
  

 Почивка в Доминикана с директен чартърен полет от София 7 

нощувки/10 дни 

Дати на заминаване – всеки четвъртък до 29.04.2021 

 

ПРОГРАМА 

Първи ден 

Среща на Летище София за чартърен полет до Пунта Кана-Доминикана, изпълняван от 

авиокомпания Gullivair с номер на полета TJJ 901 в 22:00 ч. Полетът има транзитно кацане (без 

пътниците да слизат от самолета) в Букурещ с престой около час. 

 

Втори ден  

Кацане на летището в Пунта Кана в 07:00ч. Посрещане от фирма-партньор. Трансфер до избрания 

хотел. Трансферът се извършва с лицензиран автобус. При пристигане, посрещане от персонала на 

хотела, настаняване. Свободно време. Нощувка. 

 

Трети до осми ден  

Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителни екскурзии. 
 

Девети ден 

След закуска освобождаване на стаите и трансфер до летище Пунта Кана за чартърен полет до 

София, изпълняван от авиокомпания Gullivair с номер на полета TJJ 902в 22:00 ч. Полетът има 

транзитно кацане (без пътниците да слизат от самолета) в Букурещ с престой около час. След това 

излита за София. 

 

Десети ден 

Кацане на летище София в 19:00 ч. 

 

Полетно разписание 

Превозвач: Gulliv Air:                              ИЗЛИТА                  КАЦА 
 SOF-PUJ 22:00    07:00 +1 
 PUJ-SOF 22:00    19:00 +1 

 

- Часовете на полетите са посочени в местни времена. 

- Полетното разписание подлежи на препотвърждение. 



 

Пакетната цена е в евро и включва 

»  Самолетен билет с чартърен полет и включени летищни такси;  

»  Един салонен багаж до 4 кг. и чекиран багаж 25 кг.; 

»  Трансфер летище-хотел-летище; 

»  7 нощувки в избран хотел на съответна база изхранване; 

»  Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покритие 10 000 евро и покритие за 

Covid. 

 

 

Пакетната цена не включва  

»  Допълнителни екскурзии на място и разходи от личен характер; 

»  Такса за напускане на Доминиканската Република –20 USD; 

»  Застраховка отмяна на пътуване - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и 

срока на анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на 

договора, съгласно условията на застрахователна компания "Алианц"; 

»  Горивна такса –обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава). 

 
 

COVID 19 

 

»  При пристигане в Доминикана НЕ се изисква предоставяне на PCR тест; 

»  Всички пътуващи трябва 24 часа преди влизане и напускане на Доминикана да попълнят QR code 

- https://eticket.migracion.gob.do/; 

»  Обяснително видео как да се попълни формуляра и често задавани въпроси можете да видите 

на следния линк - https://viajerodigital.mitur.gob.do/home-en/ 

 ВАЖНО! Информацията може да бъде актуализирана по всяко време в съответствие с въвеждане 

на нови изисквания и разпоредби. 

 

 

Условия по офертата  

»  Авансово плащане от 500 ЕВРО депозит на човек при записване; 

»  Доплащане: 14 дни преди датата на отпътуване; 

»  Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 100; 

»  Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи – 20 дни преди отпътуване; 

»  Необходими данни за всички пътуващи: три имена на латиница по международен паспорт, 

единен граждански номер (ЕГН) или дата на раждане, ако лицето е чуждестранен гражданин, 

номер на паспорт и дата на валидност; 

»  Туроператорът не носи отговорност за изпратени неверни данни; 

https://eticket.migracion.gob.do/
https://viajerodigital.mitur.gob.do/home-en/


»  Онекс Тур ЕООД е сключил застрахователен договор със ЗК „Лев Инс“ АД, гр. София , бул. Черни 

връх 51 Д, ЕИК 121130788, покрити рискове, застрахователна полица No 13062110000063 и 

застрахователен лимит –1 400 000,00 лева, с валидност до 22.01.2022г.; 

»  Туроператор ОНЕКС ТУР, удостоверение за регистрация РК-01-7094 (издадено на20.01.2016 г.), 

ЕИК 202409930, адрес на управление гр.Пловдив, ул. ул. Абаджийска, телефон 02/465 38 48. 

 

 

 

Срокове за анулации и неустойки: 

»  Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи 

неустойка е до 60 дни преди датата на пътуването; 

»  При анулация от 60 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на изискуемия 

депозит, съобразно условията на конкретната програма, но не по-малко от 50% от цената на 

пътуването; 

»  Ако направената анулация е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер 

на 70% от цената на пътуването; 

»  Ако направената анулация е 15 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в 

размер на 100% от цената на пътуването. 

 

 

ВАЖНО: промяна на цената е възможна при промяна на транспортни разходи /гориво/, летищни, 

пристанищни и др. такси; промяна с повече от 3% на валутния курс в периода м/у датата на 

сключване на договора и отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на 

партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи. Обменният курс използван за 

изчисляване на програмата EUR/USDe 1.18. 

Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да начислят т.нар. 

горивна такса (fuel surcharge). В такъв случай туроператорът си запазва правото да променя цената 

на пътуването с фактическата стойност на горивната такса и тя ще е дължима за всички резервации 

за полета, за които тя се начислява, без значение кога те са направени. Цените на горивата в 

програмата в София и Доминикана са калкулирани с параметри $780/тони 1 евро = 1,18 долара. 

