1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

Величието на Лондон от София
Самолетна екскурзия с 4 дни / 3 нощувки и закуски
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + допълнително легло
Типoве изхранване: BB (нощувка със закуска)
Описание:
Самолетна екскурзия до Лондон с 4 дни / 3 нощувки и закуски от София
Полети: От София излитане 06:00ч. - От Лондон излитане 08:00 ч.
Дати на отпътуване 2019/2020: От 19.01.2018 до 16.03.2020;
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет София - Лондон/Лутън/ - София на авиокомпания "Wizz air"
Летищни такси;
Ръчен багаж с размери 40 x 30 x 20 см. за wizz air и 40x20x25см. за ryan air;
3 нощувки със закуски в хотел President 3* / Royal National 3* или подобен;
Медицинска застраховка с покритие 5000 евра за лица до 65 години.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

Автобусен трансфер в Лондон /гара Виктория/ с National Express - двупосочен - 56 лв
на човек;
Чекиран багаж (149.9 × 119.4 × 171.5 CM) – до 20 кг - 48/68 лв на посока и до 32 кг. 62 лв. на човек на посока;
Такса за избор на място е на стойност от 4 до 7 евро на човек на посока;
Разходи от личен характер;
Застраховка ''Отказ от пътуване''(Препоръчително);
Доплащане за медицинска застраховка за лица от 66 г. - 75 г.- 10 лв.;
Допълнителни екскурзии;
Входни такси за музеите.
Забележка: Цените на багажа търпят промени, наложени от авиокомпанията;

