
Аll Inclusive 

ПОЧИВКА В КЕНИЯ – 7 нощувки 

С директен, чартърен полет 

 

7 нощувки на All Inclusive 

 

Място Източна Африка, на брега на Индийския океан,а дестинация Магичната Кения! 

Хармония между суровата земя, усмихнатите и приветливи хора, и животните, като от страница 

на стар пътепис! Една история, която можете да направите своя! 

Фото сафари в невероятните паркове, гмуркане в тюркоазените води на кенийското крайбрежие и 

още толкова много сред лукса на селектираните ни хотели. 
 

 

Baobab Beach Resort and Spa 4* Premium 

 

Oтлично местоположение. На самия бряг на океана и заобиколен от тропическа градина, с 

невероятна гледка. Препоръчва се за романтични преживявания. 
 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Garden Room, на база ALL INCLUSIVE: 

Период 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен 

1-во дете от  2 

– 11,99 г.  

2-ро дете от 2 

-11.99г. 

12.03 – 21.03 2927 3441 2927 2361 - 

19.03 – 28.03 2927 3441 2927 2361 - 

02.04 – 11.04 2927 3441 2927 2361 - 

 

 

Traveller’s Beach Hotel 4* Lux 

 

Дизайн и изпълнение с мисъл за детайла – предлага елегантни стай и голям избор от забавления, 

които да направят престоя Ви запомнящ се! 

 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Classic Room, на база ALL INCLUSIVE: 

Период 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен 

1-во дете от  2 

– 11,99 г. 

2-ро дете от 2 

-11.99г. 

12.03 – 21.03 3154 3703 3154 2531 - 

19.03 – 28.03 3154 3703 3154 2531 - 

02.04 – 11.04 3154 3703 3154 2531 - 

 

 
 
 

Southern Palms Beach Resort 4* Lux 

 

На брега на Индийския океан и чудесна отправна точка за изследване на необятна Кения, но и за 

вас, които търсите спокойствие по време на почивката си.  

 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Superior Room, на база ALL INCLUSIVE: 

Период 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен 

1-во дете от  2 

– 11,99 г. 

2-ро дете от 2 

-11.99г. 

12.03 – 21.03 3331 4068 3331 2563 - 

19.03 – 28.03 3331 4068 3331 2563 - 

02.04 – 11.04 3331 4068 3331 2563 - 



 

 

 

Leopard Beach Resort & Spa 5* Lux 

 

Разположен сред тропична градина, с множество забавления за малки и големи! Подходящ е за по-

големи семейства, които държат на високо ниво на обслужване. 

 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Superior Balcony Room, на база ALL INCLUSIVE: 

Период 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрастен 

1-во дете от  2 

– 11,99 г. 

2-ро дете от 2 

-11.99г. 

12.03 – 21.03 3289 3948 3289 1907 2346 

19.03 – 28.03 3289 3948 3289 1907 2346 

02.04 – 11.04 3289 3948 3289 1907 2346 

 

 

 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

− Самолетен билет с чартърен полет България -  Кения - България с Bulgarian Air Charter; 

− Летищни такси; 

− Регистриран багаж до 20 кг  и 6 кг ръчен ; 

− 7 нощувки на база All Inclusive в избрания хотел. 

− Трансфер летище – хотел – летище с лицензиран автобус; 

− 2 PCR теста – при отпътуване и при връщане в България (ако има такова изискване, в 

лаборатории Рамус); 

− Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с Евроинс; 

− Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс; 

− Представител на туроператора с български език за целия престой. 

 

 

Цената не включва:  

− Доплащания за други типове помешения – на запитване 

− Градска такса. Заплаща се директно на рецепцията на хотела. 

