Настаняване: Хотелът разполага с 395 просторни стаи и апартаменти
(20 кв.м.), оборудвани с климатик, телефон, сателитна телевизия, сейф,
кафеварка, тераса.
Хранене и развлечения: Основен ресторант, 3 à-la-carte ресторанта
(традиционна, световна и италианска кухня – с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, дневни и вечерни анимационни програми
(карибско парти, плажно барбекю).
Спорт и развлечения: 10 басейна, 2 джакузита, фитнес зала, 4 тенис
корта, тенис на маса, плажен волейбол, Център за водни спортове
(уиндсърф, водни ски, шнорхелинг, сейлинг, каяк), голф игрище. Чадъри,
шезлонги и хавлии на плажа и при басейна.
За децата: детски басейн, активити център, площадка за игра, детегледачка, мини-клуб, анимация за деца, зала за компютърни и видео игри.
Други: магазини, салон за красота, организиране на екскурзии, интернет достъп, пране и гладене

HB 4 *

www.bougainvillearesort.com

Bougainvillea Beach Resort
Намира се на южното крайбрежие на Барбадос, на 20 минути път от столицата Бриджтаун
и на 5 минути от най-популярните места на острова - Oistins and St. Lawrence Gap.
Предлага на гостите си фитнес център, бутик и магазин за сувенири, един голям и два
малки басейна, тенис корт, СПА център.
Студиото е просторно и се намира на метри
от един от най-хубавите плажове на Барбадос.
Предлагат изглед към градината, басейна или
океана. Обзаведени са в карибски стил, с климатик и вентилатор на тавана
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Ямайка – реге, ром, тропически плажове, осеяни с палми и вечно лято
Цена от 1580 евро
8 дни / 7 нощувки

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет;
✓✓ 7 нощувки на Ямайка на база all
inclusive;
✓✓ трансфери летище-хотел-летище в
Ямайка;
✓✓ медицинска застраховка.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси – около 340 €;
☐☐ виза за Ямайка (полага се и се заплаща на
място при влизане в страната) – 20 $

Ямайка, заедно с Куба, Хаити, Доминиканската Република и Пуерто
Рико сформират архипелага на Големите Антили. Островната държава
се намира в западната част на Карибско море, на 144 км южно от Куба
и на 190 км западно от Хаити и Доминиканската република, които са
част от остров Испаньола. Макар и в непосредствена близост до Латинска Америка, страната е под британския флаг, под юрисдикцията
на Кралица Елизабет II, а официалният език е английски. Релефът е
предимно равнинен. По-голяма част от териториторията на Ямайка е
заета от варовиково плато, а най-високата точка е 2 256 м. в планината
Блу Маунтин, издигаща се в източните земи на острова. Дългата 570 км
брегова ивица е най-атрактивна за туристите. Множеството екзотични
курорти, луксозни хотели и природни забележителности привличат
1,3 млн посетители годишно. Столицата на Ямайка е град Кингстън, а
другите по-важни центрове са Монтего Бей, Портмор, Спениш Таун,
Мандевил, Охо Риос и Порт Антонио. Страната е разделена на 14
общини, които са групирани в три графства.
Ривиерата на Ямайка събира няколко райски курорта, които предлагат едно незабравимо изживяване на всичките посетители на
острова. След столицата Кингстън, Монтего Бей е най-големият и
съответно най-добре развит център. Намира се на северния бряг и
половината от хотелите са отворили врати именно тук. Подводният
парк и природният резерват ви дава възможност да се потопите в
девствената природа на това райско кътче. Един от екологично найчистите курорти пък е Негрил, който се слави с дългата си 11 км плажна
ивица, с 18 крайбрежни рифове в залива Блъди Бей и със загадъчния
водопад Яс. Това е най-бързо развиващата се курортна зона в Ямайка.
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Първите посетители на Негрил – последователи на хипи движението,
са повлияли облика му и днес курортът е коронясан за „Столица на
безгрижието“. Тук веселието е ежедневие и всеки, турист или местен,
е добре дошъл вечер в множеството ресторанти и барове по брега.
Повечето посетители се връщат тук нееднократно, и това не е изненадващо. Никъде по света няма такава комбинация от прекрасни
залези, гостоприемност и специфичната вибрация на Негрил и цяла
Ямайка!
На брега на известния Дискавъри Бей е разположен курортът Очо
Риос. А близо до него е великолепният Порт Антонио – мястото, където
живеят и най-богатите хора в страната. Атмосферата тук значително
се отличава от останалите курорти в Ямайка. Тихо и спокойно е, и поскоро прилича на пасторално селце от литературно произведение. Тук
се намират Синята лагуна, плажът Бостън Бийч, водопадите Сомерсет
и Рийч Фолс и живописната долина Рио Гранде. А тези небеизвестни
природни забележителности са направили мястото предпочитана
снимачна площадка за множество холивудски продукции.
Спокойната атмосфера, живописната природа и едни от най-красивите плажове в Ямайка превръщат малкото крайбрежно градче
Рънауей Бей в чудесно място за уединение и романтична почивка. В
същото време лесно достъпни от тук са и по-оживените, предлагащи
изобилие от всякакви забавления Очо Риос, разположен на около
16 км; и Монтего Бей – на около 60 км. Районът е надарен с изключителни природни дадености - впечатляващите „Зелени пещери“, буйни
водопади, кристално чисти извори и километрични снежно бели пясъчни плажове, осеяни с безброй палми.
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Grand Lido Negril Resort & SPA

Хотел само за възрастни!

