
 АНТАЛИЯ, ТУРЦИЯ
 

ПРОГРАМА:

Ден 1:
Директен чартърен полет от София - Анталия. Посрещане и трансфер до избрания хотел. Свободно 
време. Нощувка.

Ден 2-7:
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия. 

Ден 8:
Закуска. Освобождаване на стаите. Трансфер до летището и полет за София.

*Програмата e примерна за настаняване с 7 нощувки. 

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
 Самолетен билет София - Анталия - София с чартърен полет (не вкл. 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 избрания хотел на съответния пансион;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро (с Assistance). 

ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
 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".



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗВАЧА:
авиокомпания: CORENDON AIRLINES
тип самолет: Boeing 737-800
адрес: Guzeloluk Mah. 1879 Sok. No: 148 07200, Antalya
Лиценз : TR-015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗВАЧА:
авиокомпания: PEGASUS AIRLINES
тип самолет: Airbus А320
адрес: Yenişehir Mah. Osmanlı bulvarı. No: 11/A
34912 Kurtköy-Pendik / Istanbul - Türkiye

Цените в предоставените оферти са валидни за български граждани. Цените за чужди граждани, 
както и цени при пътуване на бебета до 2 години се предоставят след запитване за конкретна дата 
на пътуване, хотел и тип настаняване.

Важно: Поради динамиката на ценообразуването, моля да имате предвид, че цените по 
стандартни и ранни записвания могат да бъдат прекратени или променени преди посочения срок 
на действие на офертата. За това препоръчваме резервация във възможно най-кратък срок (24 
часа) след предоставяне на оферта и избор на хотел.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Плащания:
- депозит при записване в размер на 30 % на човек от общата цена на всички услуги, включени в 
договора за туристически пакет;
- доплащане до 22 дни преди датата на пътуване.

2.Необходими данни за всички пътуващи:
2.1. Три имена на латиница по международен паспорт.
2.2. Единен граждански номер (ЕГН) или дата на раждане, ако лицето е чуждестранен гражданин.
2.3. Номер на паспорт и дата на валидност.
2.4. Забележка, в случай че лицето не е български гражданин.
Пътническите листове се оптимизират в съгласие с новите изисквания за използването на 
Резервационни Данни за Пътниците (PNR) и Предварителна Пътническа Информация (API) за 
чартърните полети. В България тези промени се регулират от закона за ДАНС, обнародван в 
ДВ на 23.02.2016г – повече информация можете да намерите ТУК.

3. Анулационни срокове:
3.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи 
неустойка е до 45 дни преди датата на пътуването;
3.2. При анулация от 44 до 22 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 
изискуемия депозит;
3.3. При анулация от 21 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=101017


цената на пътуването;
3.4. При анулация от 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100%
от цената на пътуването.

*Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 100. Срок за уведомление за 
ненабран мин. брой участници: 20 дни преди датата на отпътуване.
*Промоционалните цени за ранни записвания, ако има такива, са валидни при определени 
условия, които са описани в съответните ценови оферти. Когато валидността е от тип до определен
брой дни до полета, важи следното: последният ден на валидност + съответния брой дни по 
офертата трябва да включва деня преди полета, а не самия ден на полет ! Промоцията за ранни 
записвания за отделни хотели може да бъде прекратена и преди посочения срок на действие в 
случай на изчерпване на предвидения за продажба по ранни записвания брой стаи в тези хотели.
*Медицинската застраховка е сключена в ''Групама Застраховане'' ЕАД /асистираща компания: 
EUROCROSS ASSISTANCE/ или Мондиал Асистанс.
В случай на заболяване или злополука по време на Вашето пътуване и в случай, че се нуждаете от 
незабавна лекарска помощ, моля следвайте указанията, които ще намерите приложени в 
документите във Вашия травелпак - общите условия на застраховката и изключенията по 
основните и допълнителни покрития се предоставят заедно с останалите документи за пътуването.
Ако застрахователя не бъде своевременно уведомен, то същия има право да откаже да покрие 
разходите за евентуално лечение.
*Гражданите на Република България, притежаващи международни паспорти с валидност минимум
60 дни след датата на отпътуване от Турция, могат да влизат, пребивават, преминават транзит и 
напускат територията на Република Турция без визи за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6 
(шест) месеца, считано от датата на първото им влизане, през всички гранично-контролни 
пропускателни пунктове.


