
Почивка в Египет

*чартърен полет от София от 21.04 до 26.06.2022 г. и от 28.08 до
20.11.2022
*чартърен полет от Варна на 01.04-08.04.2022 и на 22.04-29.04.2022
*чартърен полет от Пловдив на 02.04-09.04.2022

П  рограма

Ден-1
Среща на Терминал 1 Летище София/Летище Варна/Летище Пловдив. 
Директен полет  до  Хургада. Кацане на Летище Хургада. Трансфер и 
настаняване в хотела. Продължителност на трансфер – около 20 минути.

Информационна среща с Вашия представител. Свободно време. Вечеря. 
Нощувка.

Ден-2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

Ден-3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено 
море – Sea Scope.
Нощувка.

Ден-4

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Древният град Луксор с посещение на Луксор, 
Карнак, храма на Хатшепсут, Долината на царете.
Връщане в хотела. Нощувка.

Ден-5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневно посещение на Райският остров – за почивка и шнорхелинг
или
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Възможност за допълнителна екскурзия – BADAWYA VIP –
разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили
с ориенталска вечеря (или закуска, според програмата) и шоу
програма.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

Ден-6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

Ден-7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневно посещение на Райският остров – за почивка и шнорхелинг.
Възможност за допълнителна екскурзия – BADAWYA VIP – разходка из 
Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря 
и шоу програма.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

Ден-8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет 
към България. Продължителност на трансфер – около 20 минути.

Заележка: Туроператорът си запазва правото да прави промени по 
програмата.

Включен пакет „Максимална сигурност при пътуване“:

1. Финансово безрискова резервация – депозит при резервация 30% и 
доплащане 21 дни преди тръгване;
2. Гарантирано връщане на платените суми при анулирана програма от 
туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в 
срок до 14 дни;
3. PCR тестове само за 50 лв. или антигенен тест за 25 лв. в лаборатория 
Рамус за самолетните и автобусните програми (Когато има наложено 
задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на 
пътуването);
4. Включена медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 
000 евро, включително и за риск от заразяване с COVID-19;
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5. Бонус без аналог – при установяване на COVID-19 по време на
пътуване – без разходи за лечение, карантинен престой и
връщане в България (това покритие стандартно не се включва в
медицинската застраховка);
6. Бонус без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки
пакет).

На място клиентите се обслужват на български език от лицензирани 
екскурзоводи, с дългогодишен опит в Хургада. Местния партньор на 
туроператора е Travco Group, партньор на TUI Group, което гарантира 
перфектно обслужване по немски стандарт.

Цената е на човек и включва:

- Самолетен билет София/Варна/Пловдив – Хургада – 
София/Варна/Пловдив 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 избраният хотел;
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Представител на туроператора с български език за целия престой.
- Пакет максимална сигурност;
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с 
покрит риск за COVID-19;
- Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 
или положителен PCR тест преди отпътуване;

Цената не включва – препоръчани допълнителни услуги резервирани 
по желание:

- PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за 
възрастни и деца над 5,99 г.;
- PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за 
възрастни и деца над 5,99 г.;

Цената не включва – задължителни доплащания:

– Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни) в размер 
на 25 щатски долара;

– Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
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– Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво
400 щатски долара/тон при курс 1 Евро/ 1.17 щатски
долара.

Полетно разписание:

Превозвач: European Air Charter
София – Хургада – 08:00 ч. – 10:10 ч.
Хургада – София – 11:00 ч. – 15:30 ч.

Варна – Хургада – 06:00 ч. – 09:10 ч.
Хургада – Варна – 14:00 ч. – 17:30 ч.

Условия за резервации:

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

Условия за 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

Екскурзии Египет Сезон 2022

Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички 
екскурзии.
Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20 
туриста.
Минимален брой за осъществяване на екскурзии от морски тип 10 човека.

 
Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус
190 лева/ 95 лева за дете (2-11,99 г.)

Отпътуване от хотела в Хургада в 02:00 ч.(през нощта). На 250 км. преди 
Кайро спираме за почивка, свободно време за хапване и тоалетна. 

