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

Уикенд в Загреб с възможност за посещение на Тракошчан, Вараждин
и Плитвички езера от София - екскурзия с автобус

Тип оферта: Автобус
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (0 - 11.99)
Типoве изхранване: BB (Bed & Breakfast)
Описание:
Уикенд в Загреб с възможност за посещение на Тракошчан, Вараждин и Плитвички езера от
Търговище - екскурзия с автобус
Отпътуване по маршрути от:
Търговище, В. Търново, Севлиево, Ловеч, Ботевград и София при минимум 40 човека

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Транспорт Търговище - Загреб - Търговище с лицензиран туристически автобус или
микробус,
Всички пътни, градски и магистрални такси по маршрута
3 нощувки със закуски в хотел 2*/3* в района на Загреб
Пешеходна обиколка на Загреб
ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА:
Градски такси за хотелите по маршрута / 13.5 лева на човек (заплаща се
задължително към пакета);
Медицинска застраховка с Асистанс 10 лева на човека за целия период за
лица над 65г 16 лева;
3 вечери в ресторанта на хотела - 72 лева при минимум 20 записани туристи;
Целодневна екскурзия до замъка „Тракошчан“ и Вараждин - 49 лева при мин 20
човека
Екскурзия до Национален парк "Плитвички езера" - 45 лева при мин 20 човека
Медицинска застраховка с Асистанс;
Разходи от личен характер;
Входни такси и билети за други музеи, обекти, прояви, посещавани по желание и
градски транспорт
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:
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 предварителни резервации.
Цената на допълнителните екскурзии и услуги, заплатени по време на пътуването е
с 20% по-висока!
Входни такси за замъка Тракошчан (30 HRK), Национален парк "Плитвички езера"
(110 HRK, 180 HRK през юли и август)
Часово време: България 12 ч. Хърватия 11 ч.
Валутен курс: 1 евро = 7,6 хърватски куни
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Програма по дни:
Ден 1
Отпътуване от Търговище в 19:00ч. Преминаване през ГКПП Калотина и Градина. Транзитно
преминаване през Сърбия. Нощен преход.
Ден 2
Пристигане в района на Загреб сутринта. Настаняване в хотел 2*/3* - Aко има свободни стаи
в момента на пристигане, гостите се настаняват веднага. Ако няма свободни стаи,
настаняването става след 14.00ч. Това е политика на всички хотелиери в световен
мащаб. Свободно време за самостоятелна разходка или екскурзия по желание:
Включено в пакета: Пешеходна обиколка в Загреб: централният площад „Бан Йелачич“,
Старият град със средновековните квартали Каптол и Градец; Катедралата; Кървави мост;
Каменната порта с чудотворната икона на Благословената Дева Мария и Христос; църквата
„Св. Марк“; Парламентът.
По желание: при предварителна заявка вечеря в хотела. Нощувка.
Ден 2 - Закуска.
Свободно време за самостоятелна разходка или екскурзия по желание:
Екскурзия по желание: Целодневна екскурзия до замъка „Тракошчан“ и Вараждин:
посещение на реставрирания средновековен замък „Тракошчан“, изграден като укрепление
по северозападната хърватска граница през 13 век. Следобед пешеходна разходка и
свободно време във Вараждин, един от най-добре запазените барокови градове на
Хърватия. Връщане в Загреб. Свободно време за разходки.
По желание: при предварителна заявка вечеря в хотела. Нощувка.
Ден 4 - Закуска.
Закуска. Свободно време за разходка или екскурзия по желание:
Екскурзия по желание: 08:30 ч. Целодневна екскурзия до Национален парк „Плитвички
езера“ – една от най-красивите местности в Хърватия: разходка по един от туристическите
маршрути за разглеждане на Долните езера с най-високия в Хърватия водопад Велики слап
(препоръчва се носенето на удобни спортни обувки). Връщане в Загреб късния
следобед. Свободно време за разходка.
По желание: при предварителна заявка вечеря в хотела. Нощувка.
Ден 5 - Закуска.
09:00ч. Напускане на хотела. Отпътуване за България. Пристигане в България късно
вечерта.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 480.00 лв.

