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

LE ROYAL HAMMAMET 5* - самолетна почивка в Тунис с директен полет
от София до Енфида-Хамамет и обслужване на български език
8 дни / 7 нощувки в Хамамет / Тунис 2019
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Двойна стая, 2 възрастни 1 дете (2.00-12.99), Единична стая, 1
възрастен 1 дете (2.00-12.99), 1 възрастен 2 деца (2.00-12.99) (2.00-12.99), Тройна стая
Типoве изхранване: HB (Half Board)
Хотели: LE ROYAL HAMMAMET
Описание:
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет с директен чартърен полет в двете посоки;
Летищни такси;
7 нощувки в избрания от Вас хотел на съответната база;
Багаж – 7 кг. ръчен и 20 кг. чекиран;
Трансферите от летището до хотела и обратно;
Посрещане и обслужване от представителите на фирмата;
Медицинска застраховка със застрахователна компания „Уника“ с покритие 5 000
евро и асистанс;
ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
Допълнителните екскурзии на място и разходите от личен характер;
Доплащане за медицинска застраховка за 8 дни за лица от 65 до 75 г: 5 евро; за лица
от 75 до 80 г: 12 евро;
Туристическа такса:
За хотел 4*/5* - 3 TND на вечер на човек. Запалаща се при настаняване на рецепция.
Такса не се начислява на деца от 0 г. до 11,99 г.
За хотел 3* - 2 TND на вечер на човек. Запалаща се при настаняване на рецепция.
Такса не се начислява на деца от 0 г. до 11,99 г.;
Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на
закупения пакет и срока на анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава
в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания
''Уника''.
Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на
горивата и авиокомпанията начисли такава);

Полетна информация за дати на заминаване 27.08.2019 г., 03.09.2019 г., 10.09.2019 г.,
17.09.2019 г. и 24.09.2019 г.:
Превозвач: BH Air
BGH2001: София – Енфида-Хамамет 15:30 – 15:50;
Превозвач: BH Air
BGH2002: Енфида-Хамамет – София 16:40 – 21:00;
Програма по дни:
Ден 1
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Сряда
Среща на Летище София Терминал 1 за директен чартърен полет до Енфида-Хамамет
изпълняван от BH Air с номер на полета BGH 2001. Кацане на летище Енфида-Хамамет.
Посрещане на място от фирмата партньор, която ще бъде указана във ваучера. Трансфер от
летището до хотел и настаняване.
Ден 2/четвъртък - Ден 6/вторник
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителните
екскурзии на място, предложени от фирмата партньор, като те се заявяват и заплащат на
място.
Ден 7
сряда
Свободно време за плаж и почивка. Трансфер до летище Енфида-Хамамет за директен
чартърен полет за София изпълняван от Авиокомпания BH Air с номер на полета BGH 2002.
Кацане на летището в София.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 699.17 лв.
2 ADL

2 ADL 1 CHL 1 ADL
(2.00-12.99)

1 ADL 1 CHL 1 ADL 2 CHL 3 ADL
(2.00-12.99) (2.00-12.99)
(2.00-12.99)

Условия:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Плащания:
- Авансово плащане от 50 % депозит на човек при записване;
- Доплащане: до 30 дни преди датата на отпътуване;
2. Необходими данни за всички пътуващи:
- Три имена на латиница по международен паспорт;
- Единен граждански номер (ЕГН) или дата на раждане, ако лицето е чуждестранен
гражданин;
- Номер на паспорт и дата на валидност;
*Туроператорът не носи отговорност за изпратени неверни данни.

3. Анулационни срокове:
3.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да
дължи неустойка е до 60 дни преди датата на пътуването.
3.2. При анулация от 60 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на
изискуемия депозит, съобразно условията на конкретната програма, но не по-малко от 50%
от цената на пътуването.
- Ако направената анулация е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в
размер на 70% от цената на пътуването;
- Ако направената анулация е 15 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е
в размер на 100% от цената на пътуването;
ВАЖНО: 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.
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Обменният курс използван за изчисляване на програмата е EUR/USD e 1.18.
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 начислява, без значение кога те са
направени. Цените на горивата в програмата в София и Енфида-Хамамет са калкулирани с
параметри $780/тон и 1 евро = 1.18 долара. При промяна на цените на горивата може да
бъде начислена горивна такса. Тази такса следва да бъде обявена от туроператора и
заплатена от потребителя не по-късно от 21 дни преди датата на заминаване.
ВНИМАНИЕ: Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане,
за което фирмата ще информира своевременно пътниците.
Забележка: Туроператорът 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.
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.
Важна информация: За пътуване до Тунис се изисква валиден международен паспорт.
Паспортът трябва да е с валидност поне 6 месеца след датата на влизането в страната. Не
се изискват допълнителни ваксини.
>>Забележка: Посочените цени са ексклузивни за обявения период.
>>Минимален брой за осъществяване на програмата – 50
Необходими документи:
- международен паспорт
- няма визови, санитарни или други специфични изисквания
Полезна информация:
Някои от допълнителните екскурзии се провеждат при определен минимум. Възможна е
промяна на цените на допълнителните екскурзии предлагани на място или анулиране по
причини не зависещи от туроператора като лоши метеорологични условия или подобни.

Цените и условията са валидни към 02.04.2020. 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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