Почивка в ЕГИПЕТ, Хургада
ЕСЕН 2019
Директни полети от София всяка събота в периода 21.09 до 09.11.2019 вкл.
7 нощувки в Хургада или прилежащите курорти
Ел Гуна, Сал Хашиш, Сома Бей, Макади Бей и Сафага
Самолетен билет до Хургада, Египет с директен чартърен полет с включени летищни такси,
ръчен и чекиран багаж. 7 нощувки на база All Inclusive, медицинска застраховка с покритие 10
000 евро, представител на туроператора по време на целия престой.

от 590 лв.
Условия по офертата
» За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер 30 % на човек от
общата цена на всички услуги, включени в договора за туристически пакет. Краен срок за пълно
плащане: 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 – Хургада – София с директен чартърен полет с Bulgarian Air Charter;
Летищни такси;
Регистриран багаж 15 кг и 5 кг ръчен багаж;
7 нощувки на база All Inclusive в избран хотел;
Трансфер летище – хотел – летище;
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро (с Assistance);
Представител на туроператора с български език за целия престой.

Пакетната цена не включва
» Лични разходи;
» Допълнителни екскурзии по желание (закупуват се на място след пристигане в Хургада);
» Виза – 25 $ (заплаща се и се получава при пристигане на летището в Хургада).
» 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.

Цените 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.
Внимание! Превозването на специално оборудване за екстремни спортове като сърфинг, кайтсърфинг, гмуркане и други се организира само по запитване и след предварително подадена
информация към туроператора.
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.
Важно! На територията на Египет е забранено внасянето и използването на безпилотни модели
на летящи технически устройства, като дронове, хеликоптери и самолети с дистанционно
управление. Моля, да имате предвид, че такова оборудване ще бъде конфискувано и употребата
му подлежи на строги санкции във вид на големи парични глоби и арест!

Полетно разписание
София, Терминал 1 - Хургада 10:00 - 12:15
Хургада - София, Терминал 1 13:45 - 18:15
*Възможна е промяна в часовете на полетите.
авиокомпания ALK Airlines („АЛК“ АД)
седалище и адрес: Булевард „Шипченски Проход” 63, София 1574, България
номер на лиценз: BG 1008 – 13
тип самолет: MD – 82

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 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 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).

