ЕКЗОТИЧЕН ЕГИПЕТ –
ЛУКСОЗНИЯТ КУРОРТ ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Aurora Oriental Resort 5* STANDARD
Aurora Oriental Resort 5* е разположен на брега на Червено море в най-южната част
на курорта Шарм Ал-Шейх. Хотелът е с прекрасно местоположение за незабравима
почивка с гледка към кристалното Червено море.
На място клиентите се обслужват на български език от лицензирани
екскурзоводи, с дългогодишен опит в Хургада. Местния партньор на туроператор
АБАКС е Travco Group, партньор на TUI Group, което гарантира перфектно
обслужване по немски стандарт.
Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая за ранни записвания до 22.02
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-
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870

Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
− Самолетен билет София– Шарм ел Шейх – София с директен чартърен полет с
Bulgarian Air Charter;
− Летищни такси;
− Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж;
− 7 нощувки на база All Inclusive в Aurora Oriental Resort 5*;
− Трансфер летище – хотел – летище;
− Шезлонги и чадъри на плажа и басейна на хотела;
− Представител на туроператора с български език за целия престой;
− 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;
Цената не включва:
−
−

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.;

−

−
−
−
−
−
−
−
−

Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на
Цитаделата, Джамия Мохамед Али, Египетския музей и Египетските пирамиди в
Гиза – 540 лв./ 320 лв. дете до 11,99 г.;
Двудневна екскурзия до Кайро с включено посещение на Египетския музей и
Египетските пирамиди в Гиза – 378 лв./ 239 лв. дете до 11,99 г.;
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина“ – 139
лв./ 89 лв. дете до 11,99 г.;
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в
Национален парк Рас Мохадес- 119 лв./ 89 лв. дете до 11,99 г.;
Quad Sun Set –разходка из Арабската пустиня с ATV – 89 лв./ 59 лв. дете до
11,99 г.;
Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope 99 лв./ 69 лв. за дете до 11,99 г.;
Mini Jeep Safari – посещение на национален парк Набк, джипове и езда на
камили– 160 лв./ 89 лв. за дете до 11,99 г.;
Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх - 40 лв./ 20 лв. за дете до 11,99 г.;
Бакшиши по време на престоят в Шарм ел Шейх – около 5 долара;

Цената не включва – задължителни доплащания:
− Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни). До 01.04.2021
година при кацане на летище Шарм Ел Шейх не се заплаща визова такса в
размер на 25 щатски долара;
− Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
− Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 400 щатски долара/тон
при курс 1 Евро/ 1.17 щатски долара.
Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност (летище Шарм ел Шейх): около 30 минути в посока с 3/4* автобус.
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)
До 01.04.2021 визите за Египет са безплатни и спестявате още 25 долара

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.
Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 40 туриста. Всички
екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място, при налични свободни места.
Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи.
Цена за
възрастен

Цена дете 2 – 11,99 г.

в лева

в лева

540

320

378

239

Целодневна екскурзия до Синайският
Манастир „Света Екатерина“

139

89

Гмуркане и шнорхелинг в красивите
рифове на Червено Море в
Национален парк Рас Мохадес

119

89

89

59

99

69

160

89

40

20

Екскурзия
Целодневна екскурзия до Кайро със
самолет
Двудневна екскурзия до Кайро

Quad Sun Set – разходка из Арабската
пустиня с ATV
Разходка с лодка с прозрачно,
стъклено дъно из Червено море – Sea
Scope
Mini Jeep Safari – посещение на
национален парк Набк, джипове и
езда на камили
Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх

Целодневна екскурзия до Кайро - Цитаделата, Джамия Мохамед Али, Египетския
музей и Египетските пирамиди в Гиза със самолет
540 лева/ 320 лева за дете (2-11,99 г.)
Ранен трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет до Кайро.
Посещение на известните пирамиди в Гиза. Пирамидите в Гиза от дълго време са
най-посещаваната атракция около Кайро. От времето на тяхното изграждане
пирамидите в Гиза въплъщават древността, мистерията – и дават повод за невероятни
хипотези. Пирамидите са единственото чудо на древния свят, което е оцеляло почти
непокътнато. Погребалната голяма пирамида на Хеопс е най-старата в Гиза и найголямата в света, изградена ок. 2500 г. пр.н.е. от близо 2,3 милиона варовикови блокове,
тежащи средно по 2,75 тона и придвижвани от 100 000 роби. Трите по-малки пирамиди
в съседство принадлежат на Хеопсовите царици или сестри. Сфинксът е разположен
наблизо, странна фигура с тяло на лъв, лице на човек и царска брада.
Ще посетим по пътя фабрика за парфюми от естествени съставки и фабрика аз
оригинален папирус. Свободно време при възможност.
След посещение на Некропола в Гиза има включен обяд на кораб на брега на река Нил.