При полетите с Wizz Air и RyanAir от 01 Ноември 2018г., само пътниците с Priority ще могат
да вземат със себе си и по-голям ръчен багаж (55 x 40 x 23 см). Останалите пътници ще
могат да пътуват само с малък ръчен багаж с размери 40 x 30 x 20 см. за wizz air и
40x20x25см. за ryan air.
Вече на всички пътници ще им е гарантирано правото да вземат малкия си ръчен багаж със
себе си на борда на самолета, без значение дали са си закупили Priority.
Ще има нова категория регистриран (check-in) багаж. Тя ще е за багаж с тегло до 10 кг., а
цената започва от 7 Евро за полет.
Имате възможност да изберете местата си, като заплатите такса, докато правите
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резервацията. Ако предпочитате да не резервирате място, ние ще ви разпределим такова
на случаен принцип при процеса на чекиране, 48 часа преди излитането на полета.Таксата
за запазване на място е на стойност от 4 до 7 евро,
Онлайн чекирането е достъпно от 30 дни до 3 часа преди планирания час на заминаване,
ако сте закупили място по време на резервацията си.
В случай че не сте закупили никакви места при завършването на резервацията, чекирането
ще стане достъпно едва 48 часа преди заминаването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
Обявените цени на туровете по желание в програмата са за минимум и над 4 туриста. За помалко туристи цените са както следва:
Класически тур на Лондон с екскурзовод на български език;
При 4 туриста - 90 лева на турист; При 3 туриста - 120 лева на турист; При 2 туриста - 120
лева на турист на тур;
Екскурзия до Гринуич с екскурзовод на български език;
При 4 туриста - 135 лева на турист; При 3 туриста - 175 лева на турист; При 2 туриста - 195
лева на турист на тур;
Екскурзия до замъка Уиндзор с екскурзовод на български език;
При 4 туриста - 135 лева на турист; При 3 туриста - 175 лева на турист; При 2 туриста - 195
лева на турист на тур;
Вечеря в "Mediaval Banquet", която включва двучасово шоу и 5 степенно меню с
неограничено количество бира и вино;
При 4 туриста - 150 лева на турист;
Туровете се провеждат на български език от професионален екскурзовод, независимо от
броя на туристите, придружител пътува с група над 20 туриста.
ВАЖНО!
За да бъде потвърдена резервацията ви е необходимо да изпратите трите имена на
пътуващите на латиница, ЕГН, вид, номер и валидност на документа за самоличност, с
който ще пътувате.
Резервации се правят само, ако сте заявили и заплатили в офисите на фирмата.
Всички внесени суми по тази програма не се възстановяват. Промяна на имена и дати не е
възможна.
Екскурзията се осъществява независимо от броя на записаните!
Цената е валидна до изчерпване на местата по-ниските класи в полета!
Агенцията си запазва правото да промени последователността на изпълнение на
програмата!
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:
Цени на музеите в ЛОНДОН:
Музеят на Мадам Тюсо – 30 GBP, деца (4 - 15 г.) – 25,80 GBP; работи всеки ден от 09.30 до
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17.30ч. Децата до 13 г. възраст влизат само с придружител;
Окото на Лондон – 20,95 GBP, деца (4 - 15 г.) – 15 GBP; работи всеки ден от 10.30 до 20.30ч.;
Аквариумът „Sea Life” – 24,95 GBP, деца (3 - 15 г.) – 16,50 GBP; работи всеки ден от 10.00 до
19.00ч.;
Комбиниран билет Музей на Мадам Тюсо + Окото на Лондон + Аквариумът „Sea Life” - 45
GBP, деца (4 - 15 г.) – 35 GBP
Катедралата „Сейнт Пол” – 16,50 GBP; пенсионери и студенти (срещу документ) – 14,50 GBP ;
деца (6 - 17 г) – 7,50 GBP; работи всеки ден от 08.30 до 16 ч.;
Крепостта Тауър – 22 GBP, пенсионери и студенти (срещу документ) - 18,70 GBP, деца (5 - 15
г.) – 11 GBP ; работи от 9 до 17,30 ч., а в неделя и понеделник от 10 до 17,30 ч.;
Тауър бридж – 9 GBP, пенсионери и студенти (срещу документ) – 6,30 GBP, деца (5 - 15 г) –
3,90 GBP; работи всеки ден от 09.30 до 18ч.;
Бритиш мюзиъм - безплатно; работи от 10.00 до 17.30 ч., а в петък до 20.30ч.;
Националната галерия - безплатно; работи от 10 до 18 ч., а в петък от 10 до 21 ч.;
Музеят „Албърт и Виктория” – безплатно, работи от 10 до 17.45 ч., а в петък от 10 до 22 ч.;
Бъкингамският дворец – 20,50 GBP, пенсионери и студенти (срещу документ) – 18,80 GBP,
деца (5-17 г.) – 11,80 GBP, отворен през август и септември от 9.30ч. до 18,30ч.;
