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

Париж от Варна
Самолетна екскурзия
Тип оферта: Самолет
Градове на потегляна: София
Дати на отпътуване: 09.07.2020, 15.07.2020, 14.08.2020, 15.10.2020
Типове настаняване: Двойна стая , Човек настанен в двойна стая
Хотели: Хотелско настняване
Описание:

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет;
Летищни такси;
Трансфер;
Ръчен багаж 1 малка чанта с размери 40/30/20 см;
3 нощувки със закуски в избрания хотел;
Екскурзоводски услуги;
Панорамна обиколка на Париж;
Пешеходна разходка с екскурзовод.

ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА:
Таксите за вход в музеи, билети за корабчета, градски транспорт и пр.;
Градска такса (city tax);
Медицинска застраховка;
Чекиран багаж до 10 кг (в двете посоки);
Чекиран багаж до 20 кг (в двете посоки);
Полудневна пешеходна програма \"Големите булеварди и Шан-з-Елизе\";
Посещение на двореца Версай и на квартала Дефанс;
Посещение на Лувъра;
Билет за самостоятелно посещение на Лувъра;
Слушалки по време на екскурзоводската програма;
Разходи от личен характер.
Програма по дни:
Програма по дни

Ден 1

ПЪРВИ ДЕН - 06:20 ч. - отпътуване от летище Варна. Кацане на летище „Бове” в Париж в
08:45 ч. Трансфер. Настаняване в хотела. След обяд - по желание полудневна пешеходна
програма „Големите булеварди и Шан-з-Елизе\" с доплащане 49 лв. за възрастни, 38 лв. за
деца до 11 г. Цената включва пешеходна разходка с екскурзовод на български език по
следния маршрут: Големите булеварди, Опера Гарние, Мадлената, фотопауза на моста

page 1 / 7

„Александър III\", беседа пред Елисейския дворец, разходка по „Шан-з-Елизе“. Програмата
започва от музея „Гревен\" и завършва на площад „Конкорд“. Необходимо е да се ползва
метро на връщане, като цената на билета за метрото не е включена в цената на
екскурзията. Екскурзията се заявява и заплаща в България, а не на място. Нощувка.

Ден 2

ВТОРИ ДЕН - Закуска. Панорамна обиколка на Париж с автобус и екскурзовод: квартала
„Монмартър” (базиликата „Сакре Кьор“, площада на художниците), Гранд Опера, “Плас
Вандом”, “Плас Конкорд”, Шан-з-Елизе, Триумфалната арка, Айфеловата кула, Дома на
Инвалидите, квартала „Монпарнас“, Латинския квартал (Пантеона, Сорбоната,
Люксембургската градина). Разглеждане на острова Сите (катедралата „Нотр-Дам-дьоПари”, Пале дьо Жюстис, Светия параклис, Консиержери, площад „Шатле”) и острова Сен
Луи. Свободно време. След обяд - посещение на Лувъра с екскурзовод и с влючен билет с
доплащане 94 лв. за възрастни, 62 лв. за деца и младежи до 25 г. Цената включва
резервация за група, такса за вход в Лувъра и екскурзоводска беседа на български. Изисква
се заявка и заплащане в България. Провежда се при минимум 10 човека. Екскурзоводската
беседа продължава около час и половина, след което клиентите могат да продължат сами
да доразглеждат музея. Възможност за посещение на Айфеловата кула (придвижването е с
метро). Нощувка.

Ден 3

ТРЕТИ ДЕН - Закуска. Пешеходна разходка с екскурзовод – Комеди Франсез, Пале Роаял,
Лувъра (отвън), парка „Тюйлери“, площад “Конкорд”. Възможност за разходка с корабче по
р. Сена (билетът за корабчето не е включен в пакетната цена на екскурзията и се заплаща
на място). Свободен следобед. 14.00 ч. - по желание посещение на двореца „Версай“ и на
квартала „Дефанс“ с доплащане 149 лв. за възрастен и 114 лв. за деца и младежи до 25 г.
Цената включва транспорт, екскурзоводска беседа в автобуса, такса за вход в двореца и
градините. Екскурзията се организира при минимум 15 участника и се заявява и заплаща в
България, а не на място. Нощувка.

