Остров Тенерифе – екзотика между Европа и Африка
Директни чартърни полети от София - 2021
30.04 - 07.05 / Великден
Вулкан, в голяма част от годината със заснежен връх, скалисти брегове с делфини и
косатки, плажове с черен вулканичен пясък, плаж с жълт пясък, доставян от Сахара,
каменни пустини, гори с палми, лиани, орхидеи и бугенвилии, полупустини с
кактуси и сукуленти, бананови планации, колониални градове, местни села, курорти
с хотели и ......планина, пълна с призраци и феи!
Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:








ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 50 лв и
доплащане 20 дни преди тръгване (Валидно за нови резервации до 28.02.2021)
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от
туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14
дни
50% ОТСТЪПКА от PCR тестове на лаборатория Рамус за самолетните и
автобусните програми (Когато има наложено задължително изискване за
отрицателен тест за осъществяване на пътуването)
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)
8 дни / 7 нощувки
Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, за резервации до 28.02.2021 г.
База
Човек в
Единична
3-ти
1 дете 2-11.99 г.
Хотел / 30.04 - 07.05
изхранване двойна стая
стая
възрастен
с 2 възр.
ALL
1598
1841
1496
1341
Punta Del Rey 4*
HB
1720
2097
1592
1398
Gala 4* & La Siesta 4*
FB+
1724
2045
1564
1398
Catalonia Las Vegas 4*
24 h ALL
1986
2529
NA
NA
Riu Buenavista 4*+ LUX
База
Човек във
Единична
3-ти
1 дете 2-11.99 г.
Хотел / 30.04 - 07.05
изхранване фамилна стая
стая
възрастен
с 2 възр.
24 h ALL
2257
NA
2022
1669
Riu Buenavista 4*+ LUX

Максимално настаняване за всички хотели 2 възрастни + 1 дете или 3 възрастни в стая.
Catalonia Las Vegas 4* - доплащане за стая с балкон – 12 лв на човек на ден
Gala 4* & La Siesta 4* - доплащане за FB (обяд) – 18 лв на човек на ден
Gala 4* & La Siesta 4* - доплащане за ALL INCLUSIVE – 44 лв на човек на ден

Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
▪ Самолетен билет с директен чартърен полет София-Тенерифе-София на
авиокомпания Bulgarian Air Charter;
▪ Регистриран багаж 20 кг и ръчен багаж 10 кг;
▪ Летищни такси;
▪ 7 нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;
▪ Трансфер летище–хотел–летище;
▪ ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ;
▪ Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит
риск за COVID-19;
▪ Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или
положителен PCR тест преди отпътуване;
▪ Представител на туроператора с български език.

Цената не включва – препоръчани допълнителни услуги, резервирани по желание:
− PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за
възрастни и деца над 5,99 г.;
− PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни
и деца над 5,99 г.;
− Доплащане за стая с балкон в Catalonia Las Vegas 4* – 12 лв на човек на ден;
− Доплащане за FB (обяд) Gala 4* & La Siesta 4* – 18 лв на човек на ден;
− Доплащане за ALL INCLUSIVE Gala 4* & La Siesta 4* – 44 лв на човек на ден;
− Обиколка на острова (целодневна екскурзия с включен обяд): 120 лв. за възрастен
или дете;
− Най-доброто от Тенерифе (целодневна екскурзия с включен обяд): 140 лв. за
възрастен или дете;
− Най-доброто от Гомера (целодневна екскурзия с включен обяд): 230 лв. за
възрастен или дете;
− Теиде (полудневна екскурзия): 80 лв. за възрастен или дете;
− Тайните на Тенерифе(целодневна екскурзия с включен обяд): 140 лв. за възрастен
или дете;
− Круиз с катамаран(4,5 часа с включен обяд): 130 лв. за възрастен или дете;
Цената не включва – задължителни доплащания:
− Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
− Цените са калкулирани с параметри на самолетното гориво 400 щатски долара/тон
при курс 1 евро / 1.17 щатски долара;

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение)
Превозвач: Bulgarian Air Charter
София – Тенерифе: 11:00 ч. - 13:30 ч. (местно време)
Тенерифе – София: 13:00 ч. - 22:00 ч. (местно време)
Полетите са директни, с техническо спиране в Палма Де Майорка.
Авиокомпанията си запазва правото да прави промени в полетното разписание.
Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност между 30 минути и 1 час и 30 минути на посока от летище до хотелите
с автобус 3*/4*.
Резервации:
Авансово плащане: 50 лв./човек при подписване на договора.
Краен срок за пълно плащане: 20 дни преди датата на заминаване.