Този уникален хотел е носител на няколко отличия и награди. Разпололожен е на красив, бял, пясъчен плаж в югозападната част на Ямайка,
залива Блуди, Негрил, на 55 мили от летище Монтего Бей (приблизително
1 час път с кола). Простира се върху територия от 22 акра тропически
градини, сред които над 100-годишно памуково дърво. Брегът е сбъдната
мечта за любителите на водните спортове – уиндсърфинг, скуба-дайвинг,
шнорхелинг, риболов.
Като инфраструктура хотелът предлага 6 ресторанта с френска или
италианска кухня, континентални менюта, 6 бара, пиано бар, дискотека,
интернет кафене, безжичен интернет срещу заплащане в общите части
на хотела, безмитен магазин, 4 тенис корта, велосипедни турове, плажен
волейбол, волейбол, тенис на маса, множество водни спортове (уиндсърфинг, плаване и риболов, водни ски, каяк, шнорхелинг, обиколки с
подводница, скуба-дайвинг), 2 басейна, 5 джакузита, фитнес център, СПА
център, голф игрище, анимация.
Хотелът разполага с 210 апартамента, всеки с удивителна гледка към
океана и плажа или зелените хотелски градини. Апартаментите са оборудвани с хладилник, мини-бар (зареден с минерална вода, газирана
вода и бира), климатик, сателитна телевизия, телефон, музикална уредба,
машина за кафе, сешоар, електронен сейф, ютия и дъска за гладене, интернет връзка.
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Gran Bahia Principe Jamaica Hotel
Хотелът се намира в сърцето на залива Рънауей, на северния бряг на
Ямайка. Обграден от естествени паркове с екзотична тропическа растителност и райски плажове. Отваря врати през декември 2006 г, разположен
директно на плажа, летището на Монтего Бей е на разстояние 1 час от
хотела, на 30 минути са водопадите Очо Риос, а столицата Кингстън –
на 2.5 часа. Хотелската част включва: 1 основен ресторант, 4 á-la-carte
ресторанта, 6 бара, 3 свързани басейна, 2 детски игрални площадки, отделена част от плажа за нудисти, СПА център, голяма тераса за слънчеви
бани и градини с чадъри и шезлонги, фитнес зала, мини-клуб за деца на
възраст от 4 до 12 години, амфитеатър за шоу програми и забавление на
гостите, тенис кортове, център за водни спортове, конферентни зали.
Шезлонгите, чадърите и хавлиите на басейна и плажа не се заплащат.
В цената на хотелския пакет се включва: мини-бар с минерална вода,
безалкохолни напитки и бира (зарежда се веднъж дневно), международна анимация за деца и възрастни (дневна и вечерна), спортове за
един час без заплащане – уиндсърфинг, тенис, шнорхелинг, плаване с катамаран, каяк, фитнес център, всички местни такси, снек-бар на плажа,
3 á-la-carte вечери в който и да е от специалните ресторанти на седмица
с предварително резервиране, голямо разнообразие от безалкохолни и
алкохолни напитки и бира в баровете на хотела.
Услуги, които се заплащат: детегледачка (след предварителна
заявка), спортове – екскурзии с катамаран, лодка и риболовни турове,
уроци по уиндсърфинг, ветроходство и скуба-дайвинг, допълнително
легло в стаята, сейф, медицински услуги, масаж, интернет клуб, висококачествени алкохолни напитки, всички останали услуги, които не са
отбелязани като „включени в цената“.
Настаняване: 680 малки апартамента, всеки с хидромасажна вана,
климатик, баня с душ и джакузи, сешоар, увеличително огледало, телефон, сателитна телевизия, мини-бар, сейф, тераса/балкон.
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Доминиканска република – палмов рай и вечно лято
Цена от 1259 евро
8 дни / 7 нощувки

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет;
✓✓ 7 нощувки на база All Inclusive;
✓✓ трансфери летище – хотел – летище;
✓✓ медицинска застраховка.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ местни държавни такси при влизане и излизане от
Доминиканската република – около 40 USD.

ЕКСКУРЗИИТЕ НА ОСТРОВА СА ПРЕДИМНО ПРИРОДНО
ОРИЕНТИРАНИ, НО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РАЗНООБРАЗНИ И
ИНТЕРЕСНИ:

„Пещерата на Дявола“ – целодневна екскурзия

Екскурзията започва с лека закуска в ранчото Капоте, след което се
отправяте към пещерата, където ви очаква Вашия гид! Следва кратко
запознаване с основите на спеологията и конна езда до входа на пещерата. В пещерата ви очакват различни приключения, сред които и
спускане с въже около 20 метра.

„Санто Доминго“ – целодневна екскурзия

Целодневна екскурзия до столицата на Доминиканската република.
Посещават се основните исторически и културни забележителности,
сред които катедралата Санта Мария ла Менор и замъка на Колумб.
Следват пешеходна разходка по улицата Кайе де лас Дамас, обяд и
следобяд – разходка с автобус из модерната част на града. Свободно
време за пазар в „Меркадо Модело”. Накрая се посещава пещерата „Де
лос трес охос”, където ще можете да видите три изключително красиви
подземни езера.

„Воден тур – екологично приключение“ – полудневна
екскурзия

След взимането от хотела следва кратък инструктаж за управление
на лодките, с които ще се насладите на тази екскурзия в следващите
три часа. След това с екипировката си за гмуркане се отправяте към
красив коралов риф, за да откриете „света на мълчанието“. Когато се
върнете на плажа, там ще Ви очакват разхладителни напитки и лека
закуска.

„Джип сафари“ – целодневна екскурзия

Целия ден ще изкарате на джипове 4 Х 4. Ще се насладите на страхотни гледки и ще можете да направите уникални снимки. Вижте и
почувствайте живота на местните хора, опитайте екзотични плодове,
кафе и захарна тръстика. В екскурзията се включва и посещение на
типично селце, а също така и на място за обработка на кокосови орехи.
На връщане ще спрете на девствен плаж, където можете да пиете
коктейли под звуците на природата. Обяда, рома и кока колата са
включени в цената!.

