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

Балкански езера - екскурзия с автобус

Тип оферта: Автобус
Градове на потегляна: Shell/McDonald's (Студена), бензиностанция OMV, бензиностанция
Газпром на изхода на града, Happy Bar&Grill на изхода на града
Дати на отпътуване: 20.03.2020, 08.05.2020, 26.06.2020, 05.09.2020, 16.10.2020, 19.03.2021
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
КРАЙНАТА ЦЕНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА ВКЛЮЧВА:

Транспорт с туристически автобус;
1 нощувка със закуска в хотел ** в Костур (Кастория);
1 нощувка със закуска в хотел *** на Охридската ривиера;
панорамна обиколка в Солун с местен екскурзовод;
пешеходна разходка в Охрид с местен екскурзовод;
пешеходна разходка в Костур (Кастория);
посещение на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро;
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 5
000 EUR на застрахователна компания "Армеец";
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*;
вечери;
входни такси за етнографския музей в Костур (2 EUR), църквата "Св. Богородица
Перивлепта" в Охрид (100 MKD);
входни такси за други музеи и обекти, посещавани по желание;
разходи от личен характер;
застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази
застраховка!);
за лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена застрахователна
премия;
Програма по дни:

Ден 1:
София - Солун - Кастория
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Отпътуване от София в 7.00 ч. от ул. „Оборище“ (в участъка между пл. „Александър Невски“
и бул. „Васил Левски“), 7.30 ч. от автогара „Сердика“, 8.00 ч. от Студена, 8.30 ч. от Дупница,
9.00 ч. от Благоевград, 10.00 ч. от Сандански по маршрут Кулата – Солун. Панорамна
обиколка с местен екскурзовод (минимум 2 ч.): Бялата кула – символ на града; църквата
„Св.св. Кирил и Методий“; площад „Наварино“ с двореца на Галерий; Арката на Галерий;
крепостта „Ептапиргио“ с прекрасна панорамна гледка към града и Солунския залив;
църквата „Св. Димитър“. Свободно време. Отпътуване за Костур (Кастория) – град,
живописно разположен на полуостров в Костурското езеро (Орестиада). Пристигане в
Костур (Кастория) вечерта и настаняване в хотел. Нощувка.

Ден 2:
Кастория - Костур - Охрид

Закуска. Пешеходна разходка в историческия център на Костур: църквите „Св. Богородица
Кубелидики“ и „Св. Параскева“, старите квартали Долцо и Апозари. Свободно време.
Отпътуване към Малкото Преспанско езеро. Разходка до руините на катедралния храм „Св.
Ахил“ на едноименния остров, където е открит гробът на българския цар Самуил, и
свободно време. Отпътуване за Северна Македония. Пристигане на Охридската ривиера
вечерта и настаняване в хотел. Нощувка.

Ден 3:
Охрид - София

Закуска. Пешеходна разходка с местен екскурзовод в старата част на Охрид (минимум 2 ч.) град, включен в листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО благодарение на
многобройните съхранени архитектурни паметници.13.00 ч. - отпътуване за България.
Пристигане в София на автогара „Сердика“ и ул. „Оборище“ (в участъка между пл.
„Ал.Невски“ и бул. „Васил Левски“) късно вечерта.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 220.00 лв.
SINGLE
20-03-2020
No Name
08-05-2020
No Name
26-06-2020
No Name
05-09-2020
No Name
16-10-2020
No Name
19-03-2021
No Name

DOUBLE_DOUBLE

- Хотел 280.00 лв.

DOUBLE_EXTRABE DOUBLE_TWIN
D
660.00 лв.
440.00 лв.

- Хотел 280.00 лв.

660.00 лв.

440.00 лв.

440.00 лв.

- Хотел 280.00 лв.

660.00 лв.

440.00 лв.

440.00 лв.

- Хотел 280.00 лв.

660.00 лв.

440.00 лв.

440.00 лв.

- Хотел 280.00 лв.

660.00 лв.

440.00 лв.

440.00 лв.

- Хотел 280.00 лв.

660.00 лв.

440.00 лв.

440.00 лв.

440.00 лв.

Допълнителни услуги:
Ползване на двойна седалка от един турист - 90.00 лв.
Ползване на двойна седалка от един турист
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Нощувка преди датата на отпътуване в хотел "Хемус" *** на турист в еди - 50.00 лв.
Нощувка преди датата на отпътуване в хотел "Хемус" *** на турист в единична стая
Нощувка преди датата на отпътуване в хотел "Хемус" *** на турист в дво - 35.00 лв.
Нощувка преди датата на отпътуване в хотел "Хемус" *** на турист в двойна стая
Условия:
Екскурзията се провежда при минимум 24 записани туристи;
За пешеходните разходки в Охрид и Костур се препоръчва носенето на удобни
спортни обувки;
В Гърция са валидни следните отстъпки от входните такси при посещение на музеи и
археологически обекти: деца 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);
Места на отпътуване: Студена - бензиностанция "Shell/McDonald's"/ Перник бензиностанция Lukoil (ул. Юрий Гагарин, до Kaufland); Дупница - бензиностанция
OMV на входа на града; Благоевград - бензиностанция Газпром на изхода на града;
Сандански - "Happy" Сандански.
Валутен курс: 1 евро = 61,50 македонски денара;
Часово време: България, Гърция 12 ч.; Северна Македония 11 ч.
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 20.02.2020. 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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