30.04.2020 04.05.2020 /
Майски

SNGL

DBL

DBL + EXB

700.00 лв.

960.00 лв.

1440.00 лв.

DBL+CHD (0 11.99)
1340.00 лв.

Допълнителни услуги:
Промоционалните цени са валидни до 5 дни преди отпътуване!
Целодневна екскурзия до замъка „Тракошчан“ и Вараждин пр мин 20 човека - 60.00
лв.
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целодневна екскурзия до замъка „Тракошчан“ и Вараждин: посещение на реставрирания
средновековен замък „Тракошчан“, изграден като укрепление по северозападната
хърватска граница през 13 век. Следобед пешеходна разходка и свободно време във
Вараждин, един от най-добре запазените барокови градове на Хърватия - без включена
входна такса. Връщане в Загреб
Екскурзия до Национален парк "Плитвички езера" при мин 20 човека - 55.00 лв.
Целодневна екскурзия до Национален парк „Плитвички езера“ – една от най-красивите
местности в Хърватия: разходка по един от туристическите маршрути за разглеждане на
Долните езера с най-високия в Хърватия водопад Велики слап (препоръчва се носенето на
удобни спортни обувки). - без включена входна такса. Връщане в Загреб късния следобед.
Условия:
Забележка: Фирмата си запазва правото да промени цената при: промяна на
транспортни разходи /гориво/, летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече
от 5% на валутния курс в периода между датата на сключване на договора и
отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни,
както и в други обективно наложителни случаи.
За програми в които не са упоменати хотелите в които ще бъдете настанени,
имената ще бъдат обявени 7 дни преди датата на отпътуване.
Срок за записване: до запълване на свободните места.
Необходим минимален брой за осъществяване на пътуването е 45 туристи.
Пътуването е възможно да се осъществи и при по-малък брой туристи чрез
доплащане към цената на пакета в зависимост от наличните записани туристи както
следва:
При група от 40 до 45 човека се налага доплащане в размер на 30 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 35 до 40 човека се налага доплащане в размер на 60 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 30 до 35 човека се налага доплащане в размер на 80 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 17 до 30 човека се налага доплащане в размер на 115 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 12 до 17 човека се налага доплащане в размер на 130 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
Важно! Горепосоченото доплащане за потвърждаване на пътуването се дължи от
всеки клиент за съответната дата на пътуване, без значение от това кога
резервациите са били направени. В този случай сумата за доплащане се обявява в
срок от 14 дни преди съответната дата на заминаване. Всеки клиент трябва да
заплати сумата за разлика в броя на пътуващите в срок до 10 дни преди заминаване.
Срок за уведомление за недостигнат минимален брой туристи и, че пътуването няма
да се осъществи – 7 дни преди датата на отпътуване.
Настаняването по седалки в автобуса се осъщестява според последователноста на
записване.
Допълнителни изисквания: При резервация се заплаща депозит в размер на 50% от
пакетната цена.
туристите пътуват с международен паспорт или лична карта с валидност минимум 6
месеца след датата на екскурзията;
Записването за екскурзията става след сключване на договор, представяне на
фотокопие на първите страници на международния паспорт или лице на личната
карта.
За деца под 18 години, непридружавани от единия или от двамата родители, е
необходимо нотариално заверено родителско разрешение /копие и оригинал/.
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Хотелите се намират на разстояние между 30 и 100 км от пистата за състезанието. В
дните за тренировки, квалификация и състезанието е осигурен и включен в цената
трансфер на турстите до пистата.
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.
Агенцията си запазва правото да промени последователността на изпълнение на
програмата.
Всички допълнителни екскурзии се осъществяват при събран определен минимален брой
записани туристи!
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 31.05.2020. 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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