„Чавон и Саона“ – целодневна екскурзия

Екскурзията включва посещение на красивото селце Алтос де
Чавон, построено в средиземноморски стил от 16 в. От него се разкриват красиви гледки към реката Чавон. След това с автобус ще
стигнете до пристанището Ла Романа, от където на борда на бързи
лодки ще стигнете до Източния национален парк. От там продължавате към остров Саона. Там ще имате свободно време за обяд и за
плаж. Следобед се връщате към Плая Баваро с катамаран.
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Доминиканската република е една от най-екзотичните
и привлекателните туристически дестинации в света,
особено през зимното полугодие, когато голяма част от
северното полукълбо е обхваната от сурова зима, а тук
слънцето продължава да гали с топлите си лъчи. Местната
природа е еталон за тропически рай. Освен традиционните
за Карибско море бели плажове с прозрачни, спокойни коралови лагуни, тук ще откриете и високи планини, покрити
с гъсти тропически гори. Добре развитата местна икономика придава на туристите усещане за сигурност и това
прави островната страна дори още по-атрактивна.
Географско положение. Доминиканската република се
намира сред водите на Карибско море в континента Северна Америка. Заема по-голямата част от остров Хаити,
който е част от така наречените Големи Антили. Заема територия от около 48 433 кв.км., което я прави втората по
големина страна на Карибските острови. Граничи по суша
само с една страна – Хаити. На около 115 км на изток от Доминиканската република се намира остров Пуерто Рико,
който е самоуправляваща се страна в състава на САЩ.
Най-доброто от Доминиканската република. В най-източната част от страната, между градовете Баваро и Ла
Романа се простира Доминиканската Ривиера. Тук ще откриете най-добрите хотели и вили, най-примамливите
крайбрежни заведения, и несъмнено най-красивите
плажове. Безспорно перлата на Доминиканската Ривиера
е град Пунта Кана, който е добре известен сред любителите на екзотичните почивки. Тук е истински тропически
рай, особено през зимните месеци, когато слънцето продължава да пече безпощадно и когато единствената
възможноист за разхлада е сянката на кокосовите палми
покрай брега на морето. Ако искате да видите и изживеете
нещо по-различно, задължително трябва да посетите
остров Саона (Исла Саона). Мястото е обявено за национален парк и е защитено от закона. Тук ще можете да се
насладите на съвършенството на доминиканската природа
и то в напълно натурален и запазен вид.
Най-доброто време за туризъм в Доминиканската република е периода от ноември до април, макар че времето е
великолепно през цялата година. Все пак зимата е малко
по-суха и температурите са по-леко поносими. Другото
предимство на зимния сезон е, че вероятността за ураган
тогава е незначителна, за разлика от лятото, когато това
природно бедствие не рядко връхлита този райски остров
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Barcelo Bavaro Palace Deluxe
Хотел Barcelo Bavaro Palace Deluxe 5* е разположен на най-дългата и известна 2 км плажна
ивица в Пунта Кана. Този плаж е един от десетте
най-големи плажове в света (според National
Geographic) и е защитена от коралов риф, който
го превръща в естествен плувен басейн. Barcelo
Bavaro Palace Deluxe 5* се намира на 137 км от
летището и на 160 км от Санто Доминго.
Хотелът разполага с 11 специализирани ресторанта, 10 бара, 4 басейна, аква парк, казино,
СПА център и мол.
Стаите са оборудвани с музикални душове,
LCD телевизор, Wi-Fi достъп (срещу заплащане,
безплатен само за Club Premium гости), машина
за кафе, климатик и вентилатор на тавана, ютия
и дъска за гладене, диван, сейф, мини бар.
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Gran Bahia Principe Bavaro
Gran Bahia Principe Bavaro 5* е разположен
на един от най-красивите плажове на Карибите
– Плая Баваро – на източния бряг на Доминиканската република. Хотелът се намира на 35 км
от летището и на 5 минути от най-известното
голф игрище в Пунта Кана, проектирано от Ник
Прайс.
Хотелът предлага 9 различни тематични
ресторанта – гурме кухня, средиземноморска
кухня, италианска кухня, интернационална
кухня, японска кухня, тех-мех кухня, морска
кухня, испанска кухня, грил; 15 бара из целия
курорт, фитнес център, СПА център, анимация,
водни спортове, басейн, интернет достъп,
воден парк, конферентна зала.
Стаите са оборудвани с диван, климатик,
мини бар, балкон или тераса, вана с джакузи,
сателитна телевизия, машина за кафе, телефон,
сейф, ютия и дъска за гладене, сешоар
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Перу – изгубеният свят на Инките
Цена от 2139 евро
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет София – Амстердам –
Лима – Амстердам – София;
✓✓ билети за влак;
✓✓ 10 нощувки със закуски в Перу - 2 в Лима, 3 в Куско, 2 в
Свещената долина, 1 в Мачу Пикчу, 2 в Пуно;
✓✓ 1 нощувка със закуска в хотел Van der Valk Hotel Schiphol A4 4*
или подобен в Амстердам;
✓✓ 1 вечеря в хотела в Мачу Пикчу;
✓✓ 5 обяда по време на екскурзийте;
✓✓ всички трансфери по програмата;
✓✓ входни такси на посещаваните обекти споменати по-горе в
програмата;
✓✓ целодневна обиколка на Лима;
✓✓ екскурзия с лодка по езерото Титикака до островите Урос и
Такиле;
✓✓ обиколка на Куско;
✓✓ целодневна екскурзия до Свещената долина;
✓✓ екскурзоводско обслужване на английски език;
✓✓ представител на Дрийм Холидейс БГ по време на пътуването
при мин 15 души;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
15 000 €.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ Летищни такси – 539 € (подлежат на препотвърждение);
☐☐ Самолетни билети за вътрешни полети по програмата – 330 €
– подлежат на препотвърждение;
☐☐ Бакшиши – около 50 € (заплащат се в Блгария);
☐☐ Доплащане за единична стая – 490 €;
☐☐ Доплащане за вечери – 300 €;
☐☐ Историческа Лима – 30 € – по желание;
☐☐ Нощна обиколка на Лима – 25 € – по желание;
☐☐ Фонтаните на Лима – 26 € – по желание;
☐☐ Нощна обиколка на Лима и Фонтаните на Лима – 41 € –
по желание;
☐☐ Нощна обиколка на Лима и Вечеря с шоу програма – 65 € –
по желание;
☐☐ Фонтаните на Лима и Вечеря с шоу програма – 65 € – по желание;
☐☐ Посещение на Пачакамак – 41 € – по желание;
☐☐ Посещение на музея „Ларко Херера“ – 44 € – по желание;
☐☐ Посещение на „Музей на златото“ – 59 € – по желание;
☐☐ Гастрономически тур – 110 € – по желание;
☐☐ Гастрономически тур + Обиколка на Лима или Пачакамак –
130 € – по желание;
☐☐ Шоу с коне с Обяд или Вечеря – 110 € – по желание;
☐☐ Шоу с коне и Пачакамак – 146 € – по желание;
☐☐ Изходна държавна такса – 31 $
(заплаща се на летището в Лима);
☐☐ Напитки и други разходи от личен характер.

Полетно разписание:

Необходими документи:

София – Амстердам	
Амстердам – Лима
Лима – Амстердам
Амстердам – София
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07.15 – 09.05
12.30 – 18.05
21.15 – 15.30 на следващия ден.
10.20 – 14.00

• Валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца от датата на напускане на страната;
• Подписване на договор за организирано пътуване;
• Депозит в размер на 50% ;
• Пълно плащане – 30 дни преди датата на заминаване
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ЛИМА – КУСКО – СВЕЩЕНАТА ДОЛИНА – МАЧУ ПИКЧУ – КУСКО – ПУНО – ЛИМА
Първи ден   София – Амстердам – Лима

Заминаване от София за Лима през Амстердам. След пристигане в
Перу, посрещане от представител на фирмата – партньор, трансфер
и настаняване в хотел Casa Andina Select Miraflores 4* http://www.casaandina.com/select-miraflores/.
Вечерта по желание Вечеря /на бюфет/ в традиционен ресторант с
фолклорно шоу с музика и танци от различни части на Перу.

Втори ден  Лима

Закуска в хотела. Разглеждане на историческите забележителности на Лима – „Градът на кралете“ – булевард „Пласео де ла
Република“, площад Сан Мартин, Централният площад и околните забележителности; Президентския Дворец, Катедралата, Дворецът на
архиепископа, Кметството и жп гарата Десампарадос. Следва посещение на Манастира Сан Франциско, където има голяма изложба на
Изкуството на колониална Латинска Америка. Обиколката продължава
към Choir Hall, Манастирската библиотека, разглежда се колекция
картини с маслени бои от Зурбаран и Ривера. Следва посещение на
подземните Крипти познати още като Катакомбите, на традиционен
квартал близо до Голф Клуба Сан Исидро, Парка за отглеждане на
маслини и модерният комплекс за развлечение и търговия LarcoMar отличителна забележителност на модерна Лима, от където ще може да
се насладите на невероятната гледка към Тихия океан.
Трансфер до хотела. Свободно време и нощувка.
Вечерта по желание Нощна обиколка на Лима, посещават се „Магическия кръг на водата“ – 13 интерактивни фонтана с много цветове,
светлини и музика. Фонтаните са уникални за Латинска Америка и
са влезли в рекордите на Гинес. Те са голямо забавление за малки и
големи, но ако не внимавате достатъчно може да се измокрите!