− Входна виза за Кения. Всеки клиент трябва да задейства процедурата на своя отговорност, като 

указанията са на сайта на Министерството на Външните работи, както и на сайта на Абакс; 

− Задължителен минимален бакшиш за шофьори – около 5 долара на човек на превоз; 

− Разходи от личен характер; 

− Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани с 

параметри 400 щатски долара/тон и 1 евро = 1.17 щатски долара. 

− Храна, напитки и услуги, неупоменати в програмата; 

 
Полетно разписание : 

Превозвач: Bulgarian Air Charter 

България – Кения – 23:00 ч. – 09:10 ч.(+1) 

Кения – България – 20:00 ч.– 04:50 ч. (+1) 
 

Полетът е директен, с техническо спиране в Асуан. 

 

Трансфер летище – хотел – летище: 

Хотел - Летище – Продължителност – около 1 час 30 минути в посока с 3/4* автобус. 

 

Резервации: 

Първоначална вноска: 10% от общата сума при подписване на договор. 

Краен срок за плащане: 20 дни преди датата на пътуване. 



 

 

ХОТЕЛИ 
 

Baobab Beach Resort and Spa 4* 

Местоположение 

Хотел  Baobab Beach Resort and Spa 4* е разположен на световноизвестния плаж Диани – Кения. 

Търговският център Diani Beach е на 4,4 км от хотела, а международното летище Moi-Момбаса е на 

46 км. 

 

Хотелът 

Baobab Beach Resort and Spa е разположен на територия от 80 акра тропически градини, с изглед към 

Индийския океан. Сред местната растителност и екзотичните кокосови палми се простира над 500 

метра златна плажна ивица, предлагаща луксозна почивка. 

Гостите могат да използват развлекателните съоръжения в целия курорт, включително 3 басейна, 

ресторанти, СПА център, тенис кортове и др. 

Стаите 

Стаите са специално проектирани да осигурят първостепенен комфорт и лукс за всички клиенти. 

Всички стаи са за непушачи.  

Двойна стая с изглед градина  – разположена сред тропическите градини, тип бунгало, 31 м2, 

максимално настаняване 3 възрастни, спалня + разтегателен диван, душ, климатик, сешоар, телевизор 

със сателитни канали, балкон/вътрешен двор, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Двойна стая с изглед море  – директен изглед към Индийския океан,  31 м2, максимално настаняване 

3 възрастни, спалня  или отделни легла+ разтегателен диван, душ, климатик, сешоар, телевизор със 

сателитни канали, балкон/вътрешен двор, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Супериорна стая  –  разположена на брега на океана, 63 м2, максимално настаняване 3 възрастни/ 2 

възрастни+2 деца, две легла Queen Size, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, 

балкон/тераса, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

 

Ресторанти: 

- Ресторант  Karibu - с изглед към океана, предлага закуска, обяд и вечеря  на бюфет и шоу 

кукинг. 

- Ресторант Jodari – предлага  закуска, обяд и вечеря, с изглед към плажа и невероятна селекция 

от международни ястия. 

- Ресторант Maridadi 

- А-ла-карт ресторант Marhaba – източноазиатска атмосфера и меню главно с морски дарове и 

скара, с изглед към океана – с предварителна резервация. 

- А-ла-карт ресторант Tangezi предлага италианска гурме кухня и морски дарове от Индийския 

океан, базирана на пресни съставки. Tangezi е известен като един от най-добрите ресторанти 

на плажа Диани, предлагащ много специално изживяване за хранене – с предварителна 

резервация. 



- Jambo Бар и кафе на басейна – предлага освежаващи напитки на каскадния басейн на 3 нива с 

изглед към плажа 

- TapaTapa Бар  предлага селекция от алкохолни и безалкохолни напитки, леки закуски, 

сандвичи и сладкиши с приятна музика. 

- Swahili Lounge – уютен бар в източен стил 

- Kipepeo Бар - сервира селекция от алкохолни и безалкохолни напитки, леки закуски, сандвичи 

и сладкиши с приятна музика. 