Дворецът Кенсингтън – 16,50 GBP, пенсионери и студенти (срещу документ) – 13,70 GBP,
деца (до 16 г.) – безплатно; работи всеки ден от 10 до 18.00 ч.;
Зоологическата градина в Риджънтс парк – 20 GBP, пенсионери и студенти (срещу
документ) – 17,72 GBP; деца (3-15 г.) - 15 GBP, работи от 10 до 16,00 ч., деца под 16 год.
влизат само с придружител;
Уестминстърското абатство – 18 GBP, пенсионери и студенти (срещу документ) – 15 GBP,
деца (от 11 до 18 год.) - 8 GBP, работи от 9.30 до 16.30 ч., в сряда работи до 18.00 ч, а в
събота – до 13.30 ч, почивен ден – неделя;
Галерията Тейт Бритън – безплатно, работи от 10 до 17 ч.;
Галерията Тейт Модерн – безплатно, работи от 10 до 18ч., в петък и събота работи до 22 ч;
Национален военноморски музей - безплатно, работи всеки ден от 10 до 17 ч., в четвъртък
работи до 20 ч;
Астрономичен център – безплатно, работи всеки ден от 10 до 17 ч.;
Планетариум – 6,50 GBP, пенсионери, студенти (срещу документ) - 5,50 GBP, деца (от 5 до 15
г.) – 4,50 GBP; работи всеки ден от 10 до 17 ч.;
Старата кралска обсерватория с меридиана – 8,50 GBP; пенсионери, студенти (срещу
документ) - 7,50 GBP, деца (от 5 до 15 год.) – 4 GBP, работи всеки ден от 10 до 17 ч.; Корабът
„Къти Сарк” - 13,50 GBP; пенсионери, студенти (срещу документ) - 11,50 GBP, деца (от 5 до
15 год.) – 7 GBP, работи всеки ден от 10 до 17 ч..
Програма по дни:
1-ви ден
Излитане от София за Лондон с полет на авиокомпания „Wizz air“ в 06:00ч. Кацане на
летището Лондон Лутън в 07:25 ч. местно време. Пристигане по желание шатъл от
летището до центъра на града срещу допълнително заплащане / 56 лв двупосочен шатъл/.
Придвижване до хотела.
По желание:
Пешеходна разходка на Лондон с екскурзовод на български език
приблизително 3 часа (по желание на клиентите може да се съчетае с ползване на градски
транспорт, билетите за градски транспорт не са включени в цената) с посещение на
Кралската резиденция – Бъкингамския дворец, майката на парламентите, известната кула
Биг Бен и Уестминстърското абатство. Ще откриете, къде са министерствата и известната
Даунинг стрийт. Пред Вас ще се разкрият и Величественият Трафалгар, Художествената
галерия, колоната на адмирал Нелсън, най-високото виенско колело в Европа-Окото на
Лондон, най-високият ‘вертикален град’ в западна Европа – Шард, Темза и нейните мостове,
кралските паркове. Нощувка.
По желание: Екскурзия до Гринуич с корабче (4 часа), с посещение на Кралската
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Обсерватория, с лицензиран екскурзовод на български. Ще видите първите начини за
измерване на времето, първите часовници, историята на Гринуичкия меридиан и разбира се
ще можете да се снимате едновременно в западното и източното полу-кьлбо, там откъдето
започва времето. Посетете Гринуич, за да видите Лондон като на длан.
Екскурзията включва: билет за корабче по Темза до Гринуич (отиване и връщане), билет за
Кралската Обсерватория, екскурзовод на български.Екскурзията започва/и завършва на
Уестминстър Пиър , до Биг Бен, цената не включва билет за транспорт за придвижване от
хотела до кея. Среща с екскурзовода в хотела, придвижване до кея с метро. Нощувка.
3-ти ден / Закуска.
Свободно време за разходки или екскурзия по желание.
По желание: Екскурзия до замъка Уиндзор (5 часа) с влак, екскурзовод на български и
включен билет за замъка.
Екскурзията включва посещение на
резиденцията на Елизабет II. като навлезте в
дълбините на замъка, за да видите как е започнало всичко. Ще се посети любимия храм на
кралицата Св. Георги и нейната кула. Ще се срещнете с кралската гвардия и ще видите
смяната на караула. Ще се разходете покрай крепостните стени, за да попаднете в
кралските покои и да видите как всяка династия е оставила своите следи в покоите на
краля и кралицата и в залите за приеми. Може да се насладите на кралските съкровища и
подаръци и тяхната история. Открийте Уиндзор през Вашия поглед.
Екскурзията включва: билет за влак до Уиндзор (отиване и връщане), билет за замъка
Уиндзор, екскурзовод на български.Не се включва билет за транспорт за придвижване от
хотела до гарата. Среща с екскурзовода в хотела, придвижване до гарата с метро. /GBP
65.00 на човек при мин. 4 човека/
По желание: По желание вечеря с двучасово шоу и 5 степенно меню в "Mediaval
Banquet". Нощувка.

