
 

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ НА МАЛДИВИТЕ 
Travel Expo 

  

6 нощувки в Olhuveli Beach and SPA 4* на база All Inclusive, самолетен билет 

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

– летище с хидроплан, медицинска застраховка с покритие 20 000 евро с 

Assistance.  

 

от € 2349 / 4595 лв.  
 12.04.2020 – 20.04.2020 

 6 нощувки 

Възрастен в стая делукс (Deluxe Room) € 2,198 / 4299 лв. 

 

Първо/второ дете (2-14.99 години) с двама възрастни 

в стая делукс (Deluxe Room)  

 

€ 817 /  1599 лв. 

 

Трети възрастен в стая делукс (Deluxe Room) € 1,860 /  3638 лв. 

 

Възрастен във вила над водата (Deluxe Water Villa) € 2,865 /  5604 лв. 

 

Първо/второ дете (2-14.99 години) с двама възрастни 

във вила над водата (Deluxe Water Villa) 

 

€ 817 /  1599 лв. 

 

Трети възрастен във вила над водата (Deluxe Water 

Villa) 

€ 1,860 /  3638 лв. 

 

 

Възрастен във вила на плажа (Grand Beach Villa) € 3,045 /  5956 лв. 

 

Първо/второ дете (2-14.99 години) с двама възрастни 

във вила на плажа (Grand Beach Villa) 

€ 817 /  1599 лв. 

 

 

Трети възрастен във вила на плажа (Grand Beach Villa) € 1,860 /  3638 лв. 

 

 

 

https://www.sunsiyam.com/resorts/olhuveli-maldives/


Условия по офертата 

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

на € 750 / 1467 лв. на човек. Краен срок за пълно плащане: 30 дни преди датата 

на пътуване. 

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

»  Местата по офертата са ограничени и подлежат на препотвърждение при 

подаване на конкретна заявка с имена на пътуващите.  

 

Цените са на човек и включват 

»  Двупосочен самолетен билет с авиокомпания Turkish Airlines по маршрут 

София – Мале – София; 

• Дата 12-04-2020 – София – Истанбул – 21:40 – 23:05 ч. местно време. 

Полетът е с продължителност 1 час и 25 мин. 

• Дата 13-04-2020 – Истанбул – Мале – 01:55 – 12:15 ч. местно време. Полетът 

е с продължителност 8 часа и 20 мин. 

• Дата 19-04-2020 – Мале – Истанбул – 22:45 – 05:00 ч. на 20.04 местно време. 

Полетът е с продължителност 8 часа и 15 мин. 

• Дата 20-04-2020 – Истанбул – София – 07:45 – 09:05 ч. местно време. 

Полетът е с продължителност 1 час и 20 мин. 

»  Летищни такси и багаж; 

»  6 нощувки на база закуска в посочения хотел;  

»  Трансфер летище – хотел – летище с лодка: 

»  Воден транспорт с моторна лодка при пристигане в Мале 

• 13.04 – трансфер от летище Мале до хотела, до 1 час след пристигане, 

продължителност – около 45 мин 



• 19.04 – трансфер от хотела то летище Мале – след напускане на хотела, 

според графика, продължителност – около 45 мин. 

»  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 владеене на английски 

език) 

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

 

Включено в Diamond All Inclusive пакета: 

»  Изхранване:  

• Богат интернационален бюфет за закуска от 07:30 до 10:00, обяд от 12:30 

до 14:30 и вечеря от 19:30 до 21:30 часа в Sunset Restaurant / Malaafaiy. 

• Следобеден чай с лек снакс в Lagoon Bar и Dream Bar от 16:00 до 18:00 

часа. 

»  Напитки – неограничена консумация от 10:00 до 00:00 часа на определените 

по концепция места:  

• Бутилирана негазирана вода 

• Газирани напитки: кока кола, диетична кола, фанта, спрайт, тоник, сода.  

• Плодови сокове от кутия 

• Наливна бира 

• Спиртни напитки: Джин, Водка, Ром, Уиски, Текила и Бренди 

• Наливно вино 



• Избор на коктейли и моктейли  

• Чай, кафе, ледено кафе, леден чай, еспресо, капучино, лате и макиато 

• Безплатно ежедневно зареждане на мини бар с безалкохолни напитки и 

бира в кенче.  

• Бутилка шампанизирано вино на стая, веднъж за престоя – предоставя се 

на втория ден от настаняването.  

»  Активности и спорт:  

• Една безплатна екскурзия по избор „Пикник на съседен остров“ или 

„Шнорхелинг сафари“ на човек на престой. 

• Безплатен един час на човек на ден: SUP борд, каяк и уиндсърф. 

• Половин час на човек, на престой групов урок по шнорхелинг и 

уиндсърф.  

• СПА кредит от $100 на стая за престой, който може да се използва за 

всички базови процедури.  

»  Други:  

• Специално посрещане: освежаващи кърпи и домашно приготвена 

напитка при пристигане в курорта 

• 2 бутилки по 1 л. вода (негазирана) за вила на ден и удобства за 

самостоятелно приготвяне на чай и кафе. 

• Безплатен Wi-Fi в общите части на курорта и във всички вили 

• Достъп до център за отдих и фитнес (включително тенис, бадминтон, 

билярд, тенис на маса и настолни игри) 

• Регулярна вечерна анимация за всички гости на комплекса 

• Достъпът до Maakana Kids Club за деца на възраст между 3 и 11,99 години 

(гледане на дете или специализирана грижа за деца се заплаща по 20 USD 

на час) 



Допълнителна информация 

»    Минимален брой за осъществяване на пътуването: 20. Срок за уведомление 

при несъбран минимум – 60 календарни дни преди обявената начална дата на 

пътуването.   

»    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. 

»    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. Няма специални визови изисквания за дестинацията. Деца пътуващи 

с един или без родители, представят нотариaлно заверена 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). 

mailto:travel@usitcolours.bg