- Suli Suli Bar - предлага селекция от алкохолни и безалкохолни напитки, леки закуски, 

сандвичи и сладкиши. 

-  Диско и бар Porini – отворен от 23:00 часа до ранните утринни часове, предлага 

международни и местни напитки и коктейли. 

 

Услуги в хотела: 

- Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса; 

- Afya Bora Wellness Club & Spa – джакузи и хидромасажна вана, парна баня, масажи; 

- Фитнес център; 

Включени в All Inclusive концепцията: 

- 3 открити басейна – каскадни; 

- 3 кварцови тенис корта – целогодишни; 

- Стрелба с лък; 

- Ежедневни класове Aquafit в басейна; 

- Дартс; 

- Аеробика; 

- Тенис на маса; 

- Боча; 

- Плажен волейбол; 

- Настолни игри; 

- ТВ стая със сателит; 

- Библиотека; 

         Услуги срещу заплащане: 

- Гмуркане за начинаещи и напреднали гмуркачи; 

- Уиндсърфинг; 

- Голф; 

- Сафари; 

Traveller’s Beach hotel and Club Bamburi Beach 4* 

 



Местоположение  

Хотел  Traveller’s Beach hotel and Club 4*   се намира на плажа Бамбури, на 10 км от центъра на 

Момбаса. Международното летище Moi-Момбаса е на 23 км от хотела. 

Хотелът 

Разположен сред красиво поддържани градини с кокосови палми, на самия бряг на Индийския океан, 

хотелът предлага на своите гости просторни, стаи, 4 ресторанта - индийски, италинаски, грил 

ресторант и бюфет, открит басейн в стил лагуна и водни спортове на плажа. 

Стаите 

Просторните, дизайнерски мебелирани и  климатизирани стаи и апартаменти на хотел Travelers Beach 

разполагат с телевизор с плосък екран,кошница с плодове, удобства за приготвяне на кафе и чай, 

телефон, сешоар, сейфове и самостоятелни бани с вана или душ. 

 От балкона се разкрива спираща дъха гледка към Индийския океан, а някои стаи са романтично 

обзаведени с легло с 4 колони и балдахин.  

Двойна стая супериорна стая  – 13 м2, максимално настаняване 2 възрастни, спалня King Size с 

колони и балдахин, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, балкон с изглед към 

градината, морето или басейна. 

 

Ресторанти: 

Safina Ресторант – предлага закуска, обяд и вечеря на бюфет; 

Shibe Ресторант - предлага закуска, обяд и вечеря на бюфет; 

Sher-E-Punjab – сервира обяд и вечеря на бюфет и а-ла-карт със специалитети от индийската и 

международната кухня; 

La Pergola – италиански а-ла-карт ресторант; 

Suli Suli а-ла-карт ресторант, сервиращ обяд със специалитети от местната африканска кухня, 

индийската кухня и международната кухня; 

- Msafiri лоби бар – сервира пресни сокове, коктейли и напитки и предлага вечерна програма; 

- Kisima бар – основен ол инзлузив бар; 

- Pwani Kofi бийч бар. 

 

Услуги в хотела: 

- Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса; 

- Три открити басейна за възрастни; 

- Два детски открити  басейна; 

- Плаж с чадъри и шезлонги; 

- СПА и уелнес център с парна баня, масажи, светлинна терапия; 

- Фитнес център; 

- Козметичен салон, фризьорски салон, маникюр и педикюр; 

- Аеробика; 



Дартс; 

- Скуош; 

- Тенис на маса; 

- Билярд; 

- Център за водни спортове на плажа; 

- Тенис корт; 

- Голф игрище; 

- Разходки сред природата, колоездене; 

- Детски клуб ; 

- Библиотека. 

 

 

Southern Palms Beach Resort 4 * 

 

Местоположение  

Southern Palms Beach Resort 4 *се намира на великолепния плаж с фин бял пясък Диани, само на 35 

км от Момбаса. Международното летище Moi – Момбаса се намира на 26 км от хотела.  

