
 КОСТА ДЕЛ СОЛ, ИСПАНИЯ
 

4 нощувки в хотел  Select Marina Park   3* на база закуска, самолетен билет София - Малага - София в
включени такси и багаж, трансфери летище - хотел - летище, медицинска застраховка с покритие 10 000
евро. 

от 893 лв.

29.12.2019 – 02.01.2020
4 нощувки

Възрастен в двойна стая стандарт 
893 лв.

Възрастен в единична стая стандарт 1113 лв.

Условия по офертата
»   За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер на 350 лева на човек.
Краен срок за пълно плащане: 31 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/лична 
карта.

Цените са на човек и включват
»    Самолетен билет София – Малага – София с авиокомпания България Еър чартър, с включени 
летищни такси и багаж 20 кг чекиран и 10 кг ръчен багаж;
»   4 нощувки, на съответната база на изхранване, спрямо избраният хотел;
»   Трансфер летище – хотел – летище с луксозен автобус;
»   Екскурзовод на български;
»   Медицинска застраховка с асистънс и покритие 10000 EUR;
»   Водач от България за целия престой;
 
Пакетната цена не включва
»   Целодневна екскурзия до двореца Алхамбра в Гранада – Арабска приказка – 158 BGN за 
възрастен / 79 BGN за дете до 11,99 г. с вкл. входна такса за двореца Алхамбра – резервира се само 
от България. Налични са ограничен брой места.
»   Целодневна екскурзия до Севиля – Перлата на Испания с вкл. входна такса за Катедралата – 138
BGN за възрастен/ 69 BGN за дете до 11,99 г.;
»   Целодневна екскурзия до Кордоба – 128 BGN за възрастен / 64 BGN за дете до 11,99 г.;
»   Новогодишна вечеря  - опционална.
»   Застраховка ‘Отмяна на пътуване‘ - информация за условията за сключване на договор за 
доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически 
пакет от страна на ПЪТУВАЩИЯ, можете да намерите на следните адреси: https://www.allianz-

https://www.allianz-assistance.bg/turisticheski-zastrahovki/zastrahovka-otmqna-putuvane/
http://www.istanbulmonacohotel.com/index.html
https://www.selectholidayresorts.com/select-marina-park/


assistance.bg/turisticheski-zastrahovki/zastrahovka-otmqna-putuvane/  , предлагана от „АВП П&С С.А.,
клон България“ с ЕИК 202091075, тел. + 359 2 995 1843, представителство на Алианц Уърлдуайд 
Партнерс САС; https://armeec.bg/bg/insurances/otmqna-na-pytuvane  , предлагана от ЗАД „Армеец“ 
АД; https://www.euroins.bg/trip-cancellation–718.html , предлагана от „Застрахователно дружество 
Евроинс“ АД и др.
»  Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;

Анулационни срокове
»   Пътуващият може да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на 
туристическия пакет, след като заплати стандартните разходи за прекратяване на договора.
»   Пътуващият дължи такса в размер на първоначалната вноска, ако прекрати договора до 30 дни 
преди започване изпълнението на туристическия пакет.
»   Пътуващият дължи такса в размер на пълната стойност по договора, ако прекрати договора в 
периода между 30 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет и датата на 
започване изпълнението на туристическия пакет включително.

Полетно разписание в местни времена
29.12.2019 София, Терминал 1 15:00 - Малага 16:10
02.01.2020 Малага 12:10 - София, Терминал 1 17:20

авиокомпания: Bulgarian Air charter 

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, авиокомпанията и 
полетното разписание.
»    Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт или
лична карта минимум 6 месеца след датата на отпътуване от Испания. Деца пътуващи с един или 
без родители, представят нотарилна декларация от единия или двамата родители
»    Туроператор АБАКС е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез 
застрахователен договор 13061810000253 при ЗД ЛЕВ ИНС АД със седалище гр. София, улица Цар
Борис III, 136 В. Застрахователният договор е със срок от 08.09.2019 г. до 07.09.2020 г. Договорът е
с лимит на отговорност 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди лева). Туроператор 
АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден на 04.06.2009 г.), ЕИК 160035715, 
адрес на управление гр. Пловдив, ул Райко Даскалов 53, ет.2 офис 25 , телефон: 02 490 2949, email: 
info@abax.bg

https://www.euroins.bg/trip-cancellation
https://armeec.bg/bg/insurances/otmqna-na-pytuvane
https://www.allianz-assistance.bg/turisticheski-zastrahovki/zastrahovka-otmqna-putuvane/

