Почивка на Малдиви с директен полет от София
всяка седмица от 24.10.2021 г. до 08.05.2022 г.

7 нощувки в 4* или 5* хотел на база BB, FB, HB или All Inclusive; самолетен билет София-МалеСофия с директен чартърен полет; летищни такси, регистриран багаж до 20 кг и 4 кг ръчен;
трансфер летище – хотел – летище (с лодка, вътрешен полет +лодка или хидроплан според
избрания хотел); съответния брой нощувки на избраната база на изхранване; медицинска
застраховка с лимит 10 000 евро с включени медицински разходи свързани с COVID-19 при
пътувания в чужбина.

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО И ВКЛЮЧВАТ:
» Самолетен билет София-Мале-София с директен чартърен полет;
» Летищни такси, регистриран багаж до 20 кг и 4 кг ръчен;
» Съответния брой нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;
» Трансфер летище – хотел – летище (с лодка, вътрешен полет + лодка или хидроплан според
избрания хотел);
» Медицинска застраховка с лимит 10 000 евро с включени медицински разходи свързани с COVID
19 при пътувания в чужбина;
» GREEN TAX - $6 на ден на човек (възрастен/дете/бебе).
» В някои от хотелите цените са калкулирани с икономичен вариант на трансфери,
по желание може да се направи доплащане за хидроплан. Цена според хотела - по запитване.

ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
» Застраховка „Отмяна на пътуване“ - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и
срока на анулация;
» Застраховка „Отмяна на пътуване“ се прави най-късно до 10 дни преди дата на отпътуване;
» Застрахователната компания НЕ прави застраховката при по-малко оставащи дни;
» Допълнителни екскурзии;
» Разходи неупоменати в "Цената включва";
» Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава);
» 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.
» PCR тестове.
» РАЗХОДИ ПО ПРЕСТОЙ ИЛИ НОВИ САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ИЗЛИЗАНЕ НА
ПОЗИТИВЕН РЕЗУЛТАТ след НАПРАВЕН ТЕСТ В ЧУЖБИНА.

ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ И ТРАНСФЕРИ:
Превозвач: Gulliv Air
GBG805

SOF

22:00

MLE

06:00 +1

GBG806

MLE

18:00

SOF

03.30 + 1

» Часовете на полетите са посочени в местни времена.
» Полетното разписание подлежи на препотвърждение.

ПРОГРАМА
1 ви ДЕН
Среща на летище София за чартърен полет до Velana International Airport /MLE/ - Мале Ибрахим
Насир. Полета ще се осъществи с авиокомпания Gulliv Air . тип самолет AIRBUS A330. Летището
служи като основен вход към туристическата дестинация Малдиви и предлага връзки до
основните летища по целия свят.
2 ри ДЕН
Кацане на летището с МАЛЕ, посрещане от фирмата партньор и насочване на местата за трансфер
в зависимост от острова и хотела, който сте избрали и вида на трансфер до него. За тези, които са
избрали хотели до които се стига с хидроплан е възможно малко изчакване заради разписанието
на хидроплана.При пристигане на острова ще бъдете посрещнати и настанени от служители на
хотела.
3 ти до 8 ти ДЕН
От този ден до края на Вашето пребиваване се отдавате на слънчеви бани и релакс. За любителите
на водни преживявания се организират екскурзии за гмуркане покрай красивите коралови рифове
или да се поглезите в уникалните СПА центрове на хотела. Тук всеки се чувства специален, защото
тайната за популярността и обаянието на Малдивите се крие в умението да предразполагат
клиента, поверителност, романтика и безкрайната красота на океана и заобикалящите го бели
плажове.

9 ти ДЕН
Това е денят в който приключва това красиво пътешествие, но всеки един край е нова начало и сме

сигурни, че ще се върнете отново по тези красиви места. Освобождаване на стаята, трансфер до
летището в Мале за полет до София. с авиокомпания Gullivair

УСЛОВИЯ ПО ОФЕРТАТА:

» При направена резервация пътуващият в рамките на 48 часа заплаща 30 % 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.
» 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.
» ТO има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица № 13062010010962/от
16.10.2020 на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А,
» Туроператор Аква Тур БГ ЕООД е регистриран съгласно Закона за туризма като туроператор и
туристически агент на 12.12.2008 г. с номер РКК-01-6268, ЕИК:200437831, адрес на управление: бул.
Витоша 164, тел. 02/9813133, e-mail: megashop@aqua-tour.net

СРОКОВЕ ЗА АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПО ВРЕМЕ НА ИЕО (ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА):

1.1.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.
1.2 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.
2.Доплащането по договора за организирано туристическо пътуване се извършва в срок до 21
/двайсет и един/ календарни дни назад от датата на отпътуване по програмата за която е записан
клиента.
3.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 .
3.1.Туроператорът не носи отговорност за резултатите от направените тестове за COVID-19, както и
последиците свързани с това.
4. 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 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 или изтекла / недостатъяна
валидност на докумета за задгранично пътуване-паспорт.
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!
ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ - кратка информация
» Изискава се отрицателен ваксина или PCR тест при влизане в страната, който да е направен до
максимум 96 часа преди дата на пристигане в страната. Задължително на английски език! Заповед
на Министерство на туризма на Република Малдиви
*COVID-19 забележка - поради динамично променящата се ситуация, медицинските условия за
посещение на страната подлежат на препотвърждение при приближаване периода на пътуване.
-Всички пътуващи трябва 24 часа преди отпътуване до Малдиви и 24 часа преди връщане в
България да попълнят онлайн анкета на следния сайт https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
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. Цените на горивата в
програмата в София и Хургада са калкулирани с параметри $780/тон и 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.
ВНИМАНИЕ: Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане, за
което фирмата ще информира своевременно пътниците.

ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ - БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ ЗА РЕПУБЛИКА МАЛДИВИ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

» За пътуване до Малдиви важи безвизов режим за български граждани - Забранено е внасянето
на алкохол. Консумацията на алкохол е разрешена само в хотелите на туристи.
» Забранено е изнасянето от страната на корали и неща направени от тях (освен тези, които са
направени от лицензирани производители и придружени със сертификат)
» Забранено е изнасянето от страната на предмети и неща, намерени на дъното на океана. -Със
закон е забранено да се изваждат от водата корали, раковини, морски звезди и т.н., да се уврежда
по какъвто и да било начин крайбрежна зона. -Забранен е риболов близо до островите. За целта се
организира риболов отдалечен от бреговете.
» Забранено е да се оставят боклуци на плажа, глобите за това нарушение са много големи.
» Малдиви са мюсюлманска държава и задължително трябва да се спазват правила за прилично
поведение и облекло (извън хотела, където има местно население препоръчително да се ходи с
покрити рамена и колене)

