
 АНТАЛИЯ, ТУРЦИЯ
 

4 нощувки на база 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 576 лв.

28.12 – 01.01
4 нощувки

Beach Club
Doganay 5*

Porto Bello Resort
and SPA 5*

Crystal Deluxe
Resort and SPA

5*

Sherwood
Dreams Resort

5*
Възрастен в 
двойна стая 
стандарт 

576 лв. 654 лв. 670 лв. 685 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 ограничени и подлежат на препотвърждение при подаване на конкретна 
заявка с имена на пътуващите.
»  За резервация са нужни име и фамилия на латиница, дата на раждане, номер на паспорт.

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 19.11.2019);
»    Държавна такса сигурност за летищата в Турция;
»    20 кг чекиран багаж и ръчен багаж до 10 кг;
»    Трансфери летище - хотел - летище;
»    4 нощувки на All Inclusive в избрания хотел;
»    Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро с Assistance.
 
Пакетната цена не включва
»   Екскурзии по желание (закупуват се на място след пристигане в Анталия);
»   Новогодишна вечеря в хотела (за всеки хотел условията и цената са индивидуални);
»   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".

https://sherwoodhotels.com.tr/en/hotel/sherwood_dreams_resort
https://sherwoodhotels.com.tr/en/hotel/sherwood_dreams_resort
https://sherwoodhotels.com.tr/en/hotel/sherwood_dreams_resort
https://www.crystalhotels.com.tr/en-US/pages/otellerimiz/crystal-de-luxe-resort-spa
https://www.crystalhotels.com.tr/en-US/pages/otellerimiz/crystal-de-luxe-resort-spa
https://www.crystalhotels.com.tr/en-US/pages/otellerimiz/crystal-de-luxe-resort-spa
http://www.portobello.com.tr/
http://www.portobello.com.tr/
https://www.doganayotel.com/en/index.html
https://www.doganayotel.com/en/index.html


Анулационни срокове
»    Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи 
неустойка е до 45 дни преди датата на пътуването;
»    При анулация от 44 до 22 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 
изискуемия депозит;
»    При анулация от 21 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от 
цената на пътуването;
»    При анулация от 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% 
от цената на пътуването.
 
Информация за новогодишните вечери в селектираните хотели
»    BEACH CLUB DOGANAY 5* Задължителна Новогодишна вечеря: Възрастен: 25 Евро, Дете (3-
12 год.) - 12,50 Евро, Дете (0-3 год.) - безплатно.
»    PORTO BELLO HOTEL RESOR 5* Задължителна Новогодишна вечеря: Възрастен: 65 
Евро. Дете (7-12 год.) - 35 Евро, Дете (0-7 год.) - безплатно. Хотелът ще организира програма за 
деца в отделна зала.
»    CRYSTAL DE LUXE RESORT&SPA 5* Задължителна Новогодишна вечеря: Възрастен: 50 
Евро. Хотелът ще организира безплатна програма за деца в отделна зала!
»    SHERWOOD DREAMS RESORT 5* Задължителна Новогодишна вечеря: Възрастен: 60 
Евро. Дете (2-12 год.) - 60 Евро, Дете (0-2 год.) - безплатно.

Полетно разписание в местни времена
28.12.2019 София, Терминал 1 07:45 - Анталия 10:30
01.01.2020 Анталия 20:30 - София, Терминал 1 21:15

Забележка: има часова разлика между България и Турция - минус 1 час.

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

Допълнителна информация
»    Минимален брой за осъществяване на пътуването: 100 души. При неосъществен минимален 
брой туристи туроператорът е длъжен да уведоми 7 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).