Трети ден  Лима – Куско

Шести ден   Свещената долина

Закуска в хотела. Целодневна екскурзия: Чинчеро, Село Марас и Каменните кръгове на Морай – включен обяд, сухи пакети. Посещение на
общността Чинчеро, която се намира на 28 километра от Куско по пътя
за Урубамба. Там са разположени останките на тогавашната хасиенда
на Tupac Inca Yupanqui, както и красиви колониални храмове построени
от инките. Основната атракция тук е съботния пазар „Писак“, първоизточника на бартера на продукти от населението на долината. Този
пазар е пълен с цветове и движение, като очароват туристите с разнообразието си от занаяти и текстил направени по истински доколумбов
стил. Следва посещение на Морай. Тази общност е известна със своя
амфитеатър, образуван от четири кръгли тераси, които изглежда че
изчезват във вътрешността на пуна, като изкуствен кратер. Доказателствата сочат, че Морай е бил важен селскостопански изследователски
център за инките. Екскурзията завършва с посещение на солните
мини, това е странен обект разположен на 60 км (37 мили) и 7 км (4,3
мили) от Морай, където слоеве на бежови и бели соли все още биват използвани за разделяне на водата. Трансфер до хотела, нощувка.

Седми ден   Свещената долина – Мачу Пикчу

Закуска в хотела. Целодневно посещение на Мачу Пикчу с включен
обяд в лодж Sanctuary.
Ранен трансфер до ж.п. гарата и отпътуване към Мачу Пикчу. Разглежда се невероятната цитадела на Инките, която се намира на 113
км от Куско на 2 400 метра над морското равнище. Това архитектурно
чудо има няколко каменни конструкции, които ще Ви оставят без дъх,
заради впечатляващият дизайн. Обяд в лодж Sanctuary. Отпътуване за
Агуас Калиентес с автобус и прибиране пеша до хотела.
Вечеря и нощувка в хотел El Mapi 4* – http://www.inkaterra.com/
byinkaterra/el-mapi-hotel/.

Осми ден   Мачу Пикчу – Куско

Закуска в хотел. Трансфер до летището в Лима за полет до Куско
– „Златния град“ на Инките, разположен на около 3 250 м надморска
височина. Посрещане на летището в Куско и трансфер до хотел
Los Andes de America 3* http://www.bestwestern.com.br/en/hotels/
best-western-los-andes-de-america-cusco-76404.
Настаняване, свободно време и нощувка.

Закуска. Повторно посещение на руините на Мачу Пикчу (без екскурзовод). Изкачване и слизане с шатъл. След обед отпътуване с
влак за Куско. Трансфер до хотела Los Andes de America 3* – http://
www.bestwestern.com.br/en/hotels/best-western-los-andes-de-americacusco-76404, настаняване и нощувка.

Четвърти ден  Куско

Девети ден  Куско – Пуно (6 часа/ 400 км)

Закуска в хотела. Разглеждане на историческите забележителности
на Куско – разглеждат се близките руини на инките, включително и
Кенко – церемониалната баня на Тамбомачай и удивителната Саксауаман, огромна крепост от масивни камъни. Следва обиколка на града,
включително Кориканча (храма на Слънцето), прекрасен пример за архитектурата на Инките, централния площад и Катедралата.
Трансфер до хотела, свободно време за обяд и самостоятелно разглеждане на многобройните забележителности и музеи на Куско и
нощувка.

Пети ден  Куско – Свещената долина (1 час/ 50 км)

Закуска в хотела. Целодневна екскурзия с включен обяд до Свещената долина и главния град в нея – Олантайтамбо. Долината
Урубамба или Свещенната долина на Инките е разположена на височина от 8,500 фута и представлява историческото сърце Империята
на Инките. Олантайтамбо е построен при управлението на Пачакутек,
най-успешният владетел на Инките. Тук се разглеждат запазените
руини от цял комплекс сгради, които включват Цитаделата, Храма на
Слънцето и жилищата на древните Инки, живописно разположени в
долината на река Урубамба. Малки селца са разположени в дъното на
долината, а каменната крепост на Олантайтамбо и Писак служат едновременно за осигуряване на защита и като религиозни центрове. Обяд
в ресторант Ананау. Нощувка в хотел CAPC Scared Valley 4* http://www.
casa-andina.com/casa-andina-private-collection-valle-sagrado.

Закуска в хотела. Отпътуване за Пуно, като по пътя се посещават
туристическите обекти - Andahuaylillas, Raqchi, La Raya и Pukara. Обяд
– сухи пакети по път. Настаняване в хотел Sonesta Puno 4* – http://www.
sonesta.com в Пуно, нощувка.

Десети ден  Пуно

Закуска в хотела. Посещение на двата по-известни малки плаващи острова, направени от тотора (местна тръстика) в езерото Титикака: Урош
и Tакуиле, където жителите му са отдадени на селското стопанство и
риболова, а жените – на тъкането и са разработили оригинална форма
на туризъм, в която посетителите да споделят тяхната храна, домове,
обичаи и традиции. Включен обяд. Късно връщане в хотела, нощувка.

Единадесети ден   Пуно – Лима – Амстердам

Закуска в хотела. Транфер до летището в Пуно за полет до Лима в 16.25 ч,
пристигане в Лима в 19.30 ч. Следващ полет за Амстердам в 21.15 ч.

Дванадесети ден  Амстердам

Пристигане в Амстерам следобед в 15.10. Настаняване в хотел 4* на
летището. Свободно време и нощувка.

Тринадесети ден – Амстердам – София

Закуска в хотела. Полет Амстердам – София в 10.20, пристигане в
България в 14.00 ч.
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Куба – салса, меренге и пури
Цена от 1090 евро
ХАВАНА И ВАРАДЕРО

11 дни / 9 нощувки – 2 нощувки Хавана/ 7 нощувки Варадеро
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет София-Хавана-София;
✓✓ всички трансфери;
✓✓ 2 нощувки със закуски в Хавана;
✓✓ 7 нощувки във Варадеро на база ALL INCLUSIVE;
✓✓ медицинска застраховка „помощ при пътуване“ с покритие
10 000 евро.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси - 399 евро;
☐☐ виза за Куба - 40 щ.долара (при подаване на документи от туристическа агенция);
☐☐ такса напускане на страната $ 25

Необходими документи за виза:
•

2 снимки, паспорт и попълнен формуляр за записване

Огнени ритми на салса и меренге и аромата на пури омайват сетивата от всеки ъгъл в центъра на стара Хавана. Възрастни кубинки услужливо
позират с пура в уста, детски групички деликатно следват туристите и с интерес слушат беседите за собствения им град.
Тюркоазените карибски води бавно галят ситния бял плясък, нежно застлал красивите плажове на Варадеро.
За всички, които предпочитат водните спомени остава да грабнат въдицата и да тръгнат на лов за баракуда, точно както Хемингуей разказва
в прочутия си роман. А защо не гмуркане край кораловите рифове, скрили надълбоко спомени за корабокрушенци и подводни съкровища. Или
пък друго неповторимо усещане – плуване с делфини край полуостров Сапата

ЕКСКУРЗИИ ОТ ВАРАДЕРО:

ПИНАР ДЕЛ РИО С АВТОБУС

След закуска тръгване от хотела. По пътя спиране за почивка и
снимки на моста Bacunayagua. Обиколен тур на долината Винялес,
включваща Праисторическата фреска, разходка с лодка през Индианската пещера, „Palenque de los Cimarrones“. Обяд (хляб и масло,
зеленчуци, свинско печено, ориз, десерт, кафе, напитка). Обиколен тур
на Пинар дел Рио, включващ посещение на цигарена фабрика и фабрика за ром. Трансфер до Варадеро.