4-ти ден / Закуска.
Освобождаване на хотела до 11 ч. Свободно време. Придвижване до летището, полет от
Лондон /Лутън/.
Полет за София в 21:55 ч. Кацане в София в 02:55 ч.
Цени
Цените за ранни записвания са валидни до 28.10.2019 и включват 20% отстъпка
Цена на човек в двойна стая от 398.00 лв.
SNGL
2019-10-18 1292.50 лв.
2019-10-21 - Хотел 3* в 1034.00 лв.
Лондон - Петък /
Понеделник
2019-10-25 1292.50 лв.
2019-10-28 - Хотел 3* в 1034.00 лв.
Лондон - Петък /
Понеделник
2019-11-01 1292.50 лв.
2019-11-04 - Хотел 3* в 1034.00 лв.
Лондон - Петък /
Понеделник
2019-11-08 1292.50 лв.
2019-11-11 - Хотел 3* в 1034.00 лв.
Лондон - Петък /
Понеделник

DBL
1616.25 лв.
1293.00 лв.

DBL + EXB
2426.25 лв.
1941.00 лв.

1616.25 лв.
1293.00 лв.

2426.25 лв.
1941.00 лв.

1616.25 лв.
1293.00 лв.

2426.25 лв.
1941.00 лв.

1616.25 лв.
1293.00 лв.

2426.25 лв.
1941.00 лв.

page 4 / 8

2019-11-15 2019-11-18 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2019-11-22 2019-11-25 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2019-11-29 2019-12-02 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2019-12-06 2019-12-09 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2019-12-13 2019-12-16 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2019-12-20 2019-12-23 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-01-03 2020-01-06 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-01-10 2020-01-13 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-01-17 2020-01-20 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-01-24 2020-01-27 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-01-31 2020-02-03 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-02-07 2020-02-10 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-02-14 2020-02-17 - Хотел
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-02-21 2020-02-24 - Хотел
Лондон - Петък /

1292.50 лв.
3* в 1034.00 лв.

1616.25 лв.
1293.00 лв.

2426.25 лв.
1941.00 лв.

1292.50 лв.
3* в 1034.00 лв.

1616.25 лв.
1293.00 лв.

2426.25 лв.
1941.00 лв.

1292.50 лв.
3* в 1034.00 лв.

1616.25 лв.
1293.00 лв.

2426.25 лв.
1941.00 лв.

1292.50 лв.
3* в 1034.00 лв.

1616.25 лв.
1293.00 лв.

2426.25 лв.
1941.00 лв.

1292.50 лв.
3* в 1034.00 лв.

1616.25 лв.
1293.00 лв.

2426.25 лв.
1941.00 лв.

1361.25 лв.
3* в 1089.00 лв.

1945.00 лв.
1556.00 лв.

2917.50 лв.
2334.00 лв.

1415.00 лв.
3* в 1132.00 лв.

2022.50 лв.
1618.00 лв.

3033.75 лв.
2427.00 лв.

901.25 лв.
3* в 721.00 лв.

1287.50 лв.
1030.00 лв.

1931.25 лв.
1545.00 лв.

696.25 лв.
3* в 557.00 лв.

995.00 лв.
796.00 лв.

1492.50 лв.
1194.00 лв.

775.00 лв.
3* в 620.00 лв.

1105.00 лв.
884.00 лв.

1657.50 лв.
1326.00 лв.

901.25 лв.
3* в 721.00 лв.

1287.50 лв.
1030.00 лв.

1931.25 лв.
1545.00 лв.

1075.00 лв.
3* в 860.00 лв.

1535.00 лв.
1228.00 лв.

2302.50 лв.
1842.00 лв.

1165.00 лв.
3* в 932.00 лв.

1663.75 лв.
1331.00 лв.

2495.00 лв.
1996.00 лв.

1497.50 лв.
3* в 1198.00 лв.

2140.00 лв.
1712.00 лв.

3210.00 лв.
2568.00 лв.
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Понеделник
2020-02-28 946.25 лв.
2020-03-02 - Хотел 3* в 757.00 лв.
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-03-06 1031.25 лв.
2020-03-09 - Хотел 3* в 825.00 лв.
Лондон - Петък /
Понеделник
2020-03-13 1031.25 лв.
2020-03-16 - Хотел 3* в 825.00 лв.
Лондон - Петък /
Понеделник

1351.25 лв.
1081.00 лв.

