
НОВА ГОДИНА НА МАЛДИВИТЕ
САМОЛЕТНА ПРОГРАМА С ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ ОТ

СОФИЯ

Дата: 26.12.2022 - 04.01.2023г.
9 дни / 7 нощувки 

Цени от  3248  евро с включена НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ

1-ви ден 26.12.2022: София
Полет от летище София за Мале в 23:00ч. с АК България ер. Презареждане 
в Шаржа за около 40 мин.

2-ри ден 27.12.2022: Мале                                                                                    
Пристигане в Мале в 09:30 ч. Посрещане от фирмата партньор и трансфер 
до избрания хотел със скоростна лодка, хидроплан или вътрешен полет. 
Пристигане в хотела и настаняване. Нощувка.

3-ти – 8-ти ден 28.12.2022 - 02.01.2023: 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.

На  31.12.2022 посрещане на Новата 2023 година в избрания хотел!
Честита Нова Година!

9-ти – 10-ти ден 03.01.2023- 04.01.2023: Мале - София

Закуска. Свободно време. Трансфер до летището в Мале за полет до 
България в 21:00 ч. Презареждане в Шаржа за около 40 мин. Пристигане на
летище София в 08:45 часа.
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Цената включва

- Самолетен билет София -  Мале - София с Bulgaria Airс включен багаж до
20 кг и 10 кг ръчен с размери 55x40x23;
- Летищни такси;
- 7 нощувки в хотел по избор на Малдиви на съответната база изхранване;
- Новогодишна вечеря в хотела;
- Трансфери летище-хотел-летище с бързо скоростна лодка, хидроплан или
вътрешен полет в зависимост от хотела;
- Посрещане на място на Малдивите от представител на местния партньори
съдействие до трансферното средство до хотела и обратно;
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро с включено Ковид 
покритие;

Цената не включва

- Разходи от личен характер;
- Застраховка "Отмяна на пътуване";
- Допълнителни екскурзии (на място на рецепция на хотела);
- Горивна такса - обявява се 14 дни преди полета (доплаща се 
задължително, в случай че бъде обявена такава);

Полетно разписание:

FB8839 SOF 23:00 – SHJ 03:40/04:40 – MLE 09:30
FB8840 MLE 21:00 – SHJ 01:20/02:10 – SOF 08:45

*** Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и
кацане, за което фирмата ще информира своевременно своите пътници.
Часова разлика по време на пътуването между: София, България и 
Малдиви е: + 3 часа

Условия и забележки:

- При записване се внася  депозит от 1000 лева, а пълно плащане се прави 
до 45 дни преди датата на заминаване.
- Офертата важи при минимум 130 туристи.
- Цената на екскурзията е калкулирана при курс на щатския долар 1 USD = 
1.80 лв. При промяна на обменния валутен курс с повече от 5 % в периода 
до началото на туристическото пътуване, ТО си запазва правото за 
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прекалкулиране на основната пакетна цена, съобразно промяната
на валутния курс.
- Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни
разходи /гориво/, летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 
3% на валутния курс в периода м/у датата на сключване на договора и 
отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на партньорите
ни, както и в други обективно наложителни случаи. При промяна на цената
на горивата авиокомпанията има право да начисли задължително 
доплащане на горивна такса с срок до 14 днипреди полета.
- Пътуването е без медицински изисквания за имунизации.
- Срок за уведомление за несъбран минимум – до 30 дни преди датата на 
заминаване.
- Туроператорът си запазва правото да променя последователността на 
изпълнение на мероприятията по програмата.
 

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:

- При анулация повече от 61 дни преди заминаване - без неустойка, 
депозита се връща на клиента.
- При анулация между 60 и 46 дни преди заминаване - неустойка в размера 
на внесения депозит от 1000 лева на човек.
- При анулация по-малко от 45 дни преди заминаване - 100% неустойка.

 В случай на анулация поради затваряне на граници или друга причина 
свързана с Covid-19, която прави пътуването неосъществимо от страна на 
туроператора, то клиентът има следните опции: възстановяване на 
внесената от клиента сума към него в рамките на 14 дни, прехвърляне на 
резервацията към друга дата за осъществяване на програмата или ваучер за
бъдещо ползване на името на клиента на стойност заплатената от него 
сума по съответната анулирана програма.

Потребителят има право да прехвърли правото си на пътуване на трето 
лице в срок съобразно спецификата на дестинацията, издаване на 
самолетни билети по международни полети и не по-късно от 7 дни преди 
дата на пътуване при чартърни програми. При редовни полети, ако това е 
възможно, то клиентът се задължава да заплати на Туроператора само 
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дължимите суми, свързани с евентуалното преиздаване на
билетите или глоби наложени от съответната авиокомпания.

Условията за пътуване по време на пандемията от Covid-19 са променливи 
и финалните такива ще бъдат оповестени от туроператора при 
наближаване на датата на заминаване.

Туроператорът препоръчва на клиентите си сключването на Застраховка 
„Отмяна от пътуване“: Туроператорът предоставя възможност за 
сключване на такава застраховка като тя се сключва най-късно до 3 
календарни дни след резервиране. Размерът на застрахователната премия 
се определя от крайната цена на туристическия пакет. Повече информация 
в офиса на фирмата.

В случай на извънредно положение или епидемична обстановка, клиентите
са напълно информирани, че условията на пътуване могат да бъдат 
променяни и динамични, съобразявайки се с актуалната обстановка преди 
осъществяване на пътуването. Туроператорът ще уведомява клиентите си 
своевременно при всяка промяна на условията на пътуване.

Необходими при пътуване тестове за Covid-19 са за сметка на клиента. 
Туроператорът предоставя възможност на клиентите си да направят 
тестовете в някоя от партньорските лаборатории на туроператора, 
възползвайки се от специална отстъпка.

 Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването като цяло НЕ Е 
подходящо за лица с ограничена подвижност.

За пътуване до Малдиви се изисква международен паспорт. Паспортът 
трябва да е с валидност поне 6 месеца след датата на влизането в страната. 
Не се изискват допълнителни ваксини.
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.
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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).

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” 
по смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 
13062210000255/18.03.22 на ЗК „Лев Инс”АД
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