Хотелът 

 

Southern Palms Beach Resort 4 * разположени сред 10 акра красиво поддържани тропически градини. 

Гостите могат да се насладят на един от най-красивите плажове с бял пясък в света Диани и на два 

огромни открити басейна, вероятно най-големите в Източна Африка. 

Сградите на комплекса са проектирани в типичния местен стил суахили. Петте ресторанта, 

сервиращи разнообразни ястия от междуродната кухня предлагат също романтична вечеря на плажа 

или вечеря на пълнолуние. Пет бара предлагат се грижат за вашия комфорт и настроение с широка 

гама  от алкохолни и безалкохолни напитки и коктейли. 

 

Стаите 

 Хотелът се състои от 298 климатизирани стаи, включително 2 луксозни апартамента, разположени 

сред 10 акра великолепни тропически градини. Всяка стая е модерно обзаведена и има душ, 

климатик, сателитна телевизия, високоскоростен Wi-Fi,  съоръжения за приготвяне на чай / кафе, 

сешоар и добре зареден мини-бар. 

Двойна стая супериорна стая  – разположена сред тропическата градина, 37 м2, максимално 

настаняване 2 възрастни+1 дете, спалня, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, 

балкон, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Двойна стая с изглед към океана  –   48 м2, максимално настаняване 2 възрастни + 1 дете, душ, 

климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, балкон с директна гледка към Индийския океан, 

удобства за приготвяне на кафе/чай. 



Двойна стая делукс с изглед към океана –   62 м2, максимално настаняване 2 възрастни+1 дете, 

спалня+ диван, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, балкон/патио, само на метри 

от океана с изглед към белия пясъчен плаж, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

 

Ресторанти: 

- Пет ресторанта; 

- Четири бара сред които бар-басейн и бар на плажа; 

- Рум сервиз 

         

Услуги в хотела: 

- Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса; 

- Два басейна; 

- Джакузи; 

- Фитнес център; 

- Козметичен салон; 

- ТВ стая; 

- Тенис на корт; 

- Скуош; 

- Тенис на маса; 

- Билярд; 

- Петанк; 

- Център за водни спортове на плажа; 

- Разходки сред природата; 

- Детски клуб; 

- Наблюдение на птици. 

 

 

 

Leopard Beach Resort  4* Diani beach 

 

Местоположение  

Хотел Leopard Beach Resort  4* е разположен на плажа Диани, Южното крайбрежие на Момбаса, 

Кения. Град Момбаса е на 34 км от хотела, а международното летище Moi- Момбаса на 45 км. 

Хотелът 

Избраният за водещ курорт на Африка за 2019 г, Leopard Beach Resort and Spa се намира по 

протежение на плажа Диани и предлага на своите гости панорамна гледка към Индийския океан. 



Тропическата градина, светлите, климатизирани стаи със сателитна телевизия, ресторантите и 

баровете, СПА центърът заслужено печелят световна слава и множество награди за качество на този 

хотелски комплекс. Безплатен WiFi е на разположение на госитте в стаите и обществените зони. 

Стаите 

Сред 28 акра великолепни тропически градини са разпръснати 198 супериорни стаи с балкон, 

луксозни стаи с тераса, вили с изглед към морето, апартаменти и частни луксозни вили. Всяка стая е 

отлично обзаведена и включва душ, климатик, сателитна телевизия, високоскоростен Wi-Fi,  

съоръжения за приготвяне на чай / кафе, сешоар и добре зареден мини-бар. 