Посещение на Музеят на Египет в Кайро. Тук са събрани всички исторически
богатства на Египет, събрани от всички археологически разкопки. В музея са показани
повече от 12 000 артефакта от всеки период на египетската история. Египетски
национален музей притежава колекция от 136 000 ценни експонати – от статуи и
релефи до миниатюрни монети и амулети. Музеят е открит от Саид Паша през 1857
година, по предложение на френския архитект Огюст Мариет, като няколко пъти се
мести, за да се установи накрая в самото сърце на Кайро.
Трансфер до летището в Кайро за полет до Шарм ел Шейх.
Цената включва: самолетен билет трансфер с отличен автобус, екскурзоводско
обслужване на български език, Египетския музей, Пирамидите и обяд на кораб на Нил.
Цената не включва: напитки по време на обяда, влизане в Хеопсовата пирамида,
влизане в залата с мумиите, снимки в музея, разходи от личен характер.
Вземете с вас: паспорт, камера, пари за бакшиши, подходящи дрехи (за посещението
на джамията).
Двудневна екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус
378 лева/ 239 лева за дете (2-11,99 г.)
Посещение на Музеят на Египет в Кайро. Тук са събрани всички исторически
богатства на Египет, събрани от всички археологически разкопки. В музея са показани
повече от 12 000 артефакта от всеки период на египетската история. Египетски
национален музей притежава колекция от 136 000 ценни експонати – от статуи и
релефи до миниатюрни монети и амулети. Музеят е открит от Саид Паша през 1857
година, по предложение на френския архитект Огюст Мариет, като няколко пъти се
мести, за да се установи накрая в самото сърце на Кайро.
След посещение на музея има включен обяд на кораб на брега на река Нил.
Посещение на известните пирамиди в Гиза. Пирамидите в Гиза от дълго време са
най-посещаваната атракция около Кайро. От времето на тяхното изграждане
пирамидите в Гиза въплъщават древността, мистерията – и дават повод за невероятни
хипотези. Пирамидите са единственото чудо на древния свят, което е оцеляло почти
непокътнато. Погребалната голяма пирамида на Хеопс е най-старата в Гиза и найголямата в света, изградена ок. 2500 г. пр.н.е. от близо 2,3 милиона варовикови блокове,
тежащи средно по 2,75 тона и придвижвани от 100 000 роби. Трите по-малки пирамиди
в съседство принадлежат на Хеопсовите царици или сестри. Сфинксът е разположен
наблизо, странна фигура с тяло на лъв, лице на човек и царска брада.
Ще посетим по пътя фабрика за парфюми от естествени съставки и фабрика аз
оригинален папирус. Свободно време.
Цената включва: трансфер с отличен автобус, екскурзоводско обслужване на
български език, входни такси за Египетския музей, Пирамидите и обяд на кораб на
Нил. Нощувка в Кайро
Цената не включва: напитки по време на обяда, разходи от личен характер.

Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина“

139 лева/ 89 лева за дете (2-11,99 г.)
Събиране рано сутринта. Отпътуване към резервата Света Катерина (около 3 часа).
Посещение на Синайският манастир „Света Катерина“, който е построен в подножието
на Синайската планина в Египет от император Юстиниан I между 527 и 565 г. Според
преданието на това място ангели отнасят тялото на Света великомъченица Екатерина
след обезглавяването ѝ. Според преданията тук Мойсей вижда горящия храст, божий
знак и известие, че е избран за пророк. Това е най-старият в историята манастир, който
никога не е преустановявал изпълнението на религиозните служби и е действащ и в
наши дни. Обявен е от ЮНЕСКО за обект от списъка на световното наследство.
Посещаваме църквата към манастира и продължаваме с обиколка на базиликата,
гледаме Горящият храст и Мойсеевият кладенец. Отпътуваме към град Дахаб, където
имаме обяд в крайморски ресторант. Свободно време за шопинг. Отпътуване към Шарм
Ал Шейх.
Цената включва: транспорт, екскурзоводско обслужване, обяд.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Вземете с вас: паспорт, камера, закуска, пари за бакшиши, подходящи дрехи (за
посещението на манастира).
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк
Рас Мохадес
119 лева / 89 лева за дете (2-11,99 г.)
Събиране сутрин и отпътуване. Първа спирка е дайвинг център, където ще можете да
наемете нужната ви екипировка. След пристигане на марината ще бъде нужно да
попълните полицейско разрешение. Лодката ще отплава от Марина Травко. По време
на пътуването ще имате три спирки за шнорхелинг сред красивите рифове на Червено
море. След това връщане в марината и трансфер до хотелите.
Полезна информация:
Национален парк Рас Мохамед е едно от най-популярните дайвинг и шнорхелинг
средища в Египет. С голямото си разнообразие от морски живот може да очаквате
интересен ден на изследване на Червено море.
В цената се включва: безалкохолни напитки на борда, обяд, трансфери,
представител на фирмата, инструктор.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Вземете с вас: паспорт, плажни кърпи, слънцезащитен крем, шапка, очила, пари за
бакшиши.
Quad Sun Set –разходка из Арабската пустиня с ATV
89 лева / 59 лева за дете (2-11,99 г.)
Събиране следобед. Трансфер до АТВ центъра и запознаване с инструкциите за
безопасност. Следва тестдрайв. Може да си закупите очила и шал за защита на лицето
от пясъка и прахта. Каски ще бъдат предоставени и е задължително да се носят.
Групата ще бъде придружена от водач. Ако срещнете някакъв проблем може да се
обърнете към водача. Ще стигнем бедуинската шатра по залез и ще бъде сервиран чай.
Връщане в хотелите.
Цената включва: трансфер.

Цената не включва: разходи от личен характер.
Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши.
Моля махнете всякакви бижута – те лесно биват загубени в пустинята.
Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope
99 лева / 69 лева за дете (2-11,99 г.)
Събиране около 10 часа. Трансфер до Мая бей на около 5 минути пеш от Стария пазар
на града. Качване на кораба. Разходката трае час и половина. Спирки на най-красивите
места с най- хубавите рифове, където ще можете да видите безброй риби и други
морски обитатели.
Връщане по хотелите.
Цената включва: билет за лодката, двупосочен трансфер.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши.
Mini Jeep Safari – посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили
160 лева / 89 лева за дете (2-11,99 г.)
Събиране от хотелите с джипове в ранния следобед. Отпътуване към националния парк
Набк. Стигане до широк каньон, където вървим пеш известно време, след това се
качваме отново на джиповете и продължаваме към долините Кхоризат и Толайхат.
Слизаме от джиповете за да видим бедуинско гробище. Свободно време за снимки на
заобикалящите планини. Качваме се на джиповете и отпътуваме към долината Мандар.
Слизаме от джиповете и минаваме през тесен каньон, които ни води до плажовете на
Набк и Бедуинската шатра. Следва яздене на камили (около 20 минути) по плажа. След
това чай и лека бедуинска вечеря. Отпътуване към хотелите.
В цената се включват: входна такса за националния парк, яздене на камила,
бедуинска вечеря и безалкохолни напитки, представител на фирмата.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Не се препоръчва за хора с проблеми с гърба или за бременни жени.
Вземете с вас: паспорт, вода, удобни обувки, слънцезащитен крем, шапка, очила, пари
за бакшиши.

