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

Септемврийски празници на остров Тасос
Автобусна екскурзия до о.Тасос с включена закуска
Тип оферта: Автобус
Градове на потегляна: ул. Оборище в участъка между пл. Александър Невски и бул. Васил
Левски, Shell/McDonald's (Студена), бензиностанция OMV, бензиностанция Gazprom на изхода
на града, Happy Bar & Grill
Дати на отпътуване: 16.04.2021, 23.04.2021, 30.04.2021, 01.05.2021, 06.05.2021, 07.05.2021,
14.05.2021, 22.05.2021, 28.05.2021, 04.06.2021, 11.06.2021, 10.09.2021, 17.09.2021,
20.09.2021, 24.09.2021, 01.10.2021, 08.10.2021, 15.10.2021, 22.10.2021
Типове настаняване: единична стая, допълнително легло в двойна стая, Двойна стая с
отделни легла (не се гарантира), Двойна стая със спалня (не се гарантира)
Типoве изхранване: BB (Bed & Breakfast)
Описание:
Автобусна екскурзия
Минимален брой туристи, необходим за провеждане на туристическата програма: 24
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Транспорт с комфортен туристически автобус (климатик, видеосистема, минибар);
2 нощувки със закуски в хотел "Vlachogiannis" 2*+ (или подобен) на остров Тасос;
Пешеходна разходка в Кавала;
Фотопауза при древното селище Филипи;
Посещение на пещерата Алистрати (входната такса се заплаща допълнително);
Фериботни такси и билети;
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 10
000 EUR на застрахователна компания "Евроинс АД";
Водач от България.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Такса престой в Гърция (заплаща се задължително от туристите на рецепцията на
хотела!): 0.50 EUR на стая на нощувка в хотел 2*; 1.50 EUR на стая на нощувка в
хотел 3*;
Обиколка на остров Тасос с посещение на фабрика за зехтин, манастира "Св.
Архангели", златарско ателие "Iris Gold" и столицата Лименас;
Гръцка вечер с музика на живо и фолклорна програма на о-в Тасос;
Входни такси за крепостта в Кавала (2,5 EUR), Археологическия музей в Лименас (4
EUR), музея на Филипи (6 EUR), пещерата Алистрати (6 EUR при група над 25 туристи;
8 EUR при група под 25 туристи);
Входни такси за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание, градски транспорт;
Градски транспорт;
Разходи от личен характер;
Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази
застраховка!);
За лица над 65 г. автоматично се добавя доплащане за завишена застрахователна
премия.
PCR тест само за периода, в който гръцките власти изискват задължителен такъв! прави се и се заплаща задължително и индивидуално 3 дни преди отпътуване!
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Програма по дни:
Ден 1
София - Кавала - Тасос
Отпътуване от София в 7.30 ч. от ул. "Оборище" (в участъка между пл. „Александър Невски“
и бул. „Васил Левски“), в 8.00 ч. от автогара „Сердика“, в 8.30 ч. от Студена бензиностанция "Shell/Mc Donald's", в 9.00 ч. от Дупница, в 9.30 ч. от Благоевград, в 11.30 ч.
от Гоце Делчев по маршрут ГКПП Илинден - Кавала. Пешеходна разходка в Кавала:
пристанището; акведуктът, построен по заповед на Сюлейман Великолепни през 1550 г.;
църквата „Св. Богородица“, родната къща на Али Паша, който провежда значими реформи в
Османската империя през 19 в.; турската крепост от 16 в., станала символ на града.
Свободно време. Отпътуване за Керамоти. Пътуване с ферибот до остров Тасос – един от
най-красивите в Егейско море. Настаняване. Нощувка.
Ден 2
Тасос
Закуска. Свободно време или по желание панорамна обиколка на Зеления остров с
посещение на златарско ателие „Iris Gold“, традиционна фабрика за производство на зехтин
и манастира „Св. Архангели“; пешеходна разходка в столицата Лименас. По желание и
предварителна заявка – гръцка вечер с музика на живо и фолклорна програма. Нощувка.
Ден 3
Тасос - Филипи - Алистрати - София
Закуска. Отпътуване за Филипи. Фотопауза при древното селище, съхранило останки от
древна Елада, Римската империя и раннохристиянския период и мястото, където е
покръстена първата в Гърция християнка Лидия, с възможност за посещение на древния
театър, останките от града и музея на археологическия обект. Посещение на пещерата
Алистрати, впечатляваща със своите сталагтити и сталагмити в най-разообразни форми,
цветове и размери, някои от които достигат 35 м височина. Следобед отпътуване за
България. Пристигане в София на бензиностанция „Lukoil“ (бул. „Сливница“, след
кръстовище Орион), автогара „Сердика“, ул. "Оборище" (в участъка между пл. „Александър
Невски“ и бул. „Васил Левски“) вечерта.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 189.00 лв.
SINGLE
18-09-2020 - Хотел 259.00 лв.
No Name
20-09-2020 - Хотел 259.00 лв.
No Name
20-09-2021 - Хотел 259.00 лв.
No Name

