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

Нова година в Охрид хотел "Belvedere" **** с 3 нощувки, 3 закуски, 2
вечери и Гала Вечеря в ресторанта на хотела от 29.12-2020 до
01.01.2021г.
с отпътуване от Пловдив, Пазарджик, Ихтиман. София и Перник с дневен преход
Тип оферта: Автобус
Градове на потегляна: Пловдив / ОМВ Санкт Петербург, Пазарджик, Ихтиман, Кюстендил,
Перник, София / Трафик Маркет
Дати на отпътуване: 30.12.2020
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (0 - 5.99), Двойна стая + дете (6 - 11.99)
Типoве изхранване: HB (Half Board)
Хотели: Хотел Belvedere 4* Охрид
Описание:
Нова година в Охрид хотел "Belvedere" **** с 3 нощувки, 3 закуски, 2 вечери и Гала Вечеря в
ресторанта на хотела!
С възможност за отпътуване от Пловдив, Пазарджик, Ихтиман. София и Перник с дневен
преход
Дата на отпътуване: 30.12.2020 - 02.01.2021г.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Транспорт София - Охрид - София с лицензиран туристически автобус;
3 нощувки в Хотел Belvedere 4*;
3 закуски в Хотел Belvedere 4*;
2 вечери в Хотел Belvedere 4*;
Празнична Новогодишна вечеря в ресторанта на хотела ;
Посещение на гр. Скопие и възможност за разходка и покупки;
Пешеходна разходка на Струга;
Пешеходна разходка в Битоля;
Пешеходна разходка с местен екскурзовод в стария град Охрид
Водач от фирмата по време на пътуването и престоя в Македония;

ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА:
Пътни, магистрални и гранични такси по маршрута София, Крива Паланка,
Скопие, Охрид, Битоля - 20 лева / задължително/;
Градски такси за хотелите по маршрута 7.20 евро / 14.08 лева на човек
(заплаща се задължително към пакета);
Екскурзия до Манастира „Свети Наум” при мин 20 човек ( 14 лева на човек);
Екскурзия до Албания - Тирана при мин 20 човек ( 60 лева на човек);
Медицинска застраховка с Асистанс - 8 лева на човека за целия период, за лица над
65 г - 12 лева (заплаща се допълнително към екскурзионния пакет);
Входни такси за посещаваните обекти по програма;
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Двупосочен трансфер от Пловдив Пазарджик - Ихтиман до София 05:00ч за
Македония при мин 20 човек ( 25 лева на човек)
Програми по желание;
Програма по дни:
1 ден 30.12.2020 г.
Дневен преход. 06:00ч. отпътуване от Пловдив, 06:30ч от Пазарджик, 07:00ч. от Ихтиман,
07:45ч от „Автогара Сердика” - София (бившият „Трафик Маркет”), преминаване през
Драгичево – 08.00ч., Кюстендил – 09.30ч. по маршрут Крива Паланка – Скопие. Свободно
време за разходка и възможност за покупки в Скопие - Старият квартал “Вароша”;
крепостта “Скопско кале” и църквата “Свети Спас” със саркофага на Гоце Делчев, Камен
мост и къщата музей на майка Тереза (отвън). Отпътуване за Охрид. Пристигане в хотела и
настаняване. Вечеря в ресторанта на хотела. Нощувка в Охрид.
2 ден 31.12.2020 г. Закуска.
Свободно време до обяд или екскурзия по желание.
По желание: 09:00ч. Екскурзия до Манастира „Свети Наум” - разположен на южния бряг
на Охридското езеро, сред местност с неповторима природна красота. Посещение на
църквата „Св. Архангели” и свободно време в парка на охридските извори.
Включено в пакета: 11:30ч. Панорамна-пешеходна екскурзия до Струга и
Охрид . Пешеходна разходка в Струга покрай река Черни Дрин до родната къща на братя
Миладинови (разглеждане отвън). След пешеходната екскурзия продължаваме към
Охрид. Пешеходна разходка на Охрид с местен екскурзовод в старата част на на града
(минимум 2 ч.), благодарение на своята автентична архитектура част от листата на
световното културно наследство на ЮНЕСКО. Свободно време. Връщане в хотела.
Празнична новогодишна вечеря с жива музика, без включени напитки. Честита Нова
Година. Нощувка.
3 ден 01.01.2021 г. Закуска.
Свободно време или екскурзия по желание.
По желание: 09:30ч. Екскурзия до Албания - Тирана . Пътуване по живописен път до
прекрасната Тирана, превърната в модерен Европейски град. Автобусна обиколка на града:
Преминаване покрай паметника на националния герой “Скендербег”, Операта,
Историческия музей, Университета на града, Парламента. Посещение на православната
катедрала “Възкресение Христосво. Свободно време за разходки и снимки. Връщане в
хотела. Вечеря в хотела. Нощувка.
4 ден 02.01.2021 г. Късна закуска.
12:00ч. отпътуване за Битоля. Пешеходна разходка в Битоля: часовниковата кула, улица
„Широк сокак”, впечатляващата възрожденска църква „Св. Димитър”. Свободно време.
Отпътуване за България. Пристигане в София късно вечерта.
Цени
Цените за ранни записвания са валидни до 14.06.2020 и включват 25% отстъпка
Цена на човек в двойна стая от 396.00 лв.

