
ПОЧИВКА В РИВИЕРА МАЯ, МЕКСИКО
 

7 нощувки в  Riu Lupita     5* или подобен на база All Inclusive, двупосочен самолетен билет с
авиокомпания Евелоп по маршрут Мадрид – Канкун – Мадрид с включени такси и багаж,
трансфер  летище  –  хотел  –  летище,  медицинска  застраховка  с  покритие  3  500  евро  към
InterMundial. 

от 1878 1565 лв. 

Период на
пътуването

Януари-
февруари-март

2020
7 нощувки

Април
2020

7 нощувки

Май – юни /
септември-

октомври 2020
7 нощувки

Юли 2020
7 нощувки

Август
2020

7 нощувки

Възрастен в 
двойна стая 
стандарт

2073 лв. 2190 лв. 1565 лв 2155 лв 2615 лв

Условия по офертата
»    За направата на резервация е необходимо заплащане в размер на 100% от стойността на 
пътуването. 48 часа след потвърждение на резервацията, пълната ѝ стойност става невъзвращаема. 
»    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 Евелоп по маршрут Мадрид – Канкун - Мадрид;
»  Летищни такси и багаж;
»  7 нощувки на база All Inclusive в избрания хотел; 
»  Трансфер летище – хотел – летище;
»  Медицинска застраховка с покритие 3.500 евро към InterMundial.
 
Пакетната цена не включва
»  Самолетен билет София – Мадрид – София – в офисите на Usit Colours може да се информирате 
за най-добрите варианти по услугата;
»  Допълнителна нощувка в Мадрид ако има необходимост от такава;
»  Изходна държавна такса – заплаща се лично на място, около 70 евро. 
»  Общинска такса – заплаща се лично, на място, около 1 евро на стая, на вечер.
»  Допълнителни екскурзии на място (всички допълнителни екскурзии и дейности на място в 
дестинацията изискват владеенето на испански или английски език);
»  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.

https://impressiveresorts.com/en/impressive
https://www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-del-carmen/hotel-riu-lupita/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=LUP


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. Примерна продължителност на полетите и трансферите: 
София – Мадрид - полет около 3 часа и 50 мин;
Мадрид – Канкун –  полет около 11 часа ;
Канкун – Мадрид – полет около 11 часа ;              
Мадрид – София - полет около 3 часа и 50 мин;

Трансферът от летище Канкун до избрания хотел е със средна продължителност между 2 часа и 20 
минути и 3 часа. Трансферът е групов и има изчакване за настаняване на клиенти в различни 
хотели в курортната зона.  
»    Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден 
международен паспорт минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. Няма специални 
визови изисквания. 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 по настоящата оферта е Травелсенс ООД със седалище и адрес на управление 
Хосе Ровер Мота, 27 Палма де Майорка, Испания, тел. +34 971 448096, с ЕИК номер B-57727901 и 
лицензен номер BAL-593. 
»   Турагентът по настоящата оферта е  Юзит Калърс България  ООД със седалище в гр. София, 
бул. Васил Левски №35, ттел. 02/981 19 00/ вътр.106, мобилен 0883 489812, email: 
travel@usitcolours.bg. , ЕИК 130881129, регистрация за туристическа агентска дейност №04959
»    Турагентът 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.11 от Общите условия
»    Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата или авиокомпанията, както 
и часовете на полетите.

mailto:travel@usitcolours.bg
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