Допълнителни екскурзии Тенерифе - сезон 2021
Цените на екскурзиите са в български лева и са валидни при предварително записване в
България (препоръчинелно).
Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място в Испания, в евро, при налични
свободни места, като е възможно да има разлика в цените.
Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 30 туриста.
Провеждането на екскурзиии не се гарантира без минимум събрани туристи.
Цена за
Цена дете
Екскурзия
Вид
възрастен
2-11,99г.
лева

лева

Обиколка на острова

Целодневна с включен обяд

120

120

Най-доброто от Тенерифе

Целодневна с включен обяд

140

140

Най-доброто от Гомера

Целодневна с включен обяд

230

230

Теиде

Полудневна

80

80

Тайните на Тенерифе

Целодневна с включен обяд

140

140

Круиз с катамаран

4,5 часа с включен обяд

130

130

Пакет от 3 екскурзии

10% отстъпка

ПРОГРАМА
Ден 1
Среща на летище София за директен чартърен полет на Bulgarian Air Charter до остров
Тенерифе. Кацане и трансфер до избрания хотел. Продължителност на трансфера между 1
и 2 часа, в зависимост от избрания хотел. Настаняване. Свободно време. Нощувка.
Ден 2
Информационна среща с Вашия представител на място. Свободен ден за плаж и почивка
или по желание и срещу допълнително заплащане – екскурзия:
Нощувка.
Ден 3
Свободен ден за плаж и почивка или по желание и срещу допълнително заплащане –
екскурзия:
Нощувка.
Ден 4
Свободен ден за плаж и почивка или по желание и срещу допълнително заплащане –
екскурзия:
Нощувка.
Ден 5
Свободен ден за плаж и почивка или по желание и срещу допълнително заплащане –
екскурзия:
Нощувка.
Ден 6
Свободен ден за плаж и почивка или по желание и срещу допълнително заплащане –
екскурзия:
Нощувка.
Ден 7
Свободен ден за плаж и почивка или по желание и срещу допълнително заплащане –
екскурзия:
Нощувка.
Ден 8
Освобождаване на стаите в хотела. Трансфер до летището и директен чартърен полет
Тенерифе-София.

Описание на хотелите

PUNTA DEL REY 4* standard
Отличен избор за забавна ваканция край водите на Канарските острови.
Само на две минути от плажа. Идеална локация за допълнителни екскурзии.
Подходящ за туристи, желаещи да опознаят острова.
Обща информация
Разположен в град Календария, чиято базилика е символ на Канарските острови, само на
14 км от Санта Круз де Тенерифе, Catalonia Punda del Rey предлага плувен басейн,
отопляем със соларна енергия, чадъри и шезлонги около басейна и солариум само за
възрастни с две открити джакузи. Зона за релакс, само за възрастни, разположена
фронтално пред океана с две големи джакузи, шезлонги, душове и напитки. Безплатен WiFi интернет в общите части. Това е идеалното място да се наслаждаваме целогодишно на
топлото време на Канарските острови.
Допълнителните забавления за клиентите са падъл тенис, скуош, фитнес. Децата мога да
играят в детския клуб.
Гостите на хотела се хранят на богат бюфет за закуска, обяд, вечеря, закуски край басейна,
както и обяд по меню в италианския ресторант La Toscana.
Стаите
Стаите в Catalonia Punta del Rey 4* са просторни и с комфортни легла. Стаите са
оборудвани с всичко необходимо за Вашия комфорт - климатик, балкон, сателитна ТВ,
сешоар.
В хотела
Н аразположение на гостите: отопляем басейн, солариум, джакузи, сауна, салон за
красота, масажни кабинети, градина, билиардни маси, джаги, тенис на маса и други игри.
Ресторанти и барове
Catalonia Punta del Rey 4* разполага с основен ресторант за закуска, обяд, вечеря, където
на бюфет се предлагат местни и интернационални ястия
Закуска: 07.00-10.00 ч.;
Обяд: 13.00-15.30 ч.;
Вечеря:18.30-21.30ч.
La Toscana е италиански а-ла-карт, който гостите ползват веднъж седмично, с
предварителна резервация.
Бара на басейна предлага коктейли, бърза закуска, напитки през целия ден от 09:00 до
23:00
-късна закуска 10.30-12.00 ч.;
-снаксове/междинни закуски 12.00-18.00 ч.;
-палачинки 16.00-18.00 ч.

