
 АНТАЛИЯ, ТУРЦИЯ
 

7 нощувки в Hedef Beach Resort and SPA 5  *  на база  Ultra  All Inclusive (възрастен в двойна стая
стандарт изглед градина), самолетен билет София - Анталия - София с чартърен полет с такси и
ръчен и чекиран багаж, трансфер летище – хотел – летище, медицинска застраховка с покритие 10
000 евро с Assistance.

от 691 лв.

06.10 –
13.10

7
нощувки

09.10 –
16.10

7
нощувки

13.10 –
20.10

7 нощувки

11.10 –
18.10

7
нощувки

18.10 –
25.10

7
нощувки

20.10 –
27.10

7
нощувки

Възрастен в двойна
стая стандарт с 
изглед градина

799 лв. 726 лв. 720 лв. 701 лв. 701 лв. 691 лв.

Условия по офертата
»   За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер на 30% от общата 
дължима сума на човек и доплащане до 22 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 - Анталия - София с чартърен полет (не се включва кетъринг по време 
на полета);
»    Пътнически и летищни такси (в размер на 79 евро на човек към 19.11.2018);
»    20 кг чекиран багаж и ръчен багаж до 8 кг;
»    Трансфери летище - хотел - летище;
»    7 нощувки в Hedef Beach Resort and SPA 5* на база Ultra All Inclusive;
»    Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро с Assistance.
 
Пакетната цена не включва
»   Екскурзии по желание (закупуват се на място след пристигане в Анталия);
»   Задължително се заплаща евентуална горивна такса;
»   Доплащане за медицинска застраховка за лица от 65 до 75 г: 5 евро/10 лева за 8 дни; за лица от 
75 до 80 г: 15 евро / 30 лева за 8 дни;
»   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 ''Групама Застраховане'' ЕАД".
 

http://www.sunsidebeachhotel.com/en/
http://hedefhotels.com/beach/en/


Допълнителна информация
»    Минимален брой за осъществяване на пътуването: 100 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.
»    Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт 
минимум минимум 3 месеца след датата на отпътуване от Турция. Деца пътуващи с един или без 
родители, представят нотарилна декларация от единия или двамата родители
»    Туроператорът има сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез застрахователен
договор № 13061810000165/ ЗК „ЛЕВ ИНС" АД“ със седалище гр. София, улица Цар Борис III, 136 
В. Застрахователният договор е със срок от 15.06.2019 г. до 14.06.2020 г. Договора е с лимит на 
отговорност 900 000 (деветстотин хиляди лева).
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