долината Юмури. Посещение на една от най-известните пещери в куба
„Сатурновата пещера“, смятана от много хора за едно от природните
чудеса на острова. Време за плуване. Трансфер до Варадеро.

КАРИБСКИ ДЕН С JEEP 4X4 – ПОЛУОСТРОВ САПАТА, ФЕРМА ЗА
КРОКОДИЛИ В ГУАМА, АМАРИЯС

Закуска. Трансфер с Hoppa Bus от хотела до летище Гетуик. Полет
от Гетуик до Барбадос в 11.20 ч. Пристигане на острова в 14.50 ч. Посрещане на летището и трансфер до хотел по избор. Настаняване и
свободно време за почивка. Нощувка.

Тръгване от хотела. Обиколен тур на полуостров Сапата. Пристигане в Пунта Пердис. Коктейл за добре дошли. Плуване с шнорхели в
Карибско море. Посещение на фермата за крокодили Гуама. Отправяне
към града Амарияс. Обяд (хляб и масло, салата, свинско/пилешко,
ориз, десерт, кафе, напитка и бар с безалкохолни напитки). Свободно
време за конна езда, риболов, разходка с лодка. Плаване с Катамаран
по каналите Cienaga de Zapata. Връщане към Варадеро.

ТУРИСТИЧЕСКА ОБИКОЛКА ВАРАДЕРО И КАРДЕНАС

САФАРИ КАЙО БЛАНКО И ПЛУВАНЕ С ДЕЛФИНИ

ТРОПИКАНА ВАРАДЕРО

Тръгване от хотела. Обиколен тур на Карденас, включващ исторически и културни забележителности като: паметника на „Гигантския
Морски Рарк“, паметника на „Колелото“ и „Конят с файтона“, парка
на Христофор Колумб с католическата църква и най-старата статуя
на Колумб строена в Латинска Америка. Обиколен тур на Варадеро,
включващ историческата част, Музея на Града, пазара Флеа (включен
коктейл). Свободно време за шопинг в търговския център Пласа
Америка. Трансфер до хотела.

Тръгване от хотела. Атрактивна среща с влюбени/ целуващи се
делфини. Круиз сред тюркоазените води на южния бряг на Варадеро.
Плуване с шнорхели сред близките коралови рифове. Свободно време
в Кайо Бланко – един от близките до Варадеро рифове. Обяд (морска
храна - омари, скариди, октопод; пиле, хляб, ориз, зеленчуци, десерт,
кафе). Барът е на разположение през цялото време, докато сте на
борда и по време на посещението на Кайо Бланко. Трансфер до хотела.

ДЖИП САФАРИ

Тръгване от хотела. По пътя стоп при Снек Бар „Fiesta Campesina“.
Обиколен тур на Санта Клара, включващ мавзолеят на Че Гевара, парка
Видал. Отпътуване към Тринидад през планинската верига Ескамбрей.
Обиколен тур на Тринидад, включващ едни от най-хубавите места
като площадът Майор, градската църква, пазарът Флеа. Кратка почивка в бар Канчанчара, за да опитате популярната кубинска напитка,
носеща същото име. Обяд в стария град. Обиколен тур на Сиенфуегос,
включващ Сентрал Парк, двореца Вайе,както и други културни и исторически забележителности. Трансфер до Варадеро, по пътя стоп в
Ranchon de Aguada de Pasajeros.

Тръгване от хотела. Jeep Safari сред Кубинските околности, за да
се насладите на буйната кубинска растителност и смайващи гледки.
Плуване с шнорхели край близките коралови рифове в Плая Корал.
Каране на моторна лодка сред водите на река Канимар – най-голямата
в провинцията Матанзас. Пристигане в ранчото „Ла Арболеда“, за да ви
нагостят с местен обяд в кубински стил. Мястото е уникално, можете да
поплувате в реката, да яздите кон или просто да си почивате. Обиколен
тур на Матанзас, известен още като „Градът на мостовете“: площадът
Вигиа, Паркът на Свободата, пазарът Флеа и възможност за гледки от
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Havana

BB 5 *

www.hotelnacionaldecuba.com

Nacional de Cuba
Nacional de Cuba е един от символите на
Хавана. Обявен е за национален паметник и има
неповторима атмосфера и уникална история.
Сред знаменитите гости на хотела са Франк
Синатра, Александър Флеминг, Ава Гарднър,
Чърчил. Тук се намира второто по известност
кабаре в столицата “Parisien”, което представя
пищен спектакъл от цветове и завладяващи
ритми всяка вечер между 21.00 и 2.00 ч

Varadero

AI 5 *

www.solmelia.com

Tryp Peninsula
Един от най-хубавите хотели във Варадеро, разположен сред красиви
градини на самия плаж. Центъра на Варадеро се намира на 14 км от
хотела, а летището е на 45 км.
Басейн за възрастни и 2 детски басейна, допълват красивия изглед на
градината, която отвежда до самия плаж. 4 ресторанта и 3 бара, бизнес
център, магазини, мини клуб и детска площадка, 2 тенис корта, многобройни възможности за водни спортове.
Стаите са с климатик, сателитна телевизия, баня със сешоар, уред за
приготвяне на топли напитки, телефон, интернет и сейф

Varadero

AI 4 *

www.solmelia.com

Sol Palmeras
Още един чудесен хотел, разположен по протежение на плажа във Варадеро. С прекрасни тропически градини нежно обгърнали 2 басейна за
възрастни и 1 детски, Sol Palmeras 4* е част от комплекса Las Américas.
За тези, които обичат да посрещат залеза и изгрева на слънцето с чаша
коктейл в ръка под открито небе са 2 бара и ресторант в градината, както
и бар на плажа.
На разположение на гостите са още мини маркет, магазин за сувенири,
детски клуб и площадка, център за масаж, общо 6 ресторанта и 4 бара. За
нощните птици са вечерните шоу програми в градината и в хотела. Разнообразието се допълва от уроци по испански и салса, плажно парти.
Стаите са с климатик, тераса, телефон, сателитна телевизия, баня със
сешоар, сейф.

Varadero

AI 4 *

www.iberostar.com

Iberostar Tainos
Чудесен хотел в традиционен карибски
стил, разположен на самия плаж във Варадеро.
Всички стаи са с балкон, телефон, сателитна телевизия, климатик, мини бар и сейф.
На разположение на гостите са Мини клуб,
СПА център, вечерно шоу в хотела 5 дни от седмицата, 4 ресторанта и 4 бара, 2 басейна
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Мексико – по стъпките на древните Маи
Цена от 900 евро

8 дни / 7 нощувки
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✓✓ самолетен билет: София – Канкун – София;
✓✓ 7 нощувки в хотел по избор в Канкун или Ривиера Мая;
✓✓ трансфер летище – хотел – летище;
✓✓ медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие
15 000 €.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
☐☐ летищни такси – 347 €.

