Почивка в Хургада

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА
» Самолетен билет София – Хургада – София с директен чартърен полет с Bulgarian Air Charter;
» Летищни такси;
» Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж;
» Съответния брой нощувки на база All Inclusive;
» Чадъри и шезлонги на басейна и на плажа на хотела;
» Трансфер летище – хотел – летище;
» Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ;
» Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ;
» ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ (виж по-долу описанието);
» Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск за COVID19;
» Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или положителен PCR тест
преди отпътуване;

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА
» Екскурзиите срещу допълнително заплащане: Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с
автобус – 190 лв. / 95 лв. за дете до 11,99 г.; Целодневна екскурзия до Луксор с автобус и
разглеждане на Луксор, Карнак, храма на Хатшепсут, Долината на царете – 190 лв. / 95 лв. дете до
11,99 г.; Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море - 140 лв. / 70 лв. дете до
11,99 г.; Райският остров – с корабче – 130 лв. / 65 лв. дете до 11,99 г.; Badawya Vip –разходка из
Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили – 140 лв. / 70 лв. дете до 11,99 г.; Разходка с
лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope - 130 лв. / 65 лв. за дете до 11,99 г.;
» Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни). До 01.04.2021 година при кацане на
летище Хургада 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.
» Разходи от личен характер;
» 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 гледка море 129 лв. на човек;

ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ:
Превозвач: Bulgarian Air Charter
София – Хургада – 07:30 ч. – 09:30 ч.
Хургада – София – 10:20 ч. – 14:20 ч.
Трансфер летище – хотел – летище: продължителност: около 20 минути в посока с 3*/4* автобус.
Трансфер Кайро – Хургада / Хургада – Кайро – около 600 км. / 6 часа

ВАЖНО: 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

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
» За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер на 50 лв ;
» Доплащане 20 дни преди тръгване

УСЛОВИЯ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ 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 валидни за ползване за пътуване в интервала 13.03.2021 – 30.11.2022.
» 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;
» 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 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.;
» Туроператор АБАКС е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез
застрахователен договор № 03700100002922 при ЗД ЕВРОИНС АД;
» 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, email: info@abax.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
»
»
»
»

Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии;
Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20 туриста;
Целодневна екскурзия до Кайро и пирамидите в Гиза и целодневна екскурзия до Луксор;
Минимален брой за осъществяване на екскурзии от морски тип 10 човека.

ПРОГРАМА 7 НОЩУВКИ С ПОЛЕТ ДО ХУРГАДА И ОБРАТНО:
ДЕН-1
Среща на Терминал 1 Летище София. Директен полет до Хургада. Кацане на Летище
Хургада. Трансфер и настаняване в хотела. Продължителност на трансфер – около 20 минути.
Информационна среща с Вашия представител. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание: Гмуркане и шнорхелинг
в красивите рифове на Червено Море. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: Възможност за разходка с лодка с
прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope. Нощувка.
ДЕН-4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание: Целодневна екскурзия
до Древният град Луксор с посещение на Луксор, Карнак, храма на Хатшепсут, Долината на царете.
Връщане в хотела. Нощувка.
ДЕН-5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: Целодневно посещение
на Райският остров – за почивка и шнорхелинг или възможност за допълнителна екскурзия
– BADAWYA VIP – разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили с ориенталска
вечеря (или закуска, според програмата) и шоу програма. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание: Целодневна екскурзия
до Кайро и Египетските пирамиди в Гиза. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: Целодневно посещение
на Райският остров – за почивка и шнорхелинг. Възможност за допълнителна екскурзия – BADAWYA
VIP – разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря и шоу
програма. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН-8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет към България.
Продължителност на трансфер – около 20 минути.
Забележка: Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата.

