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

СУПЕР ВЪЗМОЖНОСТ за почивка в ТУНИС на база All Inclusive с
директен полет от София през Септември
LasT Minute почивка в Тунис - 8 дни / 7 нощувки в хотел 3* на база All inclusive в
Хамамет + възжможност за допълнителни екскурзии. Местата са ограничени !
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Двойна стая, Двойна стая + дете (0 - 1.99), Двойна стая + дете (2 11.99) , Двойна стая + допълнително легло, Единична стая, Двойна стая + 2 деца (2 - 11.99)
Типoве изхранване: Al (All Inclusive)
Описание:
Ценита са промоционални и важат до изчерпване на свободните места !
Дати на отпътуване:
03.09.2019
10.09.2019
17.09.2019
24.09.2019
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет с директен чартърен полет в двете посоки;
Летищни такси;
7 нощувки на база All inclusive в хотел 3* - No name (по система Фортуна - Le Zenith
3*, Fortuna Hammamet 3* и подобен );
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.:
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Превозвач: BH Air
BGH2001: София – Енфида-Хамамет 15:30 – 15:50;
Превозвач: BH Air
BGH2002: Енфида-Хамамет – София 16:40 – 21:00;
Хотелът се разбира 2 дни преди отпътуването.
Цени допълнителни екскурзии:
Двудневна екскурзия Пустинята Сахара и нейната магия: 95 евро на възрастен / 95 евро на
дете
Джип сафари – включено в цента- По време на екскурзията ще разгледаме 2/3 от страната и
ще се запознаем с нейната история, традициите и обичаи.
По желание, срещу допълнително заплащане на място: яздене на камили – 30 динара / 10
ЕВРО на човек; АТВ – 50 динара /17 ЕВРО за 1 човек; делтапланер при подходящи условия –
70 динара / 24 ЕВРО на човек.
Целодневна екскурзия Кайруан и Ел Джем с включен обяд: 49 евро на възрастен/ 25 евро на
дете;
Целодневна екскурзия до Кап Бон с включен обяд, входна такса за руините и дегустация на
вино- 48 евро на възрастен / 48 евро на дете
Целодневна екскурзия: Тунис, Картаген, Сиди Бу Саид, с включен обяд: 60 евро на
възрастен / 30 евро на дете;
Полудневна екскурзия разходка с катамаран: 30 евро на възрастен/ 20 евро на дете;
Полудневна екскурзия разходка с пиратски кораб: 30 евро на възрастен/ 20 евро на дете;
Вечерна екскурзия Национална вечер Мединат Ал Захра – шоу програма + вечеря: 38 евро
на възрастен / 38 евро на дете;
Програма по дни:
Ден 1
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 7/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 8
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 550.00 лв.
2 ADL

DBL + CHD ( DBL + CHD (2 DBL + EXB
0 - 1.99 )
- 11.99)

SNGL

DBL + 2
CHLD (211.99)

Условия:
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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.
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
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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.
Полезна информация:
Миграционна карта на Тунис
Миграционната карта на Тунис е една от най-неразбираемите в света. Правилното
попълване често предизвиква въпроси дори на онези туристи, които познават добре
английски език. Ще се опитаме да опишем нейните характеристики, ще дадем подробна
инструкция за дизайна на този документ.
И първият ни съвет: вземете с Вас химикалка в Тунис, за да попълните картата. Често в
зоните на пристигане на летищата, дългите опашки се получават от туристи, чакащи за да
получат писалка и да попълнят картата.
Две части от картата!!!
Миграционната карта на Тунис се състои от две части. Първата се нарича “международна
борда за кацане и слизане”, тя е в горната част. Отдолу е втората част – “карта за
посетители на чуждестранно лице”.
Каква е разликата между тези две части е мистерия. Обикновено картата е разделена на
две части – пристигане и заминаване. Първата(горна) част се взима от миграционната
служба на страната при пристигане, а втората – при заминаване. Моля, пазете попълнената
долна част – ще ви бъде поискана при заминаване!
Във всеки случай ви препоръчваме да попълните двете части наведнъж и да спестите
време.
Ще получите картата за миграция на летището след полета до Тунис. Това е друга местна
особеност – те никога не се раздават в самолета. Това важи не само за полетите от
България, но и за всички полети като цяло.
Попълване на карта за миграция на Тунис
Тунизийската миграционна карта съдържа надписи на английски, арабски и френски език.
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Трудностите за туристите започват с първата графика – “Име”, “Първо име” и “Име на
момичето”. Какво да пиша?
“Име” (1) пишем фамилно име.
“Първо име” (2) пишем име. Средното име в първата част на тунизийската миграционна
карта не участва. Името и фамилното име трябва да бъдат пренаписани точно както в
паспорта с латински букви.
“Моминско име” (3) е моминско име . Тя е предназначена само за жени и само ако сте
променили фамилното име след брака. Мъжете трябва да го оставят празни!.
“Дата и място на раждане” (4) е датата и мястото на вашето раждане. За датата на
раждане въпроси не възникват, но мястото на раждане причинява затруднения. Туристите
просто не разбират какво искат от тях: страна, град, адрес или всички заедно. Напишете
града на вашето раждане, това е по-лесно и по-бързо.
“Националност” (5) – това е гражданство. Просто напишете “Bulgaria”
“Професия” (6) е вашата професия.
“Passport Nbr или Identify card Nbr” (7) е номерът на вашия паспорт. Просто го копирайте от
паспорта си.
“Дата и място на издаване” (8) е датата и мястото на издаване на Вашия чуждестранен
паспорт.
“Идване от / Към” (9) – превежда като “Откъде идвате от / Къде отиваш”. Просто напишете
името на града на тръгване и пристигане. Например “София”.
“Адрес” (10) е най-двусмислената графа, тъй като не е ясно какъв точно адресът трябва да
бъде написан. Английската дума “адрес” не обяснява нищо. Френската дума “domicile” ни
казва, че трябва да напишете домашния си адрес. Това означава, че трябва да напишете
адреса си у дома. На практика всички туристи написват тук името на техния хотел в Тунис.
Препоръчваме да правите точно това, че е по-лесно и по-бързо. Посочете хотела от Вашия
ваучер за пътуване.
В този момент първата част на миграционната карта на Тунис приключва и започва втората
част.
“Пълно име” (11) е пълното име. Напишете вашето име и фамилия. Не забравяйте за
европейската традиция да напишете първо име и после фамилно име.
“Моминско име” (12) е моминско име. Всичко е същото като (3).
“Дата и място на раждане” (13) е датата и мястото на раждане. Точно както в (4).
“Гражданство” (14) – гражданство. Повторете, както в стъпка (5).
“Адрес в Тунис” (15) е адресът на престоя Ви в Тунис. Тук трябва да напишете името на
вашия хотел. Адресът на хотела не е необходим, можете да го направите само с името.
“Паспортен номер или идентификационен номер на картата” (16) – номер на паспорта.
Всичко е както в (7).
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“Дата и място на издаване” (17) е датата и мястото на получаване на чуждестранен
паспорт. Аналогично на (8).
Копия на документи
Това правило е валидно за всяка страна. Винаги е необходимо да правите фотокопия
предварително: чуждестранен паспорт, ваучери, билети и застрахователна полица. В
случай на загуба на оригинални документи, фотокопия ще бъдат полезни.

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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