USIT COLOURS BULGARIA LTD

A: 35 Vassil Levski Blvd, Sofia 1142, Bulgaria, T: +359 2 981 1900, F: +359 2 981 9991, www.usitcolours.bg



Пристигаме в Кайро сутринта. Преди обяд програмата включва
посещение на Музеят на Египет в Кайро.
Тук са събрани всички исторически богатства на Египет,
разкрити по време на археологически разкопки и запазени в пределите на 
страната. В музея са показани повече от 12 000 артефакта от всеки период 
на египетската история. Египетски национален музей притежава колекция 
от 136 000 ценни експонати – от статуи и релефи до миниатюрни монети и 
амулети. Музеят е открит от Саид Паша през 1857 година, по предложение
на френския архитект Огюст Мариет, като няколко пъти се мести, за да се 
установи накрая в самото сърце на Кайро.
След посещение на музея има включен обяд в ресторант.
След обяда групата продължава към известните пирамиди в Гиза. 
Пирамидите в Гиза от дълго време са най-посещаваната атракция около 
Кайро. От времето на тяхното изграждане пирамидите в Гиза въплъщават 
древността, мистерията – и дават повод за невероятни хипотези. 
Пирамидите са единственото чудо на древния свят, което е оцеляло почти 
непокътнато. Погребалната голяма пирамида на Хеопс е най-старата в Гиза
и най-голямата в света, изградена ок. 2500 г. пр.н.е. от близо 2,3 милиона 
варовикови блокове, тежащи средно по 2,75 тона и придвижвани от 100 
000 роби. Трите по-малки пирамиди в съседство принадлежат на 
Хеопсовите царици или сестри. Сфинксът е разположен наблизо, странна 
фигура с тяло на лъв, лице на човек и царска брада.
Ще посетим по пътя фабрика за парфюми от естествени съставки и 
фабрика аз оригинален папирус. Свободно време.
В късния следобед отпътуване към Хургада. Прибиране в хотела вечерта.

Цената включва: двупосочен трансфер с отличен автобус, екскурзоводско 
обслужване на български език, входни такси за Египетския музей, 
Пирамидите и Сфинкса и обяд в ресторант.

Цената не включва: напитки по време на обяда, разходи от личен характер.

 

Екскурзия до град Луксор – разглеждане на Луксор, Карнак, храма на 
Хатшепсут, Долината на царете
190 лева/ 95 лева за дете (2-11,99 г.)

Отпътуване от хотела рано сутринта.Посещение на Луксор – древната 
столица на египетските фараони. Това е мястото, където е бил древният 
град Тива. Разглеждане на останките от храмовият комплекс Карнак.
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Посещение на изумителният Храм на царица Хатшепсут –
единствената жена-фараон.
Посещение на Долината на царете с изключително красивите 62
гробници (посещават се 3), Колосите на Мемнон и др.

Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване с 
превод на български и обяд в ресторант, входна такса за Карнак, Храма на 
Хатшепсут, 3 гробници на фараони.

Цената не включва: напитки по време на обяда, разходи от личен характер.

 
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море
110 лева цена за възрастен

Нареждано до австралийския Голям бариерен риф като най-доброто място 
за гмуркане, Червено море е описвано като „коридор на чудесата“. Морето 
е известно със своята разнообразна фауна и впечатляващата чистота на 
водата, с видимост, която често превишава 45 метра. Липсата на дъжд в 
обкръжаващата го пустиня означава липса на оттичащи се води, които 
влошават видимостта.
Голяма част от уникалността на гмуркането в Червено море се дължи на 
впечатляващото припокриване на ярката красота на пустинята и 
истинската райска градина във водите. Около 10% от животинските видове
в Червено море не се срещат никъде другаде на Земята.
Ще имате възможност да се насладите на гмуркане, прекрасна разходка с 
лодка и да наблюдавате невероятният и богат животински свят на Червено 
море.
Препоръчваме да носите с Вас: бански, вода, фотоапарат, шапка, слънчеви 
очила, пари и аква обувки.

Цената включва: двупосочен трансфер, асистенция при гмуркане, 2 броя 
гмуркания с екипировка, обяд на борда на лодката. Включени са само 
безалкохолни напитки.

Цената не включва: разходи от личен характер, ЕКО такса.

Посещение на Райският остров – Paradise Island (разходка с корабче)
108 лева / 55 лева за дете (2-11,99 г.)