ЕКСКУРЗИИ ОТ КАНКУН:

Чичен Ица – 70 €

Елате и ще бъдете изумени от това вълшебно място. Открийте
тайните, скрити от древните маи в Чичен Ица . По време на пътуването
се сервира континентална закуска. Комплексът Чичен Ица е основан
през 525 г. преди Христа и е признат за едно от новите чудеса на света,
обявен е от ЮНЕСКО за световно културно наследство. В този впечатляващ комплекс ще видите пирамидата на Кукуклан, стената на
жертвоприношенията, Обсерваторията, стената на черепите и най-големият съд, където шепотът се чува на километри далечина поради
мощните акустични свойства на структурата си. Чичен Ица привлича
хиляди посетители по време на пролетното равноденствие заради
феноменалния ефект на сянката на храма на Кукулкан. По това време
сянката изглежда като пернат змей, който пълзи по стената на пирамида. И когато огладнеете следва традиционният мексикански обяд
(напитките са включени в цената) в ресторанта Hubiku. На връщане се
спира за посещение на колониален град Валядолид.
Екскурзията продължава около 12 часа, от 07.15 до 19.20ч.

Остров Муерес с катамаран – 56 €

Насладете се на един прекрасен ден на Карибите – разходка с катамаран от Канкун до остров Муерес. По време на пътешествието ще се
видите на впечатляващите и изключително красиви коралови рифове
в тюркоазените води на Карибско море. Ще имате възможността да се
насладите на красотата на Карибите, на пищна тропическа джунгла и на
невероятното наследство от цивилизацията на маите. Остров Муерес
е едно от природните съкровища на Мексико и истински земен рай. В
„Isla Mujeres Beach Club“ ще Ви предложат вкусен обяд на шведска маса.
Менюто се състои от разнообразни салати, пържени риби, пиле, ориз,
макаронени изделия, картофено пюре, пържени такос, задушени зеленчуци, боб, плодове и десерт. Към безплатните напитки се включват
– текила, ром, водка, бира, безалкохолни напитки, плодови сокове и
вода. По желание – гмуркане с шнорхел.
Екскурзията продължава от 10.00 до 17.30 ч.

Острови Контой и Муерес – 95 €

Ако сте любител на природата трябва задължително да посетите
остров Контой.
Очаква Ви 45 минутно пътешествие до острова, по време на което
ще бъдете очаровани от кристално чистите води и неописуемите
гледки. Вие ще имате възможността да се гмуркате с шнорхел в прекрасния коралов риф Ixlache, смятан за втория по-големина в света.
По-късно ще отплавате към най-южната точка на острова, където ще
имате възможността да видите фара, рибарско село, както и гнезда
на птиците фрегати, пеликани и корморани и ако имате късмет, може
дори да видите орел, скатове, костенурки и морски звезди. Докато сте
на острова ще посетите музея на флората и фауната, от където можете
да се насладите на невероятната гледка към лагуната и мястото,
където около 250 вида птици, гнездят на острова. Следва късна
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закуска на шведска маса. Менюто се състои от печена риба, пиле, гуакамоле, салата, ориз и пресни плодове (с включени напитки). След това
ще имате достатъчно време, за да си починете и да се насладите на
слънце, море и пясък. Следва отпътуване към другия карибски остров
– Муерес, където ще имате достатъчно време да го обиколите и дори да
си направите някои покупки.
Екскурзията продължава от 09.00 до 16.30 ч.

Вечеря с омари на борда на пиратския кораб „Капитан
Кук“ – 75 €

Изживейте пиратски легенди на борда на галеона на капитан Кук.
Насладете се на вкусна вечеря с лобстери, докато гледате грандиозното пиратско шоу. Бумът на оръдието означава, че шоуто е на път
да започне. Капитан Кук ще ви бъде домакин и церемониал-майстор
за вечерта. Той ще Ви запознае с екипажа си и ще Ви разкаже за невероятните приключения в открито море . Веселбата ще започне със
състезания, танци, пиратски шоута и още много други.
По време на вечерята ще Ви сервират самите пирати, но бъдете внимателни докато се храните, може друг кораб да се приближи тихо в
тъмнината и да Ви нападне. Не се страхувайте, капитан Кук ще издаде
заповеди на хората си да заемат бойни позиции, оръдията са готови за
огън. Пирати, въоръжени до зъби с мечове и пистолети ще скочат от
такелажа надолу до палубата, където следва бой с мечове между екипажите, озвучен с невероятни звукови и светлинни ефекти.
Вечерята е богата – омари, бюфет от салати, задушени зеленчуци,
ориз, печени картофи и десерт. Неограничено количество мексикански напитки по време на пътуването. Ела с нас на това приключение
в открито море.
Приключението стартира в 18.30 от пристанището Пуерто Хуарез и
приключва на същото място в 22.10.

Разходка с делфини – 70 €

Dolphin Ride е програма, с която ще имате възможността да прекарате много време с делфини във водата и на платформа. Ще имате
възможността да плувате свободно с делфините, а също така ще може
и да разгледате подводния свят със специални очила. Интересна част
от програмата е, че ще получите една голяма целувка от делфин!
Черешката на тортата е обиколка на басейна върху делфин!
Продължителност на програмата – 45 минути.

Xplor парк Ривиера Мая – 77 € (билет за вход с включен
обяд и напитки)

Провокирайте и тествайте собствените си емоции, докато се забавлявате в най-добрият екотуризъм парк в Ривиера Мая – Xplor. Паркът
е разположен на площ от 6 мили и разполага с единадесет вълнуващи
въжени линии/ пътеки http://www.youtube.com/watch?v=ar1l2bv18VE.
Ще изживеете едно пътешествие в джунглата на безспирни превозни
средства. Ще се потопите в подземен рай, в който може да плувате заобиколени от сталактити и сталагмити. Следва рафтинг по уникален
маршрут и не на последно място богат обяд на блок маса, който ще Ви
зареди с енергия.
Цената включва входен билет, обяд и напитки, без трансфери.
Паркът работи от 9.00 до 17.00 ч.

Wet‘n Wild аквапарк Канкун – 39 € (билет за вход с
включени храна и напитки)

Wet’N’Wild е единственият воден парк в Какнкун и Ривиера Мая.
Намира се в хотелската зона на Канкун и е с площ от 18 акра. Паркът
разполага с множество атракции и е подходящ за всички вързасти.
Може да направите една впечетляваща езда Камикадзе, да изпробвате
множеството водни пързалки. Тук може да изкарате един пълен ден с
емоции и неограничени забавления, заобиколени от тропическа растителност и прекрасни пясъчни плажове.
В аква парк Wet‘n Wild храната и напитките са включени в цената.
Паркът разполага със специализиран ресторант – Caribbean Breeze.
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Паркът работи от 9.30 до 17.00 ч.
Цената включва входен билет, храна и напитки, без трансфери.

