
НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ МАВРИЦИЙ
 

7  нощувки  в  The  Ravenala  Attitude  4* на  база  закуска  и  вечеря  (възрастен  в  двоен
сюит), самолетен билет София - Мавриций - София с включени такси и багаж, трансфер летище
– хотел – летище, медицинска застраховка с покритие 20 000 евро с Assistance. 

от € 2319

27.12.2019 – 05.01.2020
10 дни / 7 нощувки

Възрастен в двоен сюит
4535 лв.

 
7  нощувки  в  Veranda  Palmar  Beach  3* на  база  All  Inclusive (възрастен  в  двойна  стая
комфорт), самолетен  билет  София  -  Мавриций  -  София  с  включени  такси  и  багаж,  трансфер
летище – хотел – летище, медицинска застраховка с покритие 20 000 евро с Assistance. 

от € 2379

27.12.2019 – 05.01.2020
10 дни / 7 нощувки

Възрастен в двойна стая комфорт
4653 лв.

7 нощувки в RIU Le Morne 4* на база  All Inclusive (възрастен в двойна стая супериор), самолетен
билет София - Мавриций - София с включени такси и багаж, трансфер летище – хотел – летище,
медицинска застраховка с покритие 20 000 евро с Assistance. 

от € 2559

27.12.2019 – 05.01.2020
10 дни / 7 нощувки

Възрастен  в двойна стая супериор
5005 лв.

https://www.veranda-resorts.com/en/mauritius-hotel-veranda-palmar-beach
https://www.riu.com/en/hotel/mauritius-island/morne-brabant/hotel-riu-le-morne/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=LMO
https://hotels-attitude.com/fr/the-ravenala-attitude/


Условия по офертата
»    За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер на 70% от 
стойността на пътуването. 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.
 
Полетно разписание
»   Полет номер TK1030 27.12.2019 София 21:25 Истанбул 23:50 
»   Полет номер TK 730 28.12.2019 Истанбул 02:20 Мавриций 13:15  

»   Полет номер TK 731 04.01.2020 Мавриций 21:05 Истанбул 06:05 (на следващия ден)  
»   Полет номер TK1027 05.01.2020 Истанбул 08:35 София 08:55  

Цените са на човек и включват
»  Двупосочен самолетен билет с авиокомпания Turkish Airlines по маршрут София – Мавриций –
София;
»  Летищни такси и багаж;
»  7 нощувки в избрания хотел при посочената база на изхранване; 
»  Трансфер летище – хотел – летище;
»  Асистенция на български език на място;
»  Медицинска застраховка с покритие 20.000 евро към ЗАД България.
 
Пакетната цена не включва
»  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 сключванена договора, 
съгласно условията на ЗАД „България“;
»  Лични разходи.
»  Новогодишна празнична вечеря в избрания хотел: 
*за хотел The Revenala Attiutude – € 50 на човек, задължително доплащане
*за хотел Veranda Palmar Beach – € 50 на човек, задължително доплащане
*за хотел RIU Le Morne - допълнителна информация ще бъде предоставена до края на месец 
ноември.

Допълнителна информация
»    Минимален брой за осъществяване на пътуването: не се изисква. 
»    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 Малдиви, е необходимо да притежават валиден 
международен 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 България, бул. България №83А, 1404 
гр. София.
»    Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на туроператора” с ЗАД „Армеец“, 
адрес гр. София, ул. “Стефан Караджа" 2, тел. 028119100, застрахователна полица 
№1910013150000867898, валидна до 03.10.2020 г. Договорът е с лимит на отговорност 250 000 
(двеста и петдесет хиляди лева).
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