USIT COLOURS BULGARIA LTD

A: 35 Vassil Levski Blvd, Sofia 1142, Bulgaria, T: +359 2 981 1900, F: +359 2 981 9991, www.usitcolours.bg



Разходка с моторна лодка до прекрасният Райският остров.
Paradise Island е олицетворение на идеалното кътче за почивка и
еко туризъм. Ще имате възможност да се насладите се на
уникални морски и пустинни гледки. Островът е лишен от растителност, 
но пък е посипан с фин, белоснежен пясък, заобиколен е от кристална вода
в сини нюанси и гледки, които са сякаш нереални.
Разходката включва две спирки до коралови рифове, плаж на острова, обяд
на борда на лодката, възможност за плуване около райските брегове на 
острова.
Препоръчваме да носите с Вас: бански, фотоапарат, слънце-защитен 
лосион шапка, слънчеви очила, кърпи, пари и аква обувки.

Цената включва: разходка с моторна лодка, обяд на борда на лодката с 
включени безаплкохолни напитки, чай и кафе, плаж на острова и чадъри.

Цената не включва: напитки на острова, разходи от личен характер, ЕКО 
такса.

Badawya Vip – Следобедна полудневна екскурзия из Арабската пустиня с 
ATV, джипове и езда на камили
119 лева / 64 лева за дете (2-11,99 г.)

Ще имате възможност да се насладите на разходка с джипове, АТВ, бъгита
из пясъчните дюни на Арабската пустиня.
След разходката с джипове, АТВ, бъгита, приключението продължава с 
възможност да се качите на на камила и типично ориенталско шоу.
Екскурзията завършва с романтична вечеря в ориенталски стил.

Цената включва: двупосочен трансфер от хотела, разходка с АТВ, езда на 
камила, ориенталско шоу , вечеря с включени безалкохолни напитки.

Цената не включва: разходи от личен характер.

Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море 
73 лева / 37 лева за дете (2-11,99 г.)

Трансфер до пристанището с автобус и качване на лодка с дължина 18 м.
Лодката с прозрачно дъно ви дава възможност са се насладите на 
незабравимо плаване над неповторими коралови рифове и сред 
пъстроцветни морски обитатели.
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Цената включва: билет за лодката, двупосочен трансфер,
безалкохолна напитка.

Цената не включва: разходи от личен характер, ЕКО такса.

Ел Гуна – Египетската Венеция – обзорна обиколка на курорта Ел Гуна
85 лева / 45 лева за дете (2-11,99 г.)

Трансфер до курорта Ел Гуна с автобус и разходка с лодка до Лагуната. 
Посещение на кулата на Ел Гуна. Свободно време за разходки в центъра на
града. Свободно време за разходки на новото яхтено пристанище. Връщане
в хотела.

Цената включва: билет за лодката, двупосочен трансфер.

Цената не включва: разходи от личен характер.

Пиратите на Червено море – Pirates of the red sea
149 лева / 82 лева за дете (2-11,99 г.)

Трансфер до пристанището с автобус. Едно спиране за шнорхелинг, едно 
спиране на остров(Гифтън) включващо детски игри и игра за намиране на 
съкровището на борда на кораба за децата. Целият персонал ще бъде 
облечен с пиратски костюми, анимация за децата, малки подаръци и 
лакомства за децата. Макарони, пържени картофи, бургер или хапки са 
включени както и безалкохолни напитки и вода.

Цената включва: двупосочен трансфер, разходка с моторна лодка, детска 
анимация, храна и безалкохолни напитки.
Цената не включва: разходи от личен характер, ЕКО такса.

Шест елемента
149 лева / 82 лева за дете (2-11,99 г.)

Трансфер до пристанището с автобус. Около 9 часа отпътуване с лодка с 
прозрачно дъно – едночасово плаване над и около някои от най-
зрелищните коралови рифове в близост до Хургада, за да разгледате 
невероятния екзотичен морски живот от комфорта на климатизирана 
наблюдателна площадка на 3 метра под морското равнище. Под вода без 
мокрене! Около 10:15 часа тръгване от Марината за круиз с корабче, който
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включва: въведение в дайвинга с пълна екипировка и водач във
водата, едно спиране за 45-60 минути шнорхелинг с водач,
риболов, водни спортове, неограничена консумация на
безалкохолни напитки, вода, чай и кафе, обяд на отворен бюфет. Връщане 
на Марината около 16 часа.