Бар HALL: 14.00-01.00 ч.;
Бар SHOW: 20.00-23.00 ч.;
Нощен бар: 23.30-02.00 ч. (ще работи според ситуацията и здравните изисквания).
ALL INCLUSIVE обслужването приключва в 12.00 ч в деня на отпътуване.

CATALONIA LAS VEGAS 4* standard
На 50 метра от брега на морето в центъра на Пуерто де ла Круз, 13-етажна сгада,
басейн, слънчева тераса.
Местоположение
Хотел CATALONIA LAS VEGAS 4* се намира в центъра на Пуерто де ла Круз, Тенерифе,
на 50 метра от брега на морето.
Хотелът
Хотелът представлява впечатляваща 13-етажна сгада, разположена срещу езерото
Мартианес с невероятна гледка към вулкана Тейде. Откритият басейн, фитнес залата,
дневната и вечерна анимация са гаранция за приятния престой на гостите. Тенерифе е
популярно място за сърф, уиндсърф и кайтсърф, а на крайбрежието на Санта Круз има
възможност за практикуване на тeзи спортове.
Стаите
Хотелът разполага с различни типове стаи, оборудвани с климатик, сателинта телевизия,
сейф, сешоар и безплатен Wi-Fi.
▪ Двойна стая – 22 кв.м., спалня или 2 отделни легла, максимално настаняване 2
възрастни, климатик, вана, изглед към морето, басейна, планината или градината.
▪ Двойна стая с балкон – 25 кв.м., спалня или 2 отделни легла, максимално
настаняване 2 възрастни, климатик, вана, балкон/тераса с изглед към града,
басейна, планината или градината.
▪ Двойна стая с балкон и изглед море – 25 кв.м., 2 отделни легла, максимално
настаняване 2 възрастни, климатик, вана, балкон/тераса с изглед към морето.
▪ Премиум стая с балкон – 30 кв метра, 2 отделни легла, максимално настаняване 2
възрастни, климатик, вана, балкон/тераса с изглед към морето.
▪ Тройна стая – 30 кв.м., тераса 3 отделни легла, максимално настаняване 3
възрастни, климатик, вана, балкон/тераса с изглед към градината.
▪ Фамилна стая – 30 кв.м., 2 отделни легла + спалня или 4 отделни легла,
максимално настаняване 4 възрастни, климатик, вана, балкон/тераса с изглед към
морето.
Ресторанти:
• Ресторант Лас Вегас – предлага закуска, обяд и вечеря на бюфет, шоу кукинг,
тематична вечеря веднъж седмично, типична местна кухня;

•
•

Снек бар – един закрит /в хотела/ и един при басайна – предлагат напитки и леки
закуски като хамбургери, сандвичи и др;
Шоу бар – нощен бар с шоу програма.

Услуги в хотела
- Открит басейн;
- Слънчева тераса;
- Солариум, сауна, масажи;
- Салон за красота;
- Безплатен WiFi в общите части и стаите;
- Химическо чистене, пране и гладене;
- Тенис на маса, билярд;
- Детска площадка;
- Мини голф;
- 24-часова рецепция;
- Дневна и вечерна анимация;
- Помещение за багаж.

Gala hotel 4* standard
Само на две минути пеша от пясъчен плаж и на пет минути от ресторанти, барове и
нощни клубове.
Местоположение
Хотел Gala 4* standard е разположен в курорта Плая де Лас Америкас, в южната част на
Тенерифе. Хотелът се намира само на няколко крачки от плажа Плая де Троя и
крайбрежната алея, където клиентите могат да се разходят из многобройните търговски
обекти.
Стаи
Комплексът се състои от 308 напълно оборудвани стаи.
Стандартни стаи: 204 на брой, разполагат с балкон или тераса с двойни стъкла и са
модерното оборудвани с всичко, от което се нуждаете, за да се насладите на престоя си.
Club Alexandre: 104 на брой, предлагат красива гледка към Атлантическият океан. Има и
много допълнителни услуги към стандартните удобства, като безплатно ежедневно
посещение на Спа центъра, халат и чехли по време на престоя Ви, превъзходни тоалетни
принадлежности „Club Alexandre“ и машина Nespresso.
Семейни стаи: просторни и удобни, с тераса. Повечето от тях имат директен достъп до
градината. Размерът и сигурността им ги правят идеални за семейства.
Ресторанти
Хотелът предлага изхранване на базата на полупансион (закуска и вечеря), с опция за
боплащане за обяд или ALL INCLUSIVE в ресторант Kalahari. Ресторантът е просторен и
светълq с уникална атмосфера и висококачествена кухня.