Aurora Oriental Resort 5*
Местоположение
Хотел Aurora Oriental resort 5* е разположен на брега на Червено море в най-южната
част на курорта Шарм Ал-Шейх. Хотелът предлага голям басейн, невероятен плаж,
кристално крайбрежие и светли стай с балкони с гледка към морето, а за най-малките се
грижат екип аниматори към детския клуб в хотела. Хотелът е с прекрасно
местоположение за незабравима почивка с гледка към кристалното Червено море.
Хотел

Aurora Oriental Resort 5*е построен в европейски стил, с модерно обзаведени стаи.
Хотелът предлага спокойствие и комфорт в луксозна обстановка. Идеален избор за
почивка за семейства с деца, както и за двойки търсещи спокойствие и пълноценна
почивка.
Хотела предлага на своите гости услуги и удобства, като:
•
•
•
•
•

2 плувни басейна с чадъри, шезлонги с матраци, пуул бар, спасители на
басейна, кърпи за басейна, табели около басейна;
Релакс и подмладяване в СПА центъра – здравен център, джакузи, масаж, сауна
и фитнес зала;
За децата – миниклуб за деца от 4 до 12 години, детска площадка, детски басейн;
Бизнес услуги и удобства – конферентна зала, принтиране, телефонен оператор,
мултимедийно оборудване, микрофони и говорители;
Спортни и анимационни занимания – волейбол, социални игри, професионална
анимационна програма, водна аеробика, тенис на маса, дартс, аеробика, водна
топка.

Анимация
Специално подбран екип от аниматори се грижи за доброто настроение на клиентите на
хотела през деня, а привечер забавата не спира с различните интересни шоу програми в
специалният амфитеатър.
Допълнителни услуги
• 24 часова рецепция;
• Лоби Бар;
• Собствен плаж с чадъри и шезлонги;
• Бар на басейна и на плаж;
• Шест ресторанта;
• Четири Бара;
• Дайвинг Център;
• Аптека на 5 мин;
• Пране;
• Консиерж;
• Доктор на запитване;
• Магазини;
• Обмяна на валута.
Стаи
Хотелът разполага с 264 стандартни стаи.
Стандартната стая разполага със следните удобства:
•
•
•
•
•
•
•
•

Балкон с маса и столове;
Телефон;
Сейф;
Баня с вана или душ;
Сешоар;
Климатик;
LCD телевизор с приемник;
Гледка към басейна, парка или морето.

Ресторанти и барове
Хотел Aurora Oriental resort 5*предлага на своите клиенти:
Marhaba Restaurant
Гледащ към основния басейн, тук е мястото където ще можете да се насладите на
закуската, обяда и вечерята си.
Закуска: 07:00 ч. – 10:00 ч.
Обяд: 13:00 ч. – 15:00 ч.
Вечеря: 19:00 ч. – 22:00 ч.
La Terrazza Restaurant
Потопете се в истинската италианска атмосфера и се поглезете с невероятни алакарт
деликатеси с гледка към морето.
Вечеря: 19:00 ч. – 22:00 ч.
Pit Stop Bar
Спрете се тук и се отпуснете с ободряващи напитки и коктейли с приятели и любими
хора в невероятна атмосфера.
Работно време: 12:00 ч. – 24:00 ч.
Zodiac Hot Spot Disco:
Танцувайте в нощта с най-новите хитове, пиейки любимото си питие в забавна и
отпускаща атмосфера.
Мини диско: 20:30 ч. – 21:00 ч.
Дискотека: 22:00 ч. – 02:00 ч.
Lemon Twist Bar:
Мястото, където може да се отпуснете, докато опитвате богатото разнообразие от
плодови коктейли, любувайки се на невероятната гледка.
Работно време: 00:00 ч. – 24:00 ч.
Pool & Beach Bars
Намиращи се около басейна и на плажа, тези барове никога няма да Ви оставят жадни
през топлите слънчеви дни.
Работно време: 10:00 ч. до залез
Важно:
− според сезона може да има разлика в работните часове на ресторантите и
баровете на хотела;
− международните вносни напитки, фрешовете и специалните кафета са срещу
доплащане;
Плаж
Хотел Aurora Oriental resort 5* разполага със собствен частен пясъчен плаж. Ползването
на чадъри, шезлонги и плажни кърпи е безплатно.
Домашни любимци: Не се допускат.

