
 

ПОЧИВКА НА МАЛДИВИ 

Travel Expo 
 

7 нощувки в Кurumba 5* със закуска, самолетен билет София – Мале - София с 

включени такси и багаж, трансфер летище – хотел – летище, медицинска 

застраховка с покритие 20 000 евро с Assistance.  

Цена от € 1609 / 3147 лв. 

 

7 нощувки в Bandos 4* на база закуска и вечеря, самолетен билет София - Мале 

- София с включени такси и багаж, трансфер летище – хотел – летище, 

медицинска застраховка с покритие 20 000 евро с Assistance. 

Цена от € 1822 / 3564 лв. 

 

 

Условия по офертата 

» Местата по офертата са ограничени и подлежат на препотвърждение при 

подаване  конкретна заявка с имена на пътуващите. 

» Цените не са валидни за пътувания, които обхващат периоди с международни 

празници.  

» Цените са валидни към момента на публикуване на офертата (25.11.2019 г.). 

» Цените са примерни и валидни за пътуване февруари / март 2020 г. 

https://www.kurumba.com/
http://bandosmaldives.com/v2/


» За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер 

на 50% от общата пакетна цена на човек. Краен срок за пълно плащане: 31 дни 

преди датата на пътуване.  

  

Цените са на човек и включват 

» Двупосочен самолетен билет с авиокомпания Turkish Airlines до избраната 

дестинация дестинация с маршрут София – Истанбул – Мале – Истанбул – София 

с часове и престой в Истанбул според конкретно резервираните полети. 

• София – Истанбул - полет около 1 час и 20 мин; 

• Истанбул – Мале –  полет около 8 часа и 05 мин; 

• Мале – Истанбул – полет около 8 часа и 45 мин.; 

• Истанбул – София - полет около 1 час и 20 мин; 

»  Летищни такси и багаж; 

»  7 нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;  

»  Трансфер летище – хотел – летище с лодка или хидроплан в зависимост от 

избора на хотел; 

»  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 и допълнителни екскурзии на място (всички допълнителни 

екскурзии и дейности на място в дестинацията изискват владеенето на 

английски език); 

» Еко такса в размер на USD 6.00 на човек, на вечер – заплаща се задължително. 



Допълнителна информация 

» Пътуването не е част от организирана група 

» 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 по настоящата оферта е „Юзит Калърс България“ ООД, бул. 

„Васил Левски“ №35, София, България, тел. 02/981 19 00/ вътр.106, мобилен 0883 

489812, email: travel@usitcolours.bg. 

» Българските граждани, пътуващи за Малдиви, е необходимо да притежават 

валиден международен паспорт минимум 6 месеца след датата на влизане в 

страната. Няма специални визови изисквания за дестинацията. Деца пътуващи 

с един или без родители, представят нотариална 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). 

» Пътуващият има възможността да прекрати договора по всяко време преди 

започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати 

съответните разходи за прекратяване на договора, посочени в т.37, 38 и 39 от 

Общите условия 

» Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата или 

авиокомпанията, както и часовете на полетите. 

mailto:travel@usitcolours.bg

