
ХУРГАДА, ЕГИПЕТ
 

Самолетен билет до Хургада,  Египет с директен чартърен полет с включени летищни такси,
ръчен и чекиран багаж. 7 нощувки на база All Inclusive в Golden 5 Emerald Resort 5*, медицинска
застраховка с покритие 10 000 евро, представител на туроператора по време на целия престой.  

от 799 лв.
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Възрастен в 
двойна стая 

799 лв. 799 лв. 799 лв. 799 лв. 799 лв. 799 лв. 799 лв. 799 лв.

Възрастен в 
единична стая

924 лв. 924 лв. 924 лв. 924 лв. 924 лв. 924 лв. 924 лв. 924 лв.

Трети 
възрастен в 
двойна стая

765 лв. 765 лв. 765 лв. 765 лв. 765 лв. 765 лв. 765 лв. 765 лв.

Дете 2-11.99 г. 
в двойна стая

598 лв. 598 лв. 598 лв. 598 лв. 598 лв. 598 лв. 598 лв. 598 лв.

Условия по офертата

»    За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер на 350 лева на 
човек. Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване.
»    Местата по офертата са лимитирани и подлежат на препотвърждение при подаване на 
конкретна заявка с имена на пътуващите.
 
Цените са на човек и включват
»  Самолетен билет София – Хургада – София с директен чартърен полет с Bulgarian Air Charter;
»  Летищни такси;
»  Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж;
»  7 нощувки на база All Inclusive в хотел Emerald Golden 5 Resort 5*;
»  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;
»  Представител на туроператора с български език за целия престой.
 

https://golden-5-emerald-resort.hotel-hurghada.com/en/#main


Пакетната цена не включва
»  Лични разходи;
»  Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на Цитаделата, Джамия 
Мохамед Али, Египетския музей и Египетските пирамиди в Гиза – 440лв/ 220лв дете до 11,99 г.;
»  Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус – 186 лева/ 93 лева за дете до 11,99 г.;
»  Целодневна екскурзия до Луксор с автобус и разглеждане на Луксор, Карнак, храма на 
Хатшепсут, Долината на царете  – 186 лв / 93 лв. дете до 11,99 г.;
»  Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море - 99 лв/ 59 лв дете до 11,99 г.;
»  Посещение на Райският остров – с корабче – 99 лв/ 59 лв дете до 11,99 г.;
»  Badawya Vip –разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили – 99 лв/ 59 лв 
дете до 11,99 г.;
»  Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope -99 лв/ 59 лв за дете до
11,99 г.;
»  Застраховка Отмяна на пътуване при ЗАД Алианц – България, бул. Княз Дондуков №59, 1504 гр.
София, представителство 307 София ООД.
»  Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни) – 27.00 USD;
»  Бакшиши по време на престоят в Хургада – около 5 $;
»  Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета; 

Допълнителна информация
»    Минимален брой за осъществяване на пътуването: 120 души. При неосъществен минимален 
брой туристи туроператорът е длъжен да уведоми 20 дни преди започването на изпълнението на 
туристическия пакет.
»    Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. Пътуването не е 
подходящо за лица с ограничена подвижност.
»    Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата или авиокомпанията, както 
и часовете на полетите.
»    Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт 
минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. Деца пътуващи с един или без родители, 
представят нотарилна декларация от единия или двамата родители.
»    Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на 
пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма при ЗАД Алианц – България, бул. Княз 
Дондуков №59, 1504 гр. София.
»    Туроператорът има сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез застрахователен
договор 13061810000224 при ЗД ЛЕВ ИНС АД със седалище гр. София, улица Цар Борис III, 136 В.
Застрахователният договор е със срок от 08.09.2018 г. до 07.09.2019 г. Договорът е с лимит на 
отговорност 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди лева).
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