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

Почивка в OZKAYMAK MARINA HOTEL 5 * , Кемер
Самолетна програма със 7 нощувки
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + дете (0 - 5.99)
Типoве изхранване: Al (All Inclusive)
Хотели: хотел OZKAYMAK MARINA HOTEL 5 *
Описание:
ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
Самолетен билет София - Анталия - София с чартърен полет (не вкл. кетъринг по
време на полета);
Пътнически и летищни такси (в размер на 79 евро на човек);
Държавна такса сигурност за летищата в Турция;
20 кг чекиран багаж и ръчен багаж до 8 кг;
Трансфери летище - хотел - летище;
7 нощувки в избрания хотел на съответния пансион;
Медицинска застраховка "Помощ при пътуване - Traveller" на Евроинс с покритие 10
000 евро (с Assistance), която покрива диагностика и лечение на Covid-19.
ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
Екскурзии по желание (закупуват се на място след пристигане в Анталия);
Задължително се заплаща евентуална горивна такса, ако има обявена такава за
конкретния полет.**;
Доплащане за медицинска застраховка за лица от 65 до 75 г: 5 евро/10 лева за 8 дни;
за лица от 75 до 80 г: 15 евро / 30 лева за 8 дни;
Застраховка "Отмяна на пътуване" със специални условия за COVID-19 - стойността
на застраховката е в зависимост от цената на закупения пакет. Предлагаме и
настоятелно препоръчваме сключване на такава в деня на резервиране на пътуване
и при условие, че до началната дата има повече от 10 дни.
Полети в ден НЕДЕЛЯ в периода 01.05 - 08.05.2022 г. и 22.05 – 26.06.2022 вкл.
12:10 София (SOF) - 12:30 Анталия (AYT)
09:30 Анталия (AYT) - 11:20 София (SOF)
Програма по дни:
Ден 1:
Директен чартърен полет от София - Анталия. Посрещане и трансфер до избрания хотел.
Свободно време. Нощувка.
Ден 2-7:
Закуска. Свободно време или по желание допълнителни екскурзии, които се заявяват и
заплащат на място в Турция. Сред тях са изброените по-долу, както и много други:
Демре-Мира-Кекова
Ще имате възможност да посетите църквата Св. Николай Чудотворец и древния скален
Некропол. След това ще се впуснете в незабравимо водно приключение с круиз на яхта към
потъналия град Симена. По време на круиза е отделено време и за къпане в лазурните води
на Средиземно море. Предлага се обяд. Ще имате възможност и да се сдобиете със
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сувенири от магазин за икони, фабрика за оникс и винарска изба, които ще посетите по
време на тази допълнителна екскурзия.
Далян Краб тур
С тази екскурзия ще посетите реката Далян, известна като "Турската Венеция". След
разходка по реката с яхта, ще посетите древния град Каунос и Ликийските гробници. При
посещението на известния плаж Изтезе е предвидено и време за къпане. За любителите на
риболова има възможност за ловене на раци (срещу допълнително заплащане и
приготвяне). Ще посетите минерални източници, винарска изба и фабрика за оникс.
Осигурени са закуска, обяд и вечеря за участниците в това приключние.
Кападокия за 2 дни
Ще се потопите в магията на долината на Кападокия и ще посетите Гьореме - музей под
открито небе, трите красавици, крепостта Учхисар, впечатляващата джамия Селимие в град
Коня и грънчарска работилница, където може да закупите уникални сувенири. В цената на
тази екскурзия са включени входни билети, обяд и вечеря, нощувка, както и придружаващ
екскурзовод. Напитки и полет с балон над Кападокия се заплащат допълнително.
Аквариума Antalya Aquarium
Това е един от най-големите в света подводни тунели, с дължина 131м и ширина 3м.
Разполага с над 40 тематични морски и океански аквариума. Ще посетите също и
терариума, OCEANRIDE XD кинотеатър, както и снежната стая. Тази допълнителна екскурзия
може да бъде направена и вечер.
Памуккале
Ще имате уникалната възможност да посетите единствените в света снежно бели
вкаменени тераси от варовик, напомнящи пухкав памук, пръснат по земята. В обиколката
има посещение на античния град Хиераполис, древния Амфитеатър и Некропола. Срещу
допълнително заплащане ще може да видите басейна на Клеопатра. В цената на
екскурзията има включено изхранване - закуска, обяд и вечеря. При посещението на
текстилна фабрика, фабрика за обработка на оникс и винарска изба ще може да се
сдобиете със сувенири.
Ден 8:
Закуска. Освобождаване на стаите. Трансфер до летището и полет за София.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 736.50 лв.
Ранни записвания с депозит до 31.07. или до изчерпване на промоционалните места!
SNGL

DBL

DBL+CHD (0 - 5.99)

Условия:
УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ:
1. Условия за плащане:
1.1. При резервация се изисква и заплаща депозит в размер на 30% от цената на
туристическия пакет;
1.2. Доплащане до 100% по договора следва да се извърши до 22 дни преди датата на
отпътуване.
1.3. Резервацията се прави само след заплащане на изискуемия депозит.
1.4. За резервации направени след срока описан в т. 1.2 се заплаща съответния депозит.
2. Необходими данни: трите имена на латиница по международен паспорт и ЕГН на всички
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пътуващи, номер на международен паспорт и датата му на валидност/издаване;
3. Анулационни условия и срокове:
3.1. Такса за прекратяване на договора. Последната е в размер на 25.00 евро на резервация
/48.90 лева/ и е дължима от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати
договора/анулира пътуването си по своя инициатива до 60 дни преди датата на отпътуване.
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ анулира пътуването си и се презапише за нова дата, то той следва също
да заплати към ТУРОПЕРАТОРА таксата от 25.00 евро на резервация /48.90 лева/ и
съответната неустойка съгласно анулационните срокове. Анулационна такса се заплаща и
при отмяна на договора поради положителен ПСР тест, направен за самото пътуване.
3.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора/анулира пътуването си:
3.2.1. от 59 до 23 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на изискуемия
депозит, но не по-малко от 10 % от общата цена на туристическия пакет;
3.2.2. от 22 до 17 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 50% от
общата цена на туристическия пакет;
3.2.3. от 16 дни до 49 часа преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от
общата цена на туристическия пакет;
3.2.3. от 48 и по-малко часа преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от
общата цена на туристическия пакет.
3.3. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора/анулира пътуването си поради болест или други
лични причини, свързани със самия него, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в
съответствие със сроковете на анулация и в посочените размери, респективно дължи
заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
Полезна информация:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗВАЧА:
авиокомпания: CORENDON AIRLINES
тип самолет: Airbus A320
адрес: Guzeloluk Mah. 1879 Sok. No: 148 07200, Antalya
Лиценз : TR-015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗВАЧА:
авиокомпания Bulgaria Air
седалище и адрес: София, бул.Брюксел-1, Летище София
номер на лиценз: BG 2407 - 12
тип самолет: Airbus A319/Embraer 190 (E-90)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗВАЧА:
авиокомпания Bulgarian Air Charter
седалище и адрес: София, ул. "Павел Красов" 35
номер на лиценз: BG 2407 - 08
тип самолет: A320

Цените и условията са валидни към 01.07.2022. 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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