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Програма:
7 нощувки

Ден 1
Сборен час на Летище София – Терминал 1. Излитане в с полет София – 
Анталия с European Air Charter. Пристигане на летище Анталия. Трансфер 
до избрания хотел.
Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите 
могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на 
хотела.
Свободно време. Нощувка.

Ден 2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна 
екскурзия.

Ден 3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни 
екскурзия.

Ден 4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни 
екскурзия.

Ден 5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни 
екскурзия.

Ден 6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна 
екскурзия.

Ден 7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна 
екскурзия .

Ден 8
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Закуска. Tрансфер за полет Анталия – София с European Air
Charter.

Цената включва:
- Самолетен билет София – Анталия – София с директен чартърен полет с 
European Air Charter;
- Летищни такси;
- Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж;
- 7 нощувки на база All Inclusive в избрания хотел;
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с Евроинс;
- Застраховка „Отмяна на пътуване“;
- Представител на туроператора.

Цената не включва – задължителни доплащания:
- Разходи от личен характер
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
    
Полетно разписание – в местни времена:
Превозвач: European Air Charter
София – Анталия – 16:30 – 18:20 ч.
Анталия – София – 19:10 – 21:00 ч.

Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност на трансфера – около 1 час и 30 минути в посока с 3/4 * 
автобус.

Условия за резервация:
- Депозит 30% платен до 24 часа след резервиране
- Доплащане 21 дни преди тръгване
- Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета

Анулации:
- 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

Условия за потвърждаване и анулиране:
- 20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде 
потвърдена, ако има събран минимум или анулирана, ако такъв липсва.
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- При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване
100% от сумата заплатена се възстановява до 14 дни след датата
на пътуване.
- При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията,
сумите заплатени се възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на
пътуване.

Важно:
- Минимален брой туристи: 120;
- Срок за уведомяване при ненабран минимум – 21 дни;
- Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност;
- Българските граждани, пътуващи за Турция е необходимо да притежават 
валиден паспорт минимум 6 месеца след датата на влизане;
- Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата;
- Авиокомпанията си запазва правото да прави промени по програмата;
- Туроператор АБАКС е със сключена застраховка „Отговорност на 
туроператора“ чрез застрахователен договор 03700100003457 / 25.08.2021 
при Евроинс АД. Застрахователният договор е със срок от 08.09.2021 г. до 
07.09.2022 г..

Екскурзии Анталия - сезон 2022
Минимален брой за осъществяване на автобусните екскурзии 20 човека.
Препоръчваме предварителното заявяване на допълнителни екскурзии.

Обзорна обиколка на Алания и шопинг (полудневна) – 24 лв, дете 3 -11,99 
години – 12 лв

13:00 – 13:45: Отпътуване от хотела
14:00 – 14:20: Спирка за снимки в Алания – Панорама, Тераса
14:45 – 15:15: Посещение на пазара за подправки и риба
15:30 – 16:15: Посещение на текстилeн център
16:30 – 17:15: Посещение на бижутерски център
17:30 – 18:00: Връщане в хотела
* Не са включени храна и напитки.
**Екскурзията се провежда при достатъчно записани туристи.
***Обслужването е на български език при група от над 20 пътуващи. При 
по-малка група – екскурзоводското обслужване е на английски или немски 
език с местен екскурзовод.
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Аквариума в Анталия с шатъл (полудневна) – 114 лв, дете 3
-11,99 години – 59 лв

Аквариума в Анталия и обиколка на Стария град (целодневна) -114 лв, 
дете 3 -11,99 години – 59 лв

07:15 – 08:00: Отпътуване от хотела
09:45 – 10:35: Посещение на Център с експо зала за бижута
11:00 – 13:00: Посещение на Aquarium & Wax музей
13:30 – 15:30: Разходка из стария град и време за обяд (не е включен в 
цената)
15:45: Отпътуване за хотела.
* Не са включени храна и напитки.
** Екскурзията се провежда при достатъчно записани туристи.
*** Обслужването е на български език при група от над 20 пътуващи. При 
по-малка група – екскурзоводското обслужване е на английски или немски 
език с местен екскурзовод.

Древните градове Перге и Аспендос (целодневна)- 118 лв, дете 3 -11,99 
години – 78 лв

09:45 – 11:30: Посещение на древния град Перге.
12:00 – 13:00: Посещение на театър Аспендос.
* Не са включени храна и напитки.
** Екскурзията се провежда при достатъчно записани туристи.
*** Обслужването е на български език при група от над 20 пътуващи. При 
по-малка група – екскурзоводското обслужване е на английски или немски 
език с местен екскурзовод.

Анталия шопинг и обиколка на Стария град (целодневна) – 38 лв, дете 3 
-11,99 години – 18 лв

10:00 – 10:50: Посещение на Центъра за бижута
11:15 – 14:00: Посещение на Shopping Mall, свободно време за обяд – не е 
включен
14:15 – 16:15: Разходка из Стария град и свободно време
16:40 – 17:00: Посещение на водопада Karpuzkaldıran.

* Не са включени храна и напитки.
** Екскурзията се провежда при достатъчно записани туристи
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*** Обслужването е на български език при група от над 20
пътуващи. При по-малка група, екскурзоводското обслужване е
на английски или немски език с местен екскурзовод.

Частен трансфер от/до летище Анталия – 
цена на лек автомобил за 1 или макс. 3 човека с багаж - 132 лв. / на посока
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