2026.25 лв.
1621.00 лв.

1473.75 лв.
1179.00 лв.

2210.00 лв.
1768.00 лв.

1473.75 лв.
1179.00 лв.

2210.00 лв.
1768.00 лв.

Допълнителни услуги:
Екскурзия до Гринуич с екскурзовод на български език; - 155.00 лв.
Екскурзия до Гринуич с корабче (4 часа), с посещение на Кралската Обсерватория, с
професионален лицензиран екскурзовод на български. Днес всички бързаме следейки да не
закъснеем, с графици подчинени на времето. Знаем ли обаче как започва всичко, колко
време всъщност е отнело да имаме телефони и да използваме GPS. Това ще разкаже
Гринуич и кралската обсерватория. Ще видите първите начини за измерване на времето,
първите часовници, историята на Гринуичкия меридиан и разбира се ще можете да се
снимате едновременно в западното и източното полу-кьлбо, там откъдето започва времето.
Посетете Гринуич, за да видите Лондон като на длан.
Екскурзията включва: билет за корабче по Темза до Гринуич (отиване и връщане), билет за
Кралската Обсерватория, екскурзовод на български.Екскурзията започва/и завършва на
Уестминстър Пиър , до Биг Бен, цената не включва билет за транспорт за придвижване от
хотела до кея. Среща с екскурзовода в хотела, придвижване до кея с метро.
Обявените цени на туровете по желание в програмата са за минимум и над 4 туриста. За помалко туристи цените са както следва:
При 4 туриста - 135 лева на турист;
При 3 туриста - 175 лева на турист;
При 2 туриста - 195 лева на турист на тур;
Туровете се провеждат на български език от професионален екскурзовод, независимо от
броя на туристите, придружител пътува с група над 20 туриста.
Екскурзия до замъка Уиндзор с екскурзовод на български език; - 155.00 лв.
Екскурзия до замъка Уиндзор (5 часа) с влак, професионален лицензиран
екскурзовод на български и включен билет за замъка.
Едва ли има друг начин да узнаете колко е велика една империя, освен да посетите нейните
замъци. Какво по-полярно от любимата резиденция на Елизабет II. Навлезте в дълбините на
замъка, за да видите как е започнало всичко. Помолете се в любимия храм на кралицата Св.
Георги и вижте нейната кула. Срещнете се с кралската гвардия и вижте смяната на
караула. Разходете се покрай крепостните стени, за да попаднете в кралските покои. Да
видите как всяка династия е оставила своите следи в покоите на краля и кралицата и в
залите за приеми. Насладете се на кралските съкровища и подаръци и тяхната история.
Открийте Уиндзор през Вашия поглед.
Екскурзията включва: билет за влак до Уиндзор (отиване и връщане), билет за замъка
Уиндзор, екскурзовод на български.Не се включва билет за транспорт за придвижване от
хотела до гарата. Среща с екскурзовода в хотела, придвижване до гарата с метро. /GBP
65.00 на човек при мин. 4 човека/
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По желание вечеря с двучасово шоу и 5 степенно меню в "Mediaval Banquet".
Обявените цени на туровете по желание в програмата са за минимум и над 6 туриста. За помалко туристи цените са както следва:
При 4 туриста - 135 лева на турист;
При 3 туриста - 175 лева на турист;
При 2 туриста - 195 лева на турист на тур;
Туровете се провеждат на български език от професионален екскурзовод, не зависимо от
броя на туристите, придружител пътува с група над 20 туриста.
Вечеря в "Mediaval Banquet", която включва двучасово шоу и 5 степенно меню с
неограничено количество бира и вино; - 170.00 лв.
Вечеря в "Mediaval Banquet", която включва двучасово шоу и 5 степенно меню с
неограничено количество бира и вино;
При 4 туриста - 150 лева на турист;