Закуска: прясно изпечени сладкиши, голямо разнообразие от тропически сокове или
специално приготвени ястия. Закуската се сервира от 7:30 до 10:30 часа.
Обядът и вечерята са шоу представление в хотел Gala с умели готвачи. Започва се с
прясна салата или оригинално предястие, след което се преминава към месо или риба. За
десерт може да се избере измежду различните опции за пресни плодове или сладолед.
Обядът се сервира от 13:00 ч. до 15:30
Вечерята се сервира от 18:30. до 21:30 ч.
За любителите на виното, ресторантът притежава невероятна изба с вина, както
национални, така и международни.
Барове
Снек-бар „Amazonas“ е разположен около басейна, а терасата е много приятно място за
кафе, сладолед или лека закуска през деня.
-Бар Зала е най-доброто място за коктейл, смесена напитка или просто безалкохолна
напитка придружени с танци и музика на живо.
СПА зона и фитнес
Wellness Center “ Gala Alexander” е с територия, обхващаща повече от 1200 кв.м.,
посветена на уелнес и релаксация. Достъпът е разрешен само за лица над 16 години.
Напълно оборудваният СПА център предлага сауна, парна баня, турска баня, джакузи,
вана за крака, контрастни душове с топла и студена вода, услуги за красота, басейн с
водна верига и термални столове. Резервирайки стая тип „Александър“, ще получите
безплатна дневна карта за СПА.
Поддържайте форма в нашата фитнес зала, която е оборудвана с машини за кардио и
вдигане на тежести.
Басейни и плаж
Общественият плаж на курорта се намира на 100 метра от хотела.
Хотел Gala разполага със зона с два сладководни басейна. Първият е с дълбочина 1,80 м, а
вторият е с дълбочина от 0,80 до 1,20 м, е допълнително отопляем.
Детският клуб на открито разполага с басейн със затопляне с дълбочина 0,30 м.
Обширна зона за слънчеви бани с чадъри и шезлонги допълват обстановката. За по-голям
комфорт на клиента, хотелът предлага услуга кърпа + възглавница (срещу заплащане).
Вълшебният парк в Плая де лас Америкас
Паркът е разположен на площ от 175 кв.м. Декорацията и структурата са адаптирани към
нуждите на децата. Разполага с колони за безопасност, детски бани, зона за игри, зона за
образователни дейности, татами и мини кино. Освен това, на открито, хотел Gala на
Тенерифе разполага с мини клуб, специално посветен на децата с настолни игри и сладък
детски басейн.
Допълнителни услуги
Хотел Gala 4* разполага със салон за красота, който предлага маникюр и педикюр.
Нощите са изпълнени с представления за всяка публика, състезания и музика на живо.
Изцяло нова дейност в Alexandre Hotel са класове по зумба и фитнес, преподавани от
професионални инструктури.
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Румсървиз;
Водна аеробика;
Водна топка;
Дартс;
Стрелба;
Снукър;
Тенис на маса;
Състезателни игри;
Зумба класове;
Салон за красота;
Мини-клуб;
Зона за игри;
Фитнес;
Конферентна зала;
Зала с телевизор;
Wifi;
Компютри с интернет достъп на рецепцията (срещу заплащане).