ПРОГРАМА
С полет от София до Шарм ел Шейх и връщане до София
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел
Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване.
Продължителност на трансфер – около 30 минути. Информационна среща с Вашия
представител.
− Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх
Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
− Двудневна Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди в Гиза.
− Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на
Цитаделата, Джамия Мохамед Али, Египетския музей и Египетските
пирамиди в Гиза.
Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
− Възможност за допълнителна екскурзия – Mini Jeep Safari – посещение на
национален парк Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
− Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в
Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина. Връщане в
хотела. Нощувка
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
− Възможност за Quad Sun Set –разходка из Арабската пустиня с ATV.
− Възможност за допълнителна екскурзия – Разходка с лодка с прозрачно,
стъклено дъно из Червено море – Sea Scope.
Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
− Възможност за Quad Sun Set –разходка из Арабската пустиня с ATV.
− Възможност за допълнителна екскурзия – Разходка с лодка с прозрачно,
стъклено дъно из Червено море – Sea Scope.

Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към
България. Продължителност на трансфер – около 1 час.

Полезно
Закони за алкохола
Египет е предимно мюсюлманска страна, а алкохолните напитки са забранени за
стриктно спазващите религията. Но египтяните са толерантни към не мюсюлманите и
чужденците, а често и към самите тях. Може да си вземете лесно алкохолни напитки от
ресторантите, баровете, кафетата и магазините за алкохол в Кайро. И все пак знайте, че
не е приемливо пиенето на обществени места.
Египетските закони за алкохол са либерални, в сравнение с останалите ислямски
държави, освен за месеца на Рамадан, когато алкохолът е строго забранен и само хората
с чуждестранни паспорти могат да си купят. Нужната възраст за употреба е 21 години.
Сигурност
Инцидентите на насилствени престъпления в Египет са редки, а страната като цяло е
много безопасна, но жестоките терористични актове срещу чужденци и представители
на властта, извършени от радикалните терористи през последните 10 години, все още
влияят на туристите. Египетското правителство предприе мерки като назначи
въоръжена охрана на всички туристически забележителности, гари и пропускателни
пунктове. По хотелите бяха поставени скенери, а по пазарите и баровете има цивилни
агенти.
Като изключим това, тревогите за безопасността са минимални. Джебчиите са като
напаст по туристическите райони и препълнените пазари. АТМ банкоматите са
безопасни за използване, а много банки имат денонощна охрана. Жените могат да
избегнат дребния тормоз, като се обличат по-консервативно.
Пушене
Повечето мъже в Египет пушат, а предлагането на цигари по улиците е честа практика.
Сдържаните жени като цяло не пушат, или поне не пред хората.
Бакшиши
Даването на бакшиш в Египет не само, че е приемливо, но хората го очакват. Учтиво е
да оставите около 10% (без таксите) бакшиш в ресторант. (В сметката вече са включени
12% такса за обслужване, 5% правителствен данък и 2% градски данък.) Подобен
бакшиш се дава и на барманите.
За такситата бакшиша обикновено се включва в цената. В петзвездните хотели на
пиколите се дават около 10 ег. паунда, а в по-ниско класните хотели около половината
на това. Камериерките получават около 5 ег. паунда за всяко посещение.
Вода
Препоръчително за посетителите на Кайро е да се придържат към бутилираната вода,
или да я пият преварена и филтрирана. Избягвайте питиета с лед.
Категорично НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА:
Употребата на вода от чешмата.

Купуването на наливни разхладителни напитки и лед за охлаждане на напитките от
продавачи на улицата.
Злоупотребата с алкохол.
Фотографирането на военни обекти.
Събирането на отломки от исторически паметници.
Качването по пирамидите.
Отрязването и повреждането на корали.
Къпането в Нил.
Ходенето боси или лежането на земята без постелка по бреговете на Нил.

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

• Ваучерите издадени от туроператор АБАКС за неосъществени пътувания поради
обявената пандемия от COVID-19, са за пътуване в периода 14.03.20020 30.11.2020 и съответно, следва да се ползват за доплащане на пътуване в
интервала 13.03.2021 - 30.11.2021. Това е изрично изискване на всички хотели и
партньори при които сме платили парите, получени от клиентите.
• Клиентите, които полват ваучер на ТО „Абакс“ резервират без депозит, а ваучера
се ползва като финално плащане по резервация.
• Минимален брой туристи: 155 души за всеки полет. 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 страната, е необходимо да притежават
валиден паспорт, минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
• 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.;
• Туроператора е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез
застрахователен договор № 03700100002922 при ЗД ЕВРОИНС АД.