Класически тур на Лондон с екскурзовод на български език; - 100.00 лв.
Класически панорамен Тур Лондон с екскурзовод на български език.
Продължителност: 4 часа. Пешеходен тур (по желание на клиентите може да се съчетае с
ползване на градски транспорт, билетите за градски транспорт не са включени в цената)
За първи път ще посещавате Лондон и не знаете какво да изберете да видите. Елате с нас,
за да Ви покажем кралската резиденция – Бъкингамския дворец, майката на парламентите,
известната кула Биг Бен и Уестминстърското абатство. Ще откриете, къде са
министерствата и известната Даунинг стрийт. Пред Вас ще се разкрият и Величественият
Трафалгар, Художествената галерия, колоната на адмирал Нелсън, най-високото виенско
колело в Европа-Окото на Лондон, най-високият ‘вертикален град’ в западна Европа – Шард,
Темза и нейните мостове, кралските паркове. Присъединете се, за да откриете още много
забележителности по пътя с нас.
Обявените цени на туровете по желание в програмата са за минимум и над 6 туриста. За помалко туристи цените са както следва:
При 4 туриста - 90 лева на турист;
При 3 туриста - 120 лева на турист;
При 2 туриста - 120 лева на турист на тур;
Туровете се провеждат на български език от професионален екскурзовод, не зависимо от
броя на туристите, придружител пътува с група над 20 туриста.
Условия:
Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи /гориво/,
летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 5% 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.
Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да
начислят т.нар.горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай туроператорът си
запазва правото да променя цената на пътуването с фактическата стойност на
горивната такса и тя ще е дължима за всички резервации за полета, за които тя се
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начислява, без значение кога те са направени.
Туроператора има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' с ЗАД
"АРМЕЕЦ"- гр. София, ул. Стефан Караджа. Туроператора предлага на всеки клиент
възможността за сключване на допълнителни застраховки "Отмяна на пътуване" и
застраховка "Кражба, загуба или забавяне на личен багаж".
ВНИМАНИЕ: Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и
кацане, за което фирмата ще информира своевременно пътниците. Пакетните цени са
калкулирани на база най-ниските тарифи на авиокомпанията и подлежат на
препотвърждение в зависимост от наличните свободни места в авиокомпанията към
момента на закупуване на туристическия пакет.
Забележка: Агенцията НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и работното
време на музеите. Посочените такси са съгласно информацията, поместена в сайтовете на
посочените туристически обекти. Възможно е да настъпят промени. Туристическата
агенция си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмата
по независещи от нея причини и не носи отговорност за туристи, недопуснати от
съответните гранични власти.
Плащане за екскурзия:Капаро в размер на 60% от пълната стойност на пътуването
(включително летищтни такси и други задължителни доплащания по конкретната
оферта), упомената като крайна сума в договора при записванe. Сумата е
невъзвръщаема, независимо от датата на анулиране. Пълно плащане е дължимо непо късно от 30 работни дни преди датата на заминаване.При поскъпване на
горивата, фирмата организатор си запазва правото да повиши цената на транспорта
за предстоящи пътувания, независимо кога са резервирани и заплатени.
Важно: За Деца до 18г. пътуващи без родителите или само с един от тях трябва да
имат оригинал и ксерокопие на нотариално заверена декларация, че и двамата
родители са съгласни детето да пътува в чужбина. Ако дете под 18 години пътува
само с един от родителите си ( или с друг придружител, различен от родител ), той
трябва да носи нотариално заверено пълномощно от не пътуващия родител + копие
от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители) за излизане на
детето в чужбина (в случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с
различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и
копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти.
Чужденци влезли в Република България със собствен транспорт /лек автомобил/, не
могат да напускат границите на страната с друг вид транспорт.

Цените и условията са валидни към 17.10.2019. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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