Ден 4

ЧЕТВЪРТИ ДЕН - 06:00 ч. трансфер до летището. 09:15 ч. полет Париж - Варна. Пристигане в
13:30 ч.
Добре е, ако желаете да посетите някое от големите парижки кабарета, да си направите
резервация при записването Ви за екскурзията, тъй като обикновено местата свършват
около една седмица преди датата, понякога и по-рано.
Ако желаете да посетите Лувъра самостоятелно, трябва да имате предвид,че на място от
касите, билети се продават при много рестриктивен режим и е много вероятно да не
успеете да си купите и да не можете да посетите музея. Билети се купуват онлайн от сайта
на музея предварително. „Агенцията“ може да Ви закупи входен билет за определена дата
и час. Цената на услугата е 42 лв. за възрастни над 25 години (при предварителна заявка и
заплащане в България) и включва входен билет и такса за обслужване и резервация. Деца и
младежи до 25 г. не закупуват билети и влизат в музея безплатно срещу документ за
самоличност.
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A
Дата

16.04.2020
15.10.2020

цена на
възрастен в
двойна стая
1159.00
1259.00

цена на човек цена на трети цена за дете цена за дете
в индивидуал възрастен в до 11 г. в стая до 11 г. в стая
на стая
стая
с 2 възрастни с 1 възрастен
1394.00
1159.00
839.00
959.00
1494.00
1259.00
939.00
1059.00

цена на
възрастен в
двойна стая
1179.00
1279.00

цена на човек цена на трети цена за дете цена за дете
в индивидуал възрастен в до 11 г. в стая до 11 г. в стая
на стая
стая
с 2 възрастни с 1 възрастен
1425.00
1179.00
859.00
979.00
1525.00
1279.00
959.00
1079.00

цена на
възрастен в
двойна стая
1249.00
1349.00

цена на човек цена на трети цена за дете цена за дете
в индивидуал възрастен в до 11 г. в стая до 11 г. в стая
на стая
стая
с 2 възрастни с 1 възрастен
1484.00
1220.00
929.00
1049.00
1584.00
1320.00
1029.00
1149.00

B
Дата

16.04.2020
15.10.2020

C
Дата

16.04.2020
15.10.2020

D
Дата

16.04.2020
15.10.2020

цена на
възрастен в
двойна стая
1255.00
1355.00

цена на човек в
индивидуална
стая
1531.00
1631.00

цена на трети
цена за дете до
възрастен в стая 11 г. в стая с 1
възрастен
1255.00
1055.00
1355.00
1155.00

E
Дата

16.04.2020

цена на
възрастен в
двойна стая
1319.00

цена на човек цена на трети цена за дете цена за дете
в индивидуал възрастен в до 11 г. в стая до 11 г. в стая
на стая
стая
с 2 възрастни с 1 възрастен
1649.00
1319.00
999.00
1119.00
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15.10.2020

1419.00

1749.00

1419.00

1099.00

1219.00

цена на
възрастен в
двойна стая
1389.00

цена на човек цена на трети цена за дете цена за дете
в индивидуал възрастен в до 11 г. в стая до 11 г. в стая
на стая
стая
с 2 възрастни с 1 възрастен
1719.00
1371.00
1069.00
1189.00

F
Дата

16.04.2020

Продължителност на туристическата програма: 4 дни

Допълнителни услуги
Големите булеварди и Шан-з-Елизе

възраст
д

Разглеждане на Лувъра

д

Версай и Дефанс

д

Билет за Лувъра

д

Чекиран багаж до 10 кг в двете посоки : ПРИ
ЗАЯВКА В МОМЕНТА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА
Чекиран багаж до 20 кг в двете посоки : ПРИ
ЗАЯВКА В МОМЕНТА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА

д

д

Пояснения:
Екскурзията е четиридневна и включва 3 нощувки със закуски в хотел в центъра на
Париж, богата екскурзоводска програма на български език, трансфери. Лети се с
авиокомпания „Уиз Еър”, като пакетната цена включва самолетен билет (с включени
летищни такси, ръчен багаж 1 малка чанта с размери 40/30/20, предварително
чекиране и запазени места).
Категория
Victoria**Категория
Havane***Категория
Opera
Lautrec
Pax
BW
Ronceray
Opera***Категория
Lafayette***Категория
Opera***,
A:хотел
хотел
Op
B:
C: E:
D:

ВАЖНО: При нощувки в Париж туристите (без децата под 16 г.) заплащат
задължително градска такса (city tax) в размер на около 1.20 евро на човек на ден
при настаняване в хотели 2 звезди, 1.90 евро на човек на ден при настаняване в
хотели 3 звезди и на около 2.90 евро на човек на ден при настаняване в хотели 4
звезди. Таксата се заплаща лично от туристите на рецепцията на хотелите преди
отпътуването им и не е включена в пакетните цени.
Ако желаете да посетите Лувъра самостоятелно, трябва да имате предвид, че на
място от касите, билети се продават при много рестриктивен режим и е много
вероятно да не успеете да си купите и да не можете да посетите музея. Билети се
купуват онлайн от сайта на музея предварително. Туроператорът може да Ви закупи
входен билет за определена дата и час. Цената на услугата е 42 лв. за възрастни над
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25 години (при предварителна заявка и заплащане в България) и включва входен
билет и такса за обслужване и резервация. Деца и младежи до 25 г не закупуват
билети и влизат в музея безплатно срещу документ за самоличност.
Добре е, ако желаете да посетите някое от големите парижки кабарета, да си
направите резервация при записването Ви за екскурзията, тъй като обикновено
местата свършват около една седмица преди датата, понякога и по-рано.
КАК ДА ПОСЕТИТЕ „ЕВРОДИСНИ” ОТ ПАРИЖ:
1. Бихте могли да отидете до „Евродисни” с влакчетата RER, които можете да
вземете от много спирки в Париж (Opera, Chatelet, Gare du Nord и пр.) - линия
А, слиза се на последната спирка Marne-la-Valee. Билетът за RER струва около
7 евро в една посока, а картата за вход за парка Дисниленд е около 70 евро за
възрастни и 60 евро за деца под 11 г., а за парка Дисниленд + Диснистудио около 80 евро за възрастни и 70 евро за деца под 11 г. Карти се купуват на
входа на Евродисни.
2. Можете да закупите от нас или на място в Париж билет на фирмата
Pariscityvision, която прави трансфери до Дисни и обратно с автобуси, като
тръгват от и се връщат на пл. „Жан д’ Арк” (пред хотел „Регина”, до Лувъра).
Билет, който включва транспорта от Париж до Дисни и обратно + карта за
парка „Дисниленд”, струва от 114 евро възрастни, от 102 евро деца под 11 г.;
билет, който включва транспорта от Париж до Дисни и обратно + карта за
парка „Дисниленд” и за „Диснистудио” струва от 134 евро възрастни, от
121 евро деца под 11 г.
Условия за плащане: Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на
50% от стойността на туристическия пакет и сключен договор за организирано
пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не покъсно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване.
Такса прекратяване:
ако прекратяването е до 60 дни преди датата на отпътуване, Потребителят
не дължи такса прекратяване (ако това не противоречи на анулационните
условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 59 до 30 дни преди датата на отпътуване, таксата
прекратяване е в размер на 50% от цената на организираното пътуване в
лева;
ако прекратяването е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, таксата
прекратяване е в размер на 70% от цената на организираното пътуване в
лева;
ако прекратяването е от 14 до 10 дни преди датата на отпътуване, таксата
прекратяване е в размер на 80% от цената на организираното пътуване в
лева;
ако прекратяването е под 10 дни преди датата на отпътуване, таксата
прекратяване е в размер на 100% от цената на организираното пътуване в
лева.
Минимален брой записани за осъществяване на екскурзията: Автобусните
екскурзии от този вид се осъществяват при минимум 40 туриста, а самолетните
екскурзии – при минимум 15 туриста. В случай че минималният брой записани за
осъществяване на екскурзията не е достигнат, туроператорът може да анулира
пътуването като възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за
туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение. Туроператорът е
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длъжен да уведоми пътуващите за анулирането на екскурзията, спазвайки
условията на чл. 89 ал. 7 т. 1. от ЗТ.
Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност.
Медицинската застраховка към туристическия пакет е с доплащане от 2 лв. на
човек на ден. Полицата е с общо покритие 10 000 ЕUR и включен асистанс, като
покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване,
медицинско транспортиране и репатриране.
Туроператорът предлага на туристите да сключат застраховка „отмяна на
пътуване“, която покрива разходите за прекратяване на договора за туристически
пакет от страна на пътуващия.
Здравни изисквания: няма специални здравни изисквания.
Паспортни и визови изисквания: До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания,
Босна и Херцеговина, Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и
Исландия се пътува с валидна лична карта. До всички останали държави се пътува с
международен паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане.
Агенцията предоставя следните намаления за екскурзиите си от \"Каталог 2019\":
1. ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ - 3% от пакетната цена (2 месеца преди датата на
екскурзията - за записан турист се счита този, който е платил съответната
предплата и е подписал договор).
2. ЗА ПОСТОЯННИ КЛИЕНТИ - 3% от пакетната цена (клиенти, които вече са
пътували с \"Агенцията\"). Клиентите, които ползват тази отстъпка, трябва в
договора да упоменат последната екскурзия на „Агенцията”, на която са пътували.
От посочените отстъпки се ползва само една.
Намаленията не се прилагат при цените за деца и младежи.
Екскурзиите, при които се ползват горните намаления, са отбелязани в този сайт със
следния знак:
Отстъпките не се прилагат при екскурзиите с цени за ранно записване
отбелязани със знак
Отстъпките не се прилагат при икономични или промоционални екскурзии,
отбелязани със знак
3. ЕКСКУРЗИИ СЪС СПЕЦАЛНА ЦЕНА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ - Екскурзиите,
отбелязани със знак , са с ранно записване. При тях е ясно упоменато до коя дата са
валидни по-ниските цени.
При екскурзиите отбелязани със знаци
ранно записване и постоянни клиенти.

и не се прилагат горните намаления за

Цени
Цена на човек в двойна стая от 1259.00 лв.
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2020-10-15 - 2020-10-19 Стандартна стая

DBL
2518.00 лв.

½ DBL
1259.00 лв.

Цените и условията са валидни към 25.05.2020. 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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