DOUBLE_EXTRABE DOUBLE_TWIN
D
552.00 лв.
378.00 лв.

DOUBLE_DOUBLE

552.00 лв.

378.00 лв.

378.00 лв.

552.00 лв.

378.00 лв.

378.00 лв.

378.00 лв.

Допълнителни услуги:
Цената на допълнителните екскурзии и услуги, заплатени по време на пътуването е
с 20% по-висока! - 0.00 лв.
Цената на допълнителните екскурзии и услуги, заплатени по време на пътуването е с 20%
по-висока!
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обиколка на остров Тасос с посещение на традиционна фабрика за произво - 28.00
лв.
обиколка на остров Тасос с посещение на традиционна фабрика за производство на зехтин,
манастира "Св. Архангели", златарско ателие "Iris Gold" и столицата Лименас - при минимум
10 туристи
обиколка на остров Тасос с посещение на традиционна фабрика за произво - 14.00
лв.
обиколка на остров Тасос с посещение на традиционна фабрика за производство на зехтин,
манастира "Св. Архангели", златарско ателие "Iris Gold" и столицата Лименас - при минимум
10 туристи
ползване на двойна седалка от един турист - 70.00 лв.
ползване на двойна седалка от един турист
Гръцка вечер с музика на живо и фолклорна програма (салата по избор, о - 50.00 лв.
Гръцка вечер с музика на живо и фолклорна програма (салата по избор, основно ястие по
избор, десерт, чаша вино и минерална вода) - при минимум 15 туристи
Условия:
За да се реализират допълнителните услуги и мероприятия по програмата, е
необходимо да ги заявите още при сключването на договора за организирано
пътуване, тъй като осъществяването им е свързано с достигане на минимален брой
туристи и с предварителни резервации.
В Гърция са валидни следните отстъпки от входните такси при посещение на музеи и
археологически обекти: лица до 18 г. – безплатно (след показване на документ за
самоличност); лица над 65 г. – 50 % намаление от стойността на входната такса
(след показване на документ за самоличност); студенти, притежаващи
международни студентски карти ISIC – безплатно (след показване на картата).
Часово време: България - 12 ч.; Гърция - 12 ч.
Място на отпътуване и връщане: Студена - бензиностанция "Shell/McDonald's"/
Перник - бензиностанция Lukoil (ул. Юрий Гагарин, до Kaufland); Дупница –
бензиностанция "OMV"; Благоевград – бензиностанция "Gazprom" на изхода на града;
Гоце Делчев - бензиностанция "ЕКО" (след кръговото).
Екскурзията се провежда при минимум 24 записани туристи.
Пътуването като цяло не е подходящо за лица с ограничена подвижност!
Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден
паспорт или лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.

Цените и условията са валидни към 16.04.2021. 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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