
ПОЧИВКА НА МАЛДИВИТЕ
САМОЛЕТНА ПРОГРАМА С ПОЛЕТ НА   TURKISH

AIRLINES   ОТ СОФИЯ

10 дни / 7 нощувки 
Цени от  2535 евро/човек с включен All Inclusive Premium

1-ви ден: София
Полет от летище София за Мале през Истанбул в 21:25ч. с Турски 
авиолинии. Кацане на летището в Истанбул в 23:50 ч.

2-ри ден: Мале                                                                                      
Полет за Мале в 02:10 ч. Пристигане в Мале в 12:15 ч. Посрещане от 
фирмата ни партньор и трансфер до резорта с бързо скоростна лодка. 
Пристигане в хотела и настаняване. Нощувка.

3-ти – 8-ти ден : Малдиви
Слънце, бял пясък, водите на Индийския океан, стотици безлюдни 
островчета, топли лагуни с лежерно преливащи се нюанси на синьо, 
тюркоазено и зелено, „подводни градини” от корали. Асоциацията, която 
съзнанието ни прави при споменаването на Малдиви е екзотика, 
романтика, релакс и гальовна топлота, която този тропически рай ни 
дарява. Уверяваме Ви, точно това ще намерите тук.

За всички любители на водните спортове и изследване на подводния свят 
има възможност за допълнителни екскурзии от хотелите – заявяват и се 
заплащат директно на рецепция.

9-ти: Мале - Истанбул
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения. Късно напускане на 
хотела (в зависимост от заетостта на резорта) – 18:00 часа. Трансфер до 
летището в Мале за полет на Турски авиолинии в 23:35 ч.

10-ти ден: Истанбул - София
Кацане на летището в Истанбул в 06:20 ч. Излитане за София в 08:35 часа 
и кацане на летище София в 08:55 часа.
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Цената включва

- Самолетен билет София – Истанбул – Мале – Истанбул -
София с включени летищни такси;
- Трансфери летище – хотел – летище със скоростна лодка;
- Чекиран багаж до 20 кг и ръчен багаж до 5 кг с размери 55x40x23;
- 7 нощувки на база Premium All Inclusive в Adaaran Select Hudhuranfushi 4*
LUX;
- Представител на туроператора на английски език;
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с Евроинс.
- Full Day Trip - шнорхелинг ,наблюдение на делфини и обяд на пясъчна 
ивица
- Пътуване до плаващ бар,на който се предлага алкохол
- Adventure Trip –шнорхелинг със скатове,Fish Tank,посещение на местен 
остров Gulhi и обяд

Включен пакет максимална сигурност при пътуване:

- Гарантирано връщане на платените суми при анулирана програма от 
туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в 
срок до 14 дни;
- PCR тестове само за 50 лв. на лаборатория Рамус за самолетните и 
автобусните програми (Когато има наложено задължително изискване за 
отрицателен тест за осъществяване на пътуването);
- Включена медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 
000 евро, включително и за риск от заразяване с COVID-19– без разходи за 
лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие 
стандартно не се включва в медицинската застраховка);
 - Застраховка "Отмяна на пътуване" (включена във всеки пакет).

Цената не включва

- Разходи от личен характер;
- Допълнителни екскурзии (на място на рецепция на хотела);
- Храна, напитки и услуги, неупоменати в програмата.;

Полетно разписание:
Превозвач: Turkish Airlines
TK1030 София 2125 Истанбул 2350
TK 730 Истанбул 0430 Мале 1420
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TK 731 Мале 2335 Истанбул 0620
TK1027 Истанбул 0835 София 0855

*** Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и
кацане, за което фирмата ще информира своевременно своите пътници.

Условия и забележки:

- Депозит 30% платен към ТО до 24 часа след резервиране.
- Доплащане 21 дни преди тръгване.
- Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета.
 

Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време
преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след 
заплащане на следните суми:

Срокове за анулации и неустойки:

- До 24 часа след резервация - без такса за анулация.
- До 30 дни преди тръгване - 50 лв. такса анулация.
- До 21 дни преди тръгване - 30% от стойността, като такса анулация.
- Под 21 дни - 100% като такса анулация.

 30 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде 
потвърдена, ако има събран минимум или анулирана, ако такъв липсва.
Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа трябва да се  
заплати 100% от стойността на почивката.
 

- Минимален брой туристи: 10 души за всеки полет. 
- Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност.
- Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да 
притежават валиден паспорт, минимум 6 месеца след датата на влизане в 
страната.
- Туроператорът си запазва правото да прави промени по поредността на 
програмата и полетното разписание.
- В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и 
други допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна 
степен преди сключването на договора и може да се наложи да бъдат 
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заплатени от пътуващия като напр.: туристически такси, градски
такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане
от борда на пристанища и летища, цената на входните билети за
туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на 
обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите 
или самолетите и др.;

Превозването на специално оборудване за екстремни спортове като 
сърфинг, кайт-сърфинг, гмуркане и други, се организира само по запитване
и след предварително подадена информация към туроператора.
Важно: За деца до 18г., пътуващи без родителите или само с един от тях, 
трябва да се носят оригинал и ксерокопие на нотариално заверена 
декларация, че и двамата родители или непътуващият родител са съгласни 
детето да излезе в чужбина. В случай, че детето пътува с двамата си 
родители, но те са с различни фамилии, трябва да се предостави актът за 
раждане на детето, както и копие от него. Документите ще послужат пред 
българските гранични власти.

Важна информация за пътуващите:
 За пътуване до Малдиви важи безвизов режим.
 Забранено е внасянето на алкохол. Консумацията на алкохол е разрешена

за туристи само в хотелите.
 Забранено е изнасянето от страната на корали и артикули, направени от 

тях (освен тези, които са направени от лицензирани производители и 
придружени със сертификат).
 Забранено е изнасянето от страната на предмети, намерени на дъното на 

океана.
 Със закон е забранено да се изваждат от водата корали, раковини, морски

звезди и т.н., да се уврежда по какъвто и да било начин крайбрежна зона.
 Забранен е риболов близо до островите. За целта се организира риболов, 

отдалечен от бреговете.
 Забранено е да се оставят боклуци на плажа. Глобите за това нарушение 

са много големи.
 Малдиви са мюсюлманска държава и задължително трябва да се спазват 

правила за прилично поведение и облекло (извън хотела, където има 
местно население, е препоръчително да се ходи с покрити рамена и 
колене).
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Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на
Туроператора” по смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с
полица №: 03700100004054/08.09.22 на ЗД „Евроинс”АД
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