 

Двойна стая с изглед градина  – разположена сред тропическите градини, тип бунгало, 24 м2, 

максимално настаняване 3 възрастни, спалня + разтегателен диван, душ, климатик, сешоар, телевизор 

със сателитни канали, балкон/вътрешен двор, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Супериорна стая с балкон –   28 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня + единично легло, 

душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, балкон – разположени на втори етаж, 

удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Делукс стая с тераса –   28 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня или две отделни легла + 

единично легло, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, собствена тераса във 

вътрешен двор  – разположени на първи етаж/ниво градина, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

 

 

Ресторанти: 

- Ресторант Horizon- основен ресторант,  предлага разнообразна международна селекция на 

бюфет за закуска и обяд и вечеря. Тематични вечери с музика на живо, шоу кукинг. Дрескод: 

небрежен стил за закуска, обяд и вечеря. Не се допускат мъже с къси панталони, ризи без 

ръкави, отворени обувки, джапанки. Дамите не се допускат в ресторанта с тесни къси 

панталони.  

- The Saffron а-ла-карт ресторант – разполага с отрита част /двуетажна палуба с изглед към 

езерата с лилии на курорта/ и със закрита климатизирана секция без тютюнев дим. Сервира 

индийска кухня със селекция от вегетариански и месни  ястия. Дрескод: официално облекло. 

- Pool Bar & Bistro - разположен до басейна, разполага с пълно а-ла-карт меню, предлагащо  от 

домашно приготвени бургери до прясно уловена риба и селекция от вегетариански ястия. Има 

и апетитно детско меню, а съседният бар Tutti Frutti предлага вкусна селекция от сладоледи, 

смутита и пресни сокове. 

- Pizza 'n' Pasta Tornati  а-ла-карт ресторант - разположен на брега на Океана, предлагащ 

домашно изпечени пици, вкусни тестени изделия, пресни салати и разнообразие от 

италиански и средиземноморски специалитети.  

- Lemongrass  азиатски фюжън  а-ла-карт ресторант. Ресторант Lemongrass предлага 

интерактивно кулинарно изживяване с отворена кухня на живо. Първият по рода си ресторант 

в региона. 

- Coco Beach barbecue – плажно барбекю на открито. 

- Nyama Choma Boma - предлага седмична африканска вечер с подбрани деликатеси от цяла 

Африка с музика на живо и анимация.  

- Grasshopper бар – стил Рустик с открита и закрита част. 



- Uzuri spa Matunda бар – сервира пресни соикове, смутита, здравословни салати и леки ястия, 

разположен в градините Uzuri Spa. 

- Бар-басейн -  сервира  коктейли, моктейли; разнообразни местни и международни марки бира. 

- Marco's бар - коктейл бар на открито, разположен на коралова скала с изглед към басейна и 

Индийския океан. Барът е изграден от твърд махагон, за да прилича на шхуна с платната. 

Предлага коктейли и моктейли, вина и спиртни напитки -идеалното място за почивка по време 

на обяд или за питие преди вечеря. 

- Mario's бар - спортен бар, отворен вечер и за спортни събития, излъчвани на живо на големия 

екран. Предлага широка гама от вина, алкохолни и безалкохолни напитки, бира. 

- Wine and whiskers бар - единствен по рода си на южното крайбрежие, специален бар за вино и 

пури, предлагащ широк спектър от вина от южното полукълбо в красива атмосфера - идеален 

за напитка преди или след вечеря. 

 

Услуги в хотела: 

- Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса; 

- Открити басейни; 

- Spa и Fitness Forest Uzuri -  широка гама от процедури и терапии, както и собствен частен 

басейн за възрастни, джакузи на открито, сауна, парна баня и напълно оборудвана фитнес зала 

с йога клас; 

- Конферентен център; 

- Билярд; 

- Дартс; 

- Детска площадка; 

- Голф – срещу заплащане; 

- Водни спортове – на плажа. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

Ден 1 

БЪЛГАРИЯ – КЕНИЯ 

Среща на летището в България, 2 часа преди полета. Полет за Кения в 23:00 ч. 

 

Ден 2 КЕНИЯ 

Пристигане в Кения около 09:00 . Трансфер до избрания хотел. Информационна среща с 

представителя на туроператора. Свободно време. Нощувка.    