хотел
Belvedere 4*

SNGL

DBL

DBL + EXB

792.00 лв.
594.00 лв.

1056.00 лв.
792.00 лв.

1584.00 лв.
1188.00 лв.

DBL+CHD (0 5.99)
1320.00 лв.
990.00 лв.

DBL+CHD (6 11.99)
1485.00 лв.
1113.75 лв.

Допълнителни услуги:
Пътни, магистрални и гранични такси по маршрута София, Крива Паланка, Скопие,
Охрид, Битоля - 20.00 лв.
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Градски такси за хотелите по маршрута 7.20 евро / 14.08 лева на човек (заплаща се
задължително към пакета); - 14.08 лв.

Екскурзия до Манастира „Свети Наум” при мин 20 човек ( 14 лева на човек); - 20.00
лв.

Медицинска застраховка с Асистанс 8 лева на човека за целия период (заплаща се
допълнително към екскурзионния пакет); - 8.00 лв.

Двупосочен трансфер от Пловдив Пазарджик - Ихтиман до София 06:00ч за
Македония при мин 20 човек ( 25 лева на човек) - 25.00 лв.

Екскурзия до Дуръс и столицата на Албания Тирана - 40.00 лв.
Отпътуване за Албания. Пешеходна разходка в Дуръс – любимия град на българските царе,
където наред с крайморското оживление откриваме и паметници на културата: римски
Амфитеатър, византийската крепост и джамията Фатух. Отпътуване за Тирана. Разходка и
разглеждане на: площад “Скендербег”; Джамията на Етем бей, построена през 1789 г.;
Часовниковата кула и статуята на Г. К. Скендербег – националния герой на Албания;
Двореца на културата, построен с помощта на бившия СССР; националния исторически
музей с мозайки, които разказват историята на Албания. Връщане в Охрид. При минимум 25
туриста!
Условия:
Забележка:
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.
Всички клиенти задължително доплащат за допълнителна медицинска застраховка
в офисите на фирмата при резервация;
Необходими документи за екскурзия Нова Година в Македония: Задграничен
паспорт или лична карта с валидност поне 3 месеца от датата на отпътуване;
№ на седалка и предни места в автобуса не се гарантират! Опция предни места от 1
ви до 5 ти ред в автобуса се заплаща допълнително по 30 лева на човек. Не се
приемат рекламации и оплаквания във връзка с разпределението на туристите в
автобуса.
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.
Начин на плащане: Ако офертата е на промоционална цена, заплащането трябва да
бъде извършено в размер на 100 % до обявената промоционална дата. Ако офертата
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не е на промоционална цена то заплащането може да бъде извършено с депозит 50%
и доплащане 14 дни преди заминаване. При оферти свързани с предстоящи
празнични или специални програми, като Великден, Майски празници,
Септемврийски програми, Коледа, Нова Година, Формула 1 и тн. заплащането трябва
да бъде направено 14 дни преди датата на заминаване, освен ако не е упоменато
друго условие. 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. За
български граждани не се изисква виза за Сърбия. Пътува се със задграничен
паспорт или лична карта, с валидност поне 3 месеца от датата на отпътуване.
За чуждестранни граждани от определени страни се изисква издаване на виза или
заплащането на такса на самата граница.
Екскурзията се осъществява при минимум 40 човека./за всяка група/.
Срок за уведомление, ако тази бройка не е набрана – 7 дни преди отпътуване, когато
се обявява и доплащането за транспорта.
Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' с ЗАД
"АРМЕЕЦ"- гр. София, ул. Стефан Караджа. Туроператорът предлага на всеки клиент
възможността за сключване на допълнителни застраховки "Отмяна на пътуване" и
застраховка "Кражба, загуба или забавяне на личен багаж".

Цените и условията са валидни към 05.06.2020. 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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