Tulum Xplorer – 25 €

Не пропускайте възможността да посетите едни от най-известните
и запазени останки от Маите. Разположени са на единствената скала на
брега на Юкатан, където маите са избрали да построят този приказен
град преди около 1000 години. Тулум е най-значимата археологическа
находка от Маите, която е била построена на скалите на Мексиканската
част от Карибско море. След Чичен Ица, това е най-посещаваната забележителност, наследена от маите, на Юкатанския полуостров.
Екскурзията стартира от: Scuba Cancun km 5.2 Hotel Zone.
Продължителност: около 3 часа, от 13:30 до 16:30 ч.

Шнорхелинг приключение с обяд – 50 €

Потопете се в очарованието на океана по време на това еднодневно
пътешествие. Ще имате възможността да се потопите в лазурните води
на Карибско море и да се насладите на живописния подводен свят. Този
тур е подходящ както за начинаещи, така и за експерти в шорхелинга.
Ще получите както екип за шнорхелинг, така и подробна информация.
Приключението с шнорхели включва 2 тура с водач. Един сутринта,
който ще Ви откара до 2 рифа. Един в плитки води и един в дълбоки
води, навътре в океана. Всеки един разполага с различна екосистема и
различен подводен живот. На всеки един от рифовете се стои около 40
минути, преди да се върнете на брега.
Докато сте на брега, ще отседнете в клуб, където ще имате възможността да се насладите на вкусна храна и тропически коктейли, преди
да решите дали да си почивате или да се включите в плажен волейбол.
Към краят на приключението ще Ви отведем до второ посещение на
рифове. Това ще бъде по-късно следобед, когато и температурите и
светлината ще са различни, което ще Ви даде един съвсем различен
поглед над рифовете.
Екскурзията стартира от лобито на хотела около 9.00 ч. и е с продължителност около 9 часа. Провежда се на английски и испански език.
Храната и напитките са включени в цената.

Сафари в Джунглата в Коба – 60 €

Щатът Quintana Roo има различна и променяща се фауна, като се
започне от ягуари до множество насекоми, всичко това във вечно
зелените гори. На фона на тази гора, маите са построили Коба, метро-

Ривиера Мая
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полис, който се е изхранвал от 5 езера. Езерата могат да се видят от
върха на голямата Пирамида в Коба. Това е най-високата пирамида на
Юкатанския полуостров, от която може да се насладите и на джунглата.
Екскурзията стартира от лобито на хотела около 7.00 ч. и е с продължителност около 8часа и 30мин.
Провежда се на английски, испански и френски език.
Храната, напитките и трансфера са включени в цената.

Карибски карнавал – 55 €

Карибски Карнавал е парти круиз, който стартира от Канкун и ще Ви
отведе в частен Клуб на плажа на остров Мухерес (островът на жените).
Круизът е известен с музика на живо, забавни състезания, вкусна
вечеря и забавна шоу програма. Всичко това с привкус на латиноамериканска култура.
Приключението стартира от пристанището на Playa Tortugas
Канкун. Продължителност: около 5 часа.

Xcaret Tour – 90 €

Преоткрийте най-известния еко парк на Ривиера Мая. Приключението започва още от момента, в който ще Ви вземат от хотела. Паркът
се намира на около 1 час път с кола от Канкун и на 15 мин от Плая Дел
Кармен. Ще опитате различни морски приключения като шнорхелинг,
плуване с делфини и още много…
Ще посетите развъден център за местна фауна, останки от маите,
парк на пеперудите, аквариум с огромно разнообразие от растителност и стотици риби. Турът приключва с грандиозно мекскиканско
Xcaret шоу. Това шоу ще Ви отведе в историята на Мексико. Паркът е
дом на стотици видове екзотични животни. Ще посетите Острова на
Ягуарите, ще плувате в кристално чистите води, за да опознаете подземните пещери. Не е нужно да си професионален водолаз – всичко,
което трябва е приключенски дух. А за тези от вас, които искат да се
възхищават на морския свят, без да се намокрят, не пропускайте да
посетите собствения коралов риф на Xcaret. Аквариумът съдържа
над 5 000 организма от 500 вида в резервоари, съдържащи вода, изпомпвана директно от Карибско море. По време на престоя си в парка,
ще се насладите също и на изискан бюфет, мексиканска или интернационална кухня.
Екскурзията стартира от лобито на хотела около 7.00 ч. и е с продължителност около 10 часа. Провежда се на английски и испански език.
Храната, напитките и трансфера са включени в цената.

www.barcelo.com

Barcelo Maya Beach & Caribe
Намира се на около час път от летището в
Канкун и на 20 минути от Плая дел Кармен, недалеч от Тулум и Xel-Ha.
Разполага с 3 ресторанта, 4 бара, басейни с
джакузи, детски басейни и воден парк за деца до
12 години, СПА, дискотека, фитнес зала, 7 тенис
корта, мини голф игрище, футболно игрище.
Недалеч от хотела гмуркачите ще намерят
още един земен рай. Чистотата и прозрачността на водата са до 50 метра, а кораловите
рифове правят мястото съвършения избор за
любителите на гмуркането. Предлага се още
нощно гмуркане, гмуркане в подводни пещери,
разглеждане на останки от потънали кораби.
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Мексико – по стъпките на древните Маи
www.omnihotels.com

Omni Puerto Aventuras

5 * BB

Ривиера Мая

Този бутиков хотел се намира на 45 мин
от летището в Канкун и на 15 мин от Плая дел
Кармен. Разполага с 3 бара, 2 ресторанта и с
30 стаи, всяка от които с джакузи и хамак на
балкона. Предлага на гостите: 2 басейна, детски
басейн, голям плаж. Стаите са с климатик, уред
за приготвяне на кафе, баня със сешоар, бюро,
вентилатор, ютия и маса за гладене.
За любителите на голфа, на около четвърт
миля от хотела има голф игрище.

http://park-royalhotels.com

Cancun Caribe Park Royal Grand
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Канкун
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Канкун

3 * AI

Канкун

Разполага с 3 ресторанта, снек бар и пицария, 3 бара, гимнастически салон, СПА. Част
от стаите са с гледка към морето, мини бар, климатик, уред за топли напитки, баня със душ и
сешоар, кабелна телевизия, телефон, радио,
ютия и маса за гладене.

www.oasispalmbeach.com

Oasis Palm Beach
Хотелът е разположен на 5 минути от центъра на Канкун, до множество магазини, барове и ресторанти. Plaza Caracol Mall се намира на
5 мин с кола, а централната автогара е на 15 мин с градския транспорт.
Комплексът се намира на 20 минути от международното летище в Канкун
и е разположен в близост до пристанището, от където тръгват круизните
кораби до остров Мухерес.
Хотелът разполага с 10 ресторанта, 7 бара, 2 басейна с изглед към
океана, детски клуб с ресторант, малка пързалка и столове. Хотелът има
собствена плажна ивица с дължина 200 метра и СПА център. Вечер може
да се забавлявате с шоу програми, организират се специални мекскикански фолкорни вечери, морски пирати. Предлагат се и различни водни
спортове като: водна аеробика, водни ски, джет ски, моторна лодка,
скуба дайвинг, сърф, катамаран, плажен волейбол, голф, тенис.
Стаите са обзаведени в мекскикански стил и разполагат с климатик,
кабелна телевизия, сешоар, радио, минибар и сейф (срещу заплащане).