 

Ден 3 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. Нощувка.  

 



Ден 4 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. Нощувка.  

 

.Ден 5 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. Нощувка.  
 

Ден 6 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. Нощувка.  

 

Ден 7 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. Нощувка.  

 

Ден 8 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. Нощувка.  

 

Ден 9 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления. Освобождаване на хотела. Привечер трансфер от 

хотела до летище Кения за полет Кения – България. Полет в 20:00 от Кения. 

 

Ден 10 

Пристигане в България около 04:50. 

  

 

 

 

 

Полезна информация за визов режим 

Българските граждани, желаещи да пътуват до Кения, следва да имат паспорт с валидност не по-

малка от 6 месеца от планираната дата на влизане в страната. Краткосрочната кенийска виза е с 

валидност 90 дни от датата на издаване. При подаване на заявление за издаване на виза в посолството 

на Кения в Берлин. Подава се електронно на  срокът за обработката на документите и издаването 

отнема до 2 седмици. Цената на услугата е 50 долара. Заявления за виза могат да бъдат подавани на 

интернет страницата на посолството на Кения в Берлин: http://kenyaembassyberlin.de/ 

 

Полезна информация за ваксини 

Препоръчителни са ваксините за жълта треска и малария. 

За актуална информация за задължителни и/или препоръчителни ваксини може да се обръщате 

към Регионалните здравни инспекции в страната. Ваксина за жълта треска се поставя в следните 

регионални здравни инспекции: Столична регионална здравна инспекция; РЗИ Варна; РЗИ 

Бургас; РЗИ Плевен; РЗИ Пловдив; РЗИ Благоевград и РЗИ Русе. 

 

 

 

Условия за прекратяване на договор 

 

20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде потвърдена, ако има събран 

минимум или анулирана, ако такъв липсва. 

Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа Вашите клиенти трябва да препотвърдят 

ангажимента си и да заплатят 100% от стойността на почивката 

При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата заплатена се 

възстановява до 14 дни след датата на пътуване. 

При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите заплатени се 

възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване 

 

 

http://kenyaembassyberlin.de/
http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/regionalni-zdravni-inspektsii/
http://www.srzi.bg/
http://www.rzi-varna.com/
http://www.rzi-burgas.com/
http://www.rzi-burgas.com/
http://rzi-pleven.com/
http://riokozpd.com/
http://www.rzibl.org/
http://rzi-ruse.com/


ВАЖНО: 

 Минимален брой туристи: 130 души. При неосъществен минимален брой туристи 

туроператорът е длъжен да уведоми 20 дни преди започването на изпълнението на 

туристическия пакет. 

 Ваксина срещу жълта треска и малария е силно препоръчителна за Кения 

 Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност. 

 Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт, 

минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 

 Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата, авиокомпанията и 

полетното разписание. 

 Туроператор АБАКС е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез 

застрахователен договор 13061810000253 при ЗД ЛЕВ ИНС АД със седалище гр. София, улица 

Цар Борис III, 136 В. Застрахователният договор е със срок от 07.09.2020 г. до 07.09.2021 г. 

 

 

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ на стойност до 200лв: 

 ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 10%  и доплащане 20 дни 

преди тръгване, при гарантирана програма 

 ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора или 

наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни 

 БЕЗПЛАТНИ PCR тестове при наложени от страната такива; 

 ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, 

включително и за риск от заразяване с COVID-19.  

 БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ РАЗХОДИ 

за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие стандартно не се включва в 

медицинската застраховка) 

 БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет) 

 

 

 

Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден на 04.06.2009 г.), ЕИК 

160035715, адрес на управление гр. Пловдив, ул Райко Даскалов 53, ет.2 офис 25, телефон: 02 

490 2949, emai: info@abax.bg 

 

mailto:info@abax.bg