LA SIESTA HOTEL TENERIFE 4* standard
Хотелът е с отлично местоположение и е прекрасен за семейна почивка. Разполага с
пълна гама от съоръжения за малки деца като „Вълшебен парк, мини клуб”, а за
възрастни над 16 г. предлага повече от 500 кв.м СПА зона - „Natural Spa & Wellness”.
Местоположение
Хотел La Siesta е великолепен 4-звезден хотел в сърцето и туристическия център на Плая
Де Лас Америкас. Плажът е на 300 метра от хотела. Намира се в пешеходната зона,
заобиколена от растителност - идеалното място за вашата почивка на Тенерифе. В района
има няколко голф игрища, както и голямо разнообразие от магазини, търговски центрове и
развлекателни дейности.
Стаи
Стандартна стая 36 кв.м.
Просторни и много светли помещения с капацитет за 2 възрастни + 2 деца. Състоят се от
спалня с двойно легло или 2 единични легла, място за сядане с мека мебел / допълнителни
легла / разтегаеми фотьойли, кът за бюро, просторен балкон или тераса, те предлагат
комфорта, който търсите по време на престоя си.
Стаи тип „Club Alexandre“ – 36 кв.м.
Стаите Club Alexandre имат директна гледка към басейна. Те включват оборудването и
размерите на стандартната стая, но с поредица от услуги Premium; безплатно ежедневно
влизане в Спа Центъра, халат и чехли по време на престоя Ви, превъзходни тоалетни
принадлежности „Club Alexandre“ и машина Nespresso с пакет за добре дошли с кафе и
капсули чай.

Superior Club Alexandre 36 кв.м.
Супериор стаите с джакузи в хотел La Siesta са идеални за най-взискателните гости. Това е
ексклузивна стая със самостоятелно джакузи. Те предлагат ексклузивни услуги в стаята
като машина Nespresso с пакет за добре дошли oт кафе и чай капсули.
Хотелът предлага възможност за резервация на свързани помещения, освен това има стаи
за хора с намалена подвижност, достъпни за хора с увреждания.
Басейн
Хотелът разполага с 3 външни басейна – два за възрастни и един детски. На всеки басейн
има бар, шезлонги и чадъри.
СПА зона:
Спа центърът Natural Wellness Center разрешава достъп само за лица над 16 години.
Обхваща площ от 500 кв.м. и включва джакузи, кладенец със студена вода, санариум,
парна баня, горещи шезлонги, хидромасажна вана, водна терапия на Vichy и две масажни
кабини, както и голямо разнообразие от естетически и козметични процедури.
Мини Клуб
„Мини-клубът“ е зона, запазена за деца на възраст 4-9 години, където, придружени от
родителите си, те могат да се насладят на съоръженията, състоящи се от пързалки, топки и
детски маси, в допълнение към участието в игрите, предложени от организатора.
“Паркът за отдих” е място за деца и възрастни с електронни игри, футбол на маса, снукър
и други платени услуги.
Ресторанти
В бюфет-ресторанта се сервират закуска, обяд и вечеря. Гостите могат да се насладят на
напитки и леки закуски в снек-бара, разположен на остров между двата басейна. Има и
коктейл бар с пиано музика на живо.
Ресторант Drago в хотел La Siesta разполага с капацитет за над 600 души, естествена
светлина и гледка към терасата и градина. Предлага изискана и разнообразна закуска на
шведска маса. Вечерята е на бюфет с голямо разнообразие, предлага се всичко - от прясна
паста до вкусни специалитети на скара, в допълнение към голямо разнообразие от салати.
Особено интересно по време на вечеря е шоуто „готвене на живо“. Мъжете се приканват
да спазват дрескода, установен в хотела, само за вечеря.
Снек-барът Bohío в хотел La Siesta е известен с неформалната атмосфера до грандиозния
басейн на хотела. Можете да се насладите на широка гама от салати, леки закуски и
сандвичи. Освен това можете да поръчате всички видове освежаващи напитки, сокове,
сладоледи и плодове.
Бар Palapa в хотел La Siesta е в средата на хотела с достъп до просторната открита тераса и
изглед към басейна, заобиколен от буйна растителност. Този бар има прекрасна атмосфера

и предлага кафе и атрактивни коктейли. Това е идеалното място за питие след вечеря и
наслада на шоута на живо.
Допълнителни услуги
Хотелът предлага ежедневни дейности от всякакъв вид: спорт, игри и състезания, а през
нощта има танци на живо и диско музика, както и професионални изпълнения и шоута,
които да забавляват всички.
•
•
•
•
•
•
•
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За бизнес пътувания хотелът разполага с 2 зали с капацитет до 255 души, готови за
срещи или събития;
Фитнес център;
Мини-клуб (за малки деца);
Тенис на маса;
2 Paddle борда;
Велосипеди под наем;
Снукър;
Дартс;
Стрелба с въздушна пушка;
Интернет зона - втази област ще намерите няколко интернет терминала;
Освен това хотелът предлага Wi-Fi при поискване срещу малка такса, за да можете
да се свържете в общите части или в стаята си.

