Почивка в Доминиканска република
ВСЯКА СЕДМИЦА - ПОЧИВКИ С 7 НОЩУВКИ
КОЛЕДА - 6 НОЩУВКИ
НОВА ГОДИНА - 8 НОЩУВКИ

ПРОГРАМА
Първи ден
Среща на Летище София за чартърен полет до Ла Романа - Доминикана, изпълняван от
авиокомпания Gullivair с номер на полета GBG901 в 21:55 ч, тип самолет AIRBUS A330. Полетът
има транзитно кацане (без пътниците да слизат от самолета) в Букурещ с престой около час.
Втори ден
Кацане на летището в Ла Романа в 07:00ч. Посрещане от фирма-партньор. Трансфер до избрания
хотел. Трансфера 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 Ла Романа за чартърен полет до
София, изпълняван от авиокомпания Gullivair с номер на полета полета GBG902 в 22:00 ч, тип
самолет AIRBUS A330. Полетът има транзитно кацане (без пътниците да слизат от самолета) в
Букурещ с престой около 40мин. След това излита за София.
Десети ден
Кацане на летище София.

Полетно разписание
Полетна информация
GBG901 SOF 21:55 LRM 07:00 (+1)
GBG902 LRM 22:00 SOF 17:00 (+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 23 кг.;
» Трансфер летище-хотел-летище
» 7-8-9-11 нощувки в избран хотел на съответна база изхранване;
» Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покритие 10000 евро и покритие за
Covid.
» Цялостно обслужване при нужда по време на престоя на български език.

Пакетната цена не включва
» Допълнителни екскурзии на място и разходите 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);
» PCR тестове;
» Разходи по престой или нови самолетни билети при евентуално излизане на позитивен резултат
след направен тест в чужбина.

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 програмата:
» При направена резервация пътуващият в рамките на 48 часа заплаща 50 % гаранционен депозит
по договора за туристическо пътуване в размер на сумата
» Доплащане на остатъчната стойност 21 дни преди датата на отпътуване.

С това се гарантира резервацията в хотела както и в превозното средство.
» Програмите са без медицински изисквания за имунизации. Изискването на PCR тестове е
упоменато във всяка програма според мястото за където се пътува.
» COVID-19 забележка - поради динамично променящата се ситуация, медицинските условия за
посещение на страните подлежат на препотвърждение при наближаване периода на пътуване.
» Срок за уведомление за несъбран минимум – до 15 дни преди датата на заминаване.
Туроператора си запазва правото на промяна дата или хотел до 7 дни преди дата на отпътуване
при извънредна ситуация, техническа грешка на хотелиера, авикомпанията или туроператора
като на клиента се предлага алтернативен вариант за осъществяване ма пътуването.
» Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на
мероприятията по програмата.
» Застраховка „Отмяна от пътуване“: Туроператорът предоставя възможност за сключване на
допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване”. Застраховката се сключва най-късно до 3
календарни дни, считано от датата на внасяне на депозит. Размерът на застрахователната премия
се определя от крайната цена на туристическия пакет. Повече информация в офиса на фирмата.
Клиента е длъжен да се запознае обстойно с правилата и възможностите на този тип застраховка,
от условията на ЗК.Туроператора е посредник за улесняване услугата на клиента, и не носи
отговорност по условията дадени от ЗК.
» Туроператорът не носи отговорност за изпратени неверни данни;
» Аква Тур БГ ЕООД е сключил застрахователен договор със ЗК „Лев Инс“ АД, гр. София , бул. Васил
Левски 15-17, номер на лиценз РКК-01-6268, покрити рискове, застрахователна полица No
13062010010962 ОТ 16.10.202 г. и застрахователен лимит –1 400 000,00 лева, с валидност до
02.11.2021 г.;
» Туроператор Аква Тур БГ ЕООД, удостоверение за регистрация РКК-01-6268 (издадено на
12.12.2008 г.), ЕИК 200437831, адрес на управление гр.София, бул. Витоша 164, телефон
02/9814440; e-mail: megashop@aqua-tour.net

Срокове за анулации и неустойки валидни по време на ИЕО/извънредна епид.
Обстановка:

» В случай на обявено „извънредно положение“, „световна епидемиологична обстановка „или
каквато и да било ситуация свързана с COVID-19, като прави напълно невъзможно
осъществяването на пътуването поради затворени граници или забрана на гражданска авиация,
Туроператора възстановява на Пътуващия внесените плащания в пълен размер до 14
/четиринадесет/ работни дни от датата на отмяна на пътуването и официалното съобщаване на
страните.
» Клиентите са напълно уведомени и наясно, че резервират пътуване което е по време на на
ИЕО/извънредна епидемиологична обстановка/като в този период може да има промени
условията за пътуване и изискване за тесове съпбразно наредбите на МНЗ ма Р. България.
» Доплащането по договора за организирано туристическо пътуване се извършва в срок до 15
/петнайсет/ календарни дни назад от датата на отпътуване по програмата за която е записан
клиента.

» В случай, че има изискване на задължително тестване на пътуващите, всички разходи по това
тестване са за сметка на пътуващите като туроператора се задължава да ги уведоми за наличието
на такова задължително изискване на властите .
» Туроператорът не носи отговорност за резултатите от направените тестове за COVID-19, както и
последиците свързани с това.
» При отказ по лични причини или други, които са извън описаните в т. 1.1.клиента губи всички
внесени суми както следва;
*От 80 до 30 дни преди датат на отпътуване - внесения депозит
*От 29 до 0 дни -100% от стойността
» В случай, че Клиента прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички
допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка.
» Потребителят има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок съобразно
спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билети по международни полети и не покъсно от 7 дни преди дата на пътуване при чартърни програми. При редовни полети ако това е
възможно, то клиента се задължава да заплати на Туроператора само дължимите суми, свързани с
евентуалното преиздаване на билетите или глоби наложени от съответната авиокомпания.

Необходими документи и допълнителна информация за пътуването:
» Необходими данни на пътуващите: 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;
» Туроператора не носи отговорност за изпратени неверни данни.
» Офертата важи при минимум 50 туристи.
» Необходими документи: международен паспорт с минимум валидност 6 месеца след датата на
връщане; За деца до 18 г. пътуващи с един или без родител, декларация за съгласие на пътуване с
нотариална заверка от единия или двамата родители в зависимост от ситуацията!
*COVID-19 забележка - поради динамично променящата се ситуация, медицинските условия за
посещение на страната подлежат на препотвърждение при приближаване периода на пътуване.
» При пристигане в Доминикана НЕ се изисква представяне на PCR тест;
» Всички пътуващи трябва генерират QR code 24 часа преди влизане и преди напускане на
Доминикана на следния адрес: https://eticket.migracion.gob.do/
» Обяснително видео как да се попълни формуляра и отговори на често задаваните 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.
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/USD e 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. . 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.
ВНИМАНИЕ: Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане, за
което фирмата ще информира своевременно пътниците.