Цената включва: двупосочен трансфер, разходка с моторна лодка с 
прозрачно дъно, въведение в дайвинга, шнорхелинг, обяд и напитки.
Цената не включва: разходи от личен характер, ЕКО такса.

Сити тур
19 лева /9 лева за дете (2-11,99 г.)

Позволете ни да ви заведем на панорамна обиколка на красивия град 
Хургада, да посетите културните забележителности, емблематичната Нова 
Марина и да се насладите на малко време за пазаруване на сувенири и 
други. Трансфер до хотела.

Цената включва: двупосочен трансфер
Цената не включва: разходи от личен характер

Важно:

- Минимален брой туристи: 150 човека;
- Срок за уведомяване при ненабран минимум – 21 дни;
- Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност;
- Българските граждани е необходимо да притежават валиден документ за 
самоличност, с валидност минимум 6 месеца след датата на прибиране в 
България;
- Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата;
- Авиокомпанията си запазва правото да прави промени по програмата;
- Туроператорът 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..

Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден
на 04.06.2009 г.), ЕИК 160035715, адрес на управление гр. Пловдив, ул 
Райко Даскалов 53, ет.2 офис 25 , телефон: 02 490 2949, email: 
info@abax.bg
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Египет – Полезна информация: 

Закони за алкохола
Египет е предимно мюсюлманска страна, а алкохолните напитки са 
забранени за стриктно спазващите религията. Но египтяните са толерантни
към немюсюлманите и чужденците, а често и към самите тях. Може да си 
вземете лесно алкохолни напитки от ресторантите, баровете, кафетата и 
магазините за алкохол в Кайро. И все пак знайте, че не е приемливо 
пиенето на обществени места.
Египетските закони за алкохол са либерални, в сравнение с останалите 
ислямски държави, освен за месеца на Рамадан, когато алкохолът е строго 
забранен и само хората с чуждестранни паспорти могат да си купят. 
Нужната възраст за употреба е 21 години.

Сигурност
Инцидентите на насилствени престъпления в Египет са редки, а страната 
като цяло е много безопасна, но жестоките терористични актове срещу 
чужденци и представители на властта, извършени от радикалните 
терористи през последните 10 години, все още влияят на туристите. 
Египетското правителство предприе мерки като назначи въоръжена охрана
на всички туристически забележителности, гари и пропускателни 
пунктове. По хотелите бяха поставени скенери, а по пазарите и баровете 
има цивилни агенти.
Като изключим това, тревогите за безопасността са минимални. Джебчиите
са като напаст по туристическите райони и препълнените пазари. АТМ 
банкоматите са безопасни за използване, а много банки имат денонощна 
охрана. Жените могат да избегнат дребния тормоз, като се обличат по-
консервативно.

Пушене
Повечето мъже в Египет пушат, а предлагането на цигари по улиците е 
честа практика. Сдържаните жени като цяло не пушат, или поне не пред 
хората.

Бакшиши
Даването на бакшиш в Египет не само, че е приемливо, но хората го 
очакват. Учтиво е да оставите около 10% (без таксите) бакшиш в 
ресторант. (В сметката вече са включени 12% такса за обслужване, 5% 
правителствен данък и 2% градски данък.) Подобен бакшиш се дава и на 
барманите.
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За такситата бакшиша обикновено се включва в цената. В
петзвездните хотели на пиколите се дават около 10 египтески
паунда, а в по-ниско класните хотели около половината на това.
Камериерките получават около 5 египетски паунда за всяко посещение.

Вода
Препоръчително за посетителите на Кайро е да се придържат към 
бутилираната вода, или да я пият преварена и филтрирана. Избягвайте 
питиета с лед.

Категорично не се препоръчва:
Употребата на вода от чешмата.
Купуването на наливни разхладителни напитки и лед за охлаждане на 
напитките от продавачи на улицата.
Злоупотребата с алкохол.
Фотографирането на военни обекти.
Събирането на отломки от исторически паметници.
Качването по пирамидите.
Отрязването и повреждането на корали.
Къпането в Нил.
Ходенето боси или лежането на земята без постелка по бреговете на Нил.
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