Hotel Riu Buenavista 4*+ LUX
Реновиран през 2020 г. със зашеметяваща гледка към морето, този 24 ч. ALL
INCLUSIVE хотел се откроява като един от най-добрите хотели на острова,
предлагайки ви ексклузивните услуги на RIU Hotels & Resorts, за да можете да се
насладите на истинско ваканционно изживяване.
Местоположение
Хотелът се намира в курорта Плая Параисо на първа линия. Състои се от 9-етажна
основна сграда и 5-етажна пристройка. Намира се на 30 км от летищетои и на 10 км от
Коста Адехе. На 500 метра от хотела има множество магазини.
Стаи:
Хотел Riu Buenavista разполага с повече от 500 стаи.
Семейна стая – с площ от 40 кв.м., две единични легла (110x200 см) или едно двойно
легло (200x200 см), хол с разтегателен диван, сателитна телевизия, климатик, минихладилник и балкон или тераса.

Фамилна стая (2 спални) с площ 52 кв.м. Във всяка от тях има две спални, едната с двойно
легло (180x200 см), а другата с две единични легла (110x200 см), диван в дневната,
сателитна телевизия, климатик, мини хладилник и балкон или тераса.
Ресторанти
Хотелът предлага голямо разнообразие от ресторанти:
-Основен ресторант "Yaiza";
-Азиатски ресторант "Mandalay";
-Италиански ресторант "Dolce Vita";
-Ресторант до басейна "Atlantico";
-Скара "Pepe's Food";
All Inclusive концепция
Закуска: разнообразен бюфет, готварска станция на живо, континентална закуска.
Обяд: бюфет със станции за готвене на живо, скара в зоната на басейна и различни
десерти.
Вечеря: бюфет и ястия, приготвени на живо.
Специални вечери: тематична бюфет два пъти седмично.
Необходима е предварителна резервация за Азиатски ресторант , Италиански ресторант
и Грил ресторант.
Алкохолни и безалкохолни напитки може да се консумират 24 часа в денонощието.
Спортни дейности
-фитнес;
-групови фитнес занимания в зоната RiuFit (всеки ден);
-многофункционално спортно игрище, игрище за плажен волейбол.
Развлечения
Дневна развлекателна програма за деца на възраст от 4 до 7 и от 8 до 12 години в
"RiuLand" (всеки ден).
Дневна развлекателна програма за възрастни (всеки ден).
Музика на живо, вечерна програма или предавания на Riu (всеки ден).
Плаж и басейни
Хотел Riu Buenavista разполага с 6 басейна с шезлонги, 2 от които са детски. Плажът се
намира на кратко разстояние от хотела. Плувен басейн с пързалки е на разположение за
най-малките гости на хотела. Хотелът разполага и с басейн за бебета.
Детски клуб
Малките гости на хотела могат да се забавляват през целия ден благодарение на детския
клуб RiuLand.
Допълнителни услуги и удобства
• Безплатни чадъри и шазлонги;
• Тераса за слънчеви бани;
• Развлекателен детски клуб;

•
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•
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Зона за игри;
Безплатен фитнес;
Ателие;
Безплатен интернет в общите части.

Условия за потвърждаване и анулиране:
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

Важно
Минимален брой туристи: 155 души за всеки полет. При неосъществен минимален
брой туристи туроператорът е длъжен да уведоми 20 дни преди започването на
изпълнението на туристическия пакет;
Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност;
Българските граждани, пътуващи за Испания, е необходимо да притежават валидна
лична карта или международен паспорт. За деца под 18 г., които не пътуват с
двамата родители–нотариално заверена декларация от тях (оригинал и ксерокопие);
Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването;
Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които им
се отказва достъп до Испания поради: забрана за напускане на страната, невалидни
/забравени/ документи или други независещи от туроператора причини;
Туроператорът си запазва правото да прави промени по поредността на програмата
и полетното разписание;
В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други
допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди
сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия
като напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за
отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на
входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи,
използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в
автобусите или самолетите и др.