www.flamingocancun.com

Flamingo Cancun
Намира се на 20 минути от летището в Канкун
и на толкова от центъра на градчето.
Хотелът има прекрасен голям плаж, 2 бара, 2
ресторанта, солариум, фитнес център, басейн,
магазин за сувенири.
Стаите са декорирани в пъстри, светли
цветове, предлагат гледка към морето или към
лагуната. Разполагат с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня със сешоар.
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Общи условия
РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ

Резервации за организирани пътувания на Дрийм Холидейс може
да направите по телефон, електронна поща, факс, чрез нашата електронна страница, лично в офис на Дрийм Холидейс или в оторизираните
от фирмата туристически агенции в цялата страна. Записването става
срещу внесен депозит в размер на 50% от общата сума и сключен договор за организирано пътуване. Доплащането се извършва до 20 дни
преди датата на заминаване, освен ако не е упоменато друго. В противен
случай резервацията се счита за анулирана и дължите неустойка според
общите условия за анулации. Условията на плащане са различни при
резервации с дата на заминаване по-близка от 20 дни след сключване
на договор или при резервации по ‚Last Minute’ оферти. В подобни
ситуации при сключване на договор се изисква пълно плащане. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от туроператора в
рамките на 48 часа. Настаняването в хотел става след 14.00ч. в деня на
пристигане, а освобождаването на стаите до 12ч. в деня на напускане.
Ако за заявената от Вас дата няма свободни места в полета или хотела,
Ви предлагаме първата възможна дата на пътуване.
Заявките за оферти за индивидуални пътувания се обработват в
рамките на 2 работни дни и само в случаите, когато е налична следната
информация:
»» три имена на туристите на латиница по задграничен паспорт;
»» ако има деца, участващи в пътуването, е необходимо да се посочи
дата на раждане;
»» приблизителен период на пътуване и продължителност;
»» изисквания към настаняването – категория хотел, вид стая, база
на изхранване.
»» За целта, молим да попълните бланката за индивидуални туристи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Необходими данни за резервация и сключване на договор за организирано пътуване:
»» три имена на всички туристи на латиница по задграничен паспорт
»» желана дестинация, програма
»» изисквания към настаняването - категория хотел, вид стая, база
на изхранване
»» период на пътуване, желан брой нощувки
»» специални изисквания
За страните, с които сме в безвизов режим, са Ви необходими валидни задграничен паспорт или лична карта, съответната изискуема
сума дневни пари и медицинска застраховка.
За деца под 18 години, пътуващи без родители, е необходимо нотариално заверено родителско съгласие за излизане в чужбина. Ако
дете пътува с единия родител, е необходимо съгласието на другия.
Граничните власти изискват копие на декларацията. В случай, че родителите и детето са с различни фамилии, е необходимо да се представи и
копие от акта за раждане на детето.
Чужди граждани, желаещи да пътуват с Дрийм Холидейс, трябва
да се информират за визовия режим на тяхната страна със страните,
включени в съответната програма.
Туроператорът не носи отговорност, ако пътуването не се осъществи
поради недопускане на туриста от страна на митническите и гранични
служби да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването, поради липса на лични документи, оформени по надлежния
ред, извън предоставените от туроператора или поради извършени
правонарушения.

АНУЛАЦИИ, ПРОМЕНИ, РЕКЛАМАЦИИ

В случай на отказ от потвърдено пътуване и прекратяване на договора от страна на потребителя и по причина независеща от Дрийм
Холидейс, се удържат следните неустойки:
»» до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки;
»» от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

»» от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 85% от общата
стойност на пътуването;
»» от 19 дни до датата на пътуването – 100% от общата стойност на
пътуването.
Забележка: За далечните дестинации анулациите, промените и
резервациите са конкретни за всяка програма и са упоменати в съответната оферта. Дрийм Холидейс може да отмени пътуването, ако не е
набран необходимият минимален брой участници или ако отмяната се
дължи на непреодолима сила. Всички автобусни обиколни програми се
реализират при минимум 30 туриста, а самолетните – при минимум 15
туриста. В случай на по-малко записали се туристи, Дрийм Холидейс си
запазва правото да анулира провеждането на пътуването като уведоми
своите клиенти не по-късно от 10 дни преди определената начална дата.
В случай, че желаете да промените програма, направление, хотел или
др. по вече потвърдено пътуване е необходимо да направите заявка за
нова резервация.
Туроператорът си запазва правото за промяна в датите и часовете на
тръгване, цените и условията на различните оферти, за което ще бъдете
уведомени своевременно.
Когато настъпят значителни промени в някоия от клаузите на договора за организирано пътуване, туроператорът е длъжен да уведоми
потребителя за правата му по чл.35 от Закона за туризма.
Рекламации от потребителя се приемат само в писмен вид и в срок до
3 дни след датата на приключване на пътуването. Потребителят подава
рекламацията лично в офис на Дрийм Холидейс или по електронен път,
като е длъжен да представи тристранен протокол, подписан от потребилтея, хотела и представител на приемащия туроператор на място.
В срок до 30 работни дни от датата на депозиране на рекламацията,
туропертора-организатор уведомява потребителя относно своето становище по съответната рекламация.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Плащанията се извършват в брой, по банков път по сметката на
Дрийм Холидейс или с дебитна/кредитна карта, в лева, по фиксинга на
БНБ в деня на плащането. Разплащането в други валути се калкулира по
фиксинга за деня на Банка ДСК.
Увеличението на договорената обща цената е възможно, при наличието на една от следните причини, възникнали след подписването
на договора за организирано пътуване: покачване цените на горивата, промяна на стойността на транспортните разходи, изменение
на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните
курсове.

ЗАСТРАХOВКИ

При организирани пътувания Дрийм Холидейс осигурява на своите
клиенти застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, покриваща медицински разноски в резултат на злополука или акутно заболяване с
покритие € 15 000. Дрийм Холидейс предоставя на клиентите си оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.
При индивидуални резервации издаването на застраховка е допълнителна услуга и сумата на нейното покритие е по желание на клиента.
Дрийм Холидейс БГ ООД има сключен договор за застраховка „Отговорност на туроператора“, съгласно чл.42 от Закона за туризма, с номер
на застрахователната полица – 12 100 1315 0000301546 на ЗАД „Армеец”.

ДРУГИ

Не се изисква минимален брой участници по програмите, освен ако
изрично не е упоменато друго.
Всяка програма има начална и крайна дата на пътуване. За начална
дата се счита датата на заминаване, а за крайна дата – датата след последната нощувка.
Всяко полетно разписание може да претърпи промяна, в зависимост
от изскванията на авиокомпанията, изпълняваща съответния полет.
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