При промяна на цените на горивата може да бъде начислена горивна такса. Тази такса следва да 

бъде обявена от туроператора и заплатена от потребителя не по-късно от 21 дни преди датата на 

заминаване. 

 

 

 

 



Необходими документи и допълнителна информация за пътуването: 

»  За пътуване до Доминиканска Република се изисква валиден международен паспорт.; 

»  Паспортът трябва да е с валидност поне 6 месеца след датата на влизането в страната; 

»  Не се изискват допълнителни ваксини;  

»  Превозването на специално оборудване за екстремни спортове като сърфинг, кайт-сърфинг, 

гмуркане и други се организира само по запитване и след предварително подадена информация 

към туроператора; 

»   ВАЖНО: за деца до 18г. пътуващи без родителите или само с един от тях трябва да имат 

оригинал и ксерокопие на нотариално заверена декларация, че и двамата родители са съгласни 

детето да пътува в чужбина. Ако дете под 18 години пътува само с един от родителите си (или с 

друг придружител, различен от родител), той трябва да носи нотариално заверено пълномощно от 

не пътуващия родител + копие от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители) 

за излизане на детето в чужбина (в случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с 

различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и копие от него). 

Този документ ще послужи пред българските гранични власти; 

»   ВАЖНО : чужденци влезли в Република България със собствен транспорт /лек автомобил/, не 

могат да напускат границите на страната с друг вид транспорт. 

»  Пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност. 

 

Допълнителни екскурзии 

 

»  Остров Саона: целодневна. Обиколка с яхта с включени напитки и обяд на шведска маса. Ще 

имате възможност да разглеждате крайбрежието на село Баяибе. Свободно време за плаж и 

почивка на острова. Цена: 85евро/човек. Дни на провеждане: Понеделник, Вторник, Събота; 

»  Баваро: полудневна. Насладете се наневероятната панорама и типичните доминикански села. 

Ще имате възможност да прекосите плантации от захарна тръстика и ориз. Запознайте се с 

историята на испанците, донесли културата на захарната тръстика на острова и допринесли за 

икономическото и въздействие. Цена: 64евро/възрастен; 33 евро/дете. Дни на провеждане: 

Понеделник, Сряда; 

»  Синята лагуна: насладете се на Карибите и южното крайбрежие на Доминиканската република. 

Природният резерват към който принадлежи и остров Саона, предлага снежнобели плажове и 

кристално чиста тюркоазено синя вода. Подарете си карибско усещане - задължително във вашата 

ваканция! Цена: 99евро/човек. Дни на провеждане: Вторник, Четвъртък, Събота; 

»  Спускане с въже: полудневно приключение, препоръчано за любителите на адреналина. Цена: 

77евро/възрастен; 39 Евро/дете. Дни на провеждане: всеки ден; 

»  Санто Доминго: последвайте стъпките на Христофор Колумб и посетете очарователния стар град 

Санто Доминго. Насладете се на разнообразната култура и се запознайте с историята на най-стария 

европейски град на Америка. Цена: 81евро/възрастен; 51 евро/дете. Ден на провеждане: Сряда; 

»  Среща с делфини: взаимодействайте с тези прекрасни и удивителни същества. Цена: 85 

Евро/човек. Дни на провеждане: всеки ден; 

»  Земята на маймуните: полудневна. Незабравима среща с прекрасните маймунки в естествената 

им среда и спираща дъха гледка към планините. Страхотно преживяване за цялото семейства. 

Цена: 68 Евро/възрастен; 43 Евро/дете. Дни на провеждане: всеки ден; 



»  Самана: тропическата растителност, водопади и незабравими спомени от полуостров Самана. 

Цена: 145 Евро/човекДни на провеждане: Петък; 

»  Парти лодка: незабравимо преживяване с катамаран по крайбрежието на Баваро / Пунта Кана. 

Свободно време за плаж, почивка и шнорхелинг. Забавна програма и апетитно барбекю, 

приготвено на борда. Цени: 85 евро/възрастен; 39 Евро/дете. Дни на провеждане: Всеки ден; 

»  Конна езда: подарете си едночасова разходка по плажната ивица.Цена: 39 Евро/човекДни на 

провеждане: всеки ден;  

»  Каталина: целодневна.  Посетете Каталина, вторият по големина остров в Доминикана, 

разположен в югоизточната част на страната. Най-добрата локация за шнорхелинг на 

доминиканското крайбрежие. Цена: 98 евро/възрастен; 49 евро/дете. Ден на провеждане: Сряда; 

»  Изживяване на Доминиканската Култура: очаква ви едно незабравимо преживяване в плантация 

за кафе и какао. Запознайте се с бита на местното население, а на връщане се насладете на плажа 

Макао. Цена: 102 евро/човек. Дни на провеждане: всеки ден; 

» Бъгита: полудневна. Специално за любителите на адреналина с посещение на плажът Макао за 

освежаващо плуване. Включена бутилирана вода.Цена: 56 евро/човек. Дни на провеждане: Всеки 

ден. 

Важно: Цените на екскурзиите подлежат на препотвърждение от агенцията партньор на място. 

 

 


