
  

  

Екскурзия в Дубай за 8-ми Март 

 
   

5 дни/4 нощувки в хотел Millennium Place Barsha Heights 4* или подобен със закуска, двупосочен 

самолетен билет с авиокомпания Fly Dubai по маршрут София – Дубай – София с включени такси и 

багаж, трансфер летище – хотел – летище, местни лицензирани екскурзоводи на български език, 

туристическа обиколка на Дубай с включени входни такси, медицинска застраховка с включен риск 

от заразяване с Covid-19.   

  

1175  лв. 

  

06.03-10.03.2021 

4 нощувки 

Възрастен в двойна стая – 1175  лв с включена отстъпка за ранни записвания до 18.01.2021 г. 

  

  

Цените са на човек и включват  

»  Двупосочен самолетен билет с авиокомпания Fly Dubai по маршрут София –  

Дубай- София;  

»  Летищни такси и багаж (20 кг. чекиран куфар и ръчен багаж 7 кг.);  

»  4 нощувки със закуска в избрания хотел или подобен;   

»  Трансфер летище – хотел – летище с лицензиран туристически автобус;  

»  Туристическа обиколка на Дубай с включени входни такси;  

»  Местни лицензирани екскурзоводи на български език;  

»  Медицинска застраховка с включен риск от заразяване с Covid-19.   

 

 

Пакетната цена не включва  

»  Екскурзии и посещения по желание – мин. 10 човека (Сафари в пустинята – 50 евро/98 лв.; 

Целодневна екскурзия до Абу Даби – 67 евро/131 лв.; Доу круиз – 57 евро/112 лв.); 

»  Непосочените в програмата хранения, напитки, бакшиши за носачите на багаж, в ресторантите и 

хотелите и други лични разходи; 

»  Допълнително се заплащат: доброволна застраховка „Отмяна на пътуване“ – 76.50 лв.; Лица над 

66 г. доплащат за медицинска застраховка – 51 лв. 

https://www.barcelo.com/en-us/occidental-hotels/hotels/dominican-republic/punta-cana-beach-bavaro/occidental-caribe/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=h267


Условия по офертата  

»  За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер на 100 лв.  

»  Втори депозит в размер на 400 лв. до 31 дни преди заминаване; 

»  Доплащане до 20 дни преди заминаване 

»  При записване в последния момент – по-малко от 20 дни преди датата на тръгването – 

заплащането е на 100%. 

 

 

Анулации и неустойки: 

»  До 55 дни преди заминаване – без неустойка; 

»  От 55 ден до 40 ден преди заминаване в размер на 500 лв; 

»  От 40 дни до датата на заминаване – пълния размер на пътуването; 

»  Преотстъпване на пътуването на друго лице и смяна на име без неустойка – до 20 дни преди 

заминаване. 

 

 

Анулации и възстановяване на суми: 

»  При анулация на пътуването от страна на ТО, сумата се възстановява в 7-дневен срок от 

анулацията; 

»  При активация на полицата „Отмяна на пътуване“, включително при положителен PCR тест, 

сумата се възстановява спрямо условията на ЗК „Мондиал Асистанс“; 

»  При невъзможност от пътуване, поради забрана или ограничения в следствие на 

епидемиологичната обстановка свързана с Covid-19, заплатената сума се възстановява в пълен 

размер в рамките на 14 дни от датата на отпътуването. 

 

Полетно разписание: 

06.03.2021 FZ 1758 София, Т2 – Дубай 14:10 – 20:55  

10.03.2021 FZ 1757 Дубай – София, Т2 09:40 – 13:25 

Допълнителна информация  

»  Необходими документи: данни по лична карта, задграничен паспорт с валидност 6 месеца след 

датата на приключване на пътуването и 2 свободни страници. Българските граждани не се нуждаят 

от виза; 

»  За деца под 18г., пътуващи без родител/и – нотариално заверено родителско разрешение за 

напускане на страната от непътуващия родител/и (оригинал и 1 копие); 

»  За деца, чиито родители са с различни фамилии, се изисква копие от акт за раждане на детето, в 

който да са вписани и двамата родители.  



»  Минимален брой туристи: 20 (срок за уведомяване при недостигнат мин. брой туристи – до 20 

дни преди тръгване. При недостигнат минимален брой туристи, но не по-малко от 16 души се 

доплащат 80лв;  

» Цените са при курс: 1 щ.д. = 1.75 лв / 1,75 лв. и 1 евро = 1.95583 лв. При промяна с повече от 3% 

цената ще бъде преизчислена към датата на окончателното плащане; 

»  Пътуването е без задължителни имунизации; за медицинските изисквания и/или препоръки за 

Covid-19 ще бъдете допълнително уведомени. Пътуването е свързано с пешеходни обиколки, 

поради което не е подходящо за лица с намалена или ограничена подвижност; 

»  Медицинската застраховка е включена в цената на пакета с покритие до 100 000 лв. и включен 

риск Covid-19 в случай на заболяване в чужбина и лечение на място; 

»  Застраховката „Отмяна на пътуване“ по независещи от пътуващия причини е доброволна и се 

заплаща допълнително, с покритие до 2 500 лв. и възстановява възникналите разходи при 

анулиране на резервирано пътуване по здравословни, семейни и други причини; ако 

застрахованото лице се разболее от Covid-19 или е поставено под карантина поради съмнение от 

заболяване и трябва да отмени планирано пътуване; ако член на семейството или близък роднина, 

който не пътува, заболее от Covid-19 и състоянието му е животозастрашаващо и лицето се нуждае 

от интензивни грижи в болница. Застраховката ОП се сключва 55 дни преди датата на отпътуване, 

тъй като преди този срок няма неустойки. За записали се 40 и по-малко дни преди отпътуване, 

застраховката се сключва в деня на резервацията; 

»  Точните часове на екскурзиите се определят на място. В зависимост от местните условия са 

възможни размествания в програмата и реда на екскурзиите.; 

»  Замяната на хотел с подобен от същата категория не се счита за промяна; 

»  Агенцията не носи отговорност за анулиране на полети, промяна в разписанията на 

авиокомпаниите; ако някой от обектите е в процес на реновиране; за дейности и събития, 

възникнали в резултата на форсмажор, за мероприятия и събития, които не са организирани от 

туроператора, както и ако туристът прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му. 

В този случай туроператорът оказва съдействие, но всички допълнителни разходи, включително и 

транспортните, са за сметка на туриста; 

»   За туристи, които пътуват сами, фирмата не поема ангажимент да осигури второ лице за 

комбинация. Туристът се записва за настаняване в самостоятелна стая, а ако не желае, той приема 

да бъде настанен в стая с 2 или 3 легла заедно с друг/и турист/и от същия пол. Ако туристът желае 

да се комбинира при възможност, това условие се вписва при сключване на договора. 

»  Допълнителната застраховка “Отмяна или прекъсване на пътуването по неотложни и 

независещи от клиента причини“, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покрива разходите за 

анулиране, съкращаване или прекъсване на пътуването, поради медицински причини на 

пътуващия или член на неговото семейство или бизнес партньор, както и при немедицински 

причини като явяване на дело, прекъсване на отпуската, съкращаване от работа и др. Стойността 

на застраховката се изчислява на база крайната дължима сума по договора, като има значение и 

възрастта на Потребителя. 

 

 

 


