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

Нова година на остров Мавриций 2022
Самолетна програма 10 дни /7 нощувки
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Двойна стая , Единична стая
Типoве изхранване: HB ( закуска и вечеря)
Описание:
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

Самолетен билет за полет София – Истанбул – Мавриций – Истанбул – София с АК
Turkish Airlines с багаж до 40 кг на човек;
Летищни такси
Трансфер летище-хотел-летище
Пакет „Добре дошли“, включващ: Персонално посрещане на летището с гирлянд от
цветя и минерална вода, асистанс на летище, пакет- включващ карта на остров
Мавриций, информация за екскурзиите; придружаване до хотела от представител на
фирмата
Партньор; информационна среща в избрания хотел; персонално планиране на
екскурзиите; 24 часово съдействие по време на престоя;
7 нощувки на съответната база в избрания хотел
Медицинска застраховка с 10000 евро покритие с асистанс

Цената не включва:
Новогодишна Гала вечеря (заплаща се задължително предварително от България
PCR тест на отиване или връщане, при необходимост
Допълнителни екскурзии на място – изборът от екскурзии на място е много голям, на
вашето внимание са предложени само част от екскурзиите на място с информативен
характер;
Застраховка "Отмяна на пътуване".
Разходи от личен характер
Програма по дни:
ДЕН 1
Среща на летище София в 19:25ч за полет София-Истанбул с АК Turkish Airlines в 21:25ч.
Кацане в Истанбул в 23:50ч. Кратък престой на летището, след което полет ИстанбулМавриций в 02:20ч.
ДЕН 2
Пристигане на остров Мавриций в 13:10ч. Посрещане и трансфер от летището до избрания
от Вас хотел. Настаняване в хотелa на съответната база на изхранване. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за пълноценна почивка или допълнителни екскурзии по желание.
Предлагаме ви да изберете неочаквана среща с делфини – полудневен тур (срещу
доп.заплащане)
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Насладете се на една невероятна среща с делфини. Ще се придвижите с моторна лодка и
ще посетите остров Benitiers, където ще имате вкусен обяд. Уникалната част от
преживяването е плуването с делфини в естествената им среда!
Цена на човек: 130 EUR (при минимум 4 човека)
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за почивка или допълнителни екскурзии по желание. Полудневна
обиколка на столицата Порт Луис (срещу доп.заплащане)
Обиколка на столицата на остров Мавриций - прекрасният Порт Луис, ще ви преведе през
страниците на пъстрата история и културното многообразие на острова.
Религиозното разнообразие е част от културната традиция на острова. Храмовете са
отворени за всеки един любопитен турист - мюсюлмански джамии, китайски пагоди,
индуски храмове и християнски църкви. Порт Луис е най-големият град на Мавриций, както
и икономически и административен център на острова. Точно до главния площад можете да
се разходите по най-внушителния булевард - Place d'Armes, ограден от двете страни с
кралски палми. Можете да се насладите на няколко чудесни френски колониални сгради,
особено на сградата на правителството и на общинския театър. Ще имате свободно време,
за да посетите крайбрежната улица, както и търговски комплекс Le Caudan Waterfront.
Оживената крайбрежна улица предлага множество възможности - за пазар, места за
развлечение, ресторанти с изглед към пристанище Порт Луис. Крайбрежието на Порт Луис е
центърът на културния живот в Мавриций.
Цена на човек: 90 EUR (при минимум 4 човека)
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за релакс или допълнителни екскурзии по желание. Целодневен
тур с катамаран (срещу доп.заплащане )
След закуска ще потеглим за един ден изпълнен със слънце, напитки, вкусна храна, много
забавления и релаксация на круиз с катамаран!
За ваше удобство, ние предлагаме голям избор на круизи до няколко дестинации, с няколко
различни изходни точки. На север, изборът е между Gabriel Island и Flat Island. Можете също
да видите делфини по време на един от нашите круизи по западното крайбрежие. Друга
възможност е да изберете круиз на източния бряг с посещение на известния остров Ileaux
Cerfs. По време на круизите ще имате свободно време за гмуркане с шнорхел, слънчеви бани
и почивки за плуване.На катамарана ще можете да се насладите и на вкусен BBQ обяд с
прясна риба, пиле и селекция от салати и чеснов хляб.
Цена на човек: 135 EUR (при минимум 4 човека) Цената може да бъде различна в
зависимост от турът, който изберете и хотела, в който се намирате на острова.
ДЕН 6
Закуска. Свободен ден в за релакс и почивка в хотела. Вечерта посрещане на Нова 2022
година в хотела! Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за пълноценна почивка или допълнителни екскурзии по желание.
Седемте каскади/ водопадите Тамаринд (срещу доп.заплащане)
Имате възможност да отидете дълбоко в местните гори на южен Мавриций –
LesSeptCascades. Буквално в превод името означава "седем водопада", мястото,
предпочитано от местните жители за туризъм в пищна зеленина.
Преходът разкрива едни от най-предизвикателните места, а в края на вашата разходка ще
достигнете до охлаждащите извори и водопади. Ще имате възможност да се насладите на
спиращите дъха панорамни гледки. Ще минете по малка пътека, от където ще се открият
пред вас за първи път седемте водопада, а след това ще спрете на още няколко места,
откъдето ще имате възможността да разгледате водопадите от различни страни.
Цена на човек: 130 EUR (при минимум 4 човека)
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ДЕН 8
Закуска. Свободно време за почивка в хотела. Освен прекрасните плажове, белия пясък и
топлите галещи води, остров Мавриций предлага множество възможности за допълнителни
активности, като гмуркане, сърф, кайт. Опитайте и вие!
ДЕН 9
Закуска. Напускане на стаите в 12ч на обяд. Свободно време до късен трансфер до
летището за полет до Истанбул в 21:10ч.
ДЕН 10
Кацане на летището в Истанбул в 06:05ч. Кратък престой и полет за София в 08:45ч.
Пристигане на летище София в 09:00ч.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 4850.00 лв.
DBL
2022-12-26 - 2023-01-04 9700.00 лв.
SOLANA BEACH (adults only)/НВ
2022-12-26 - 2023-01-04 10264.00 лв.
PRESKIL ISLAND RESORT/НВ

SNGL
5535.00 лв.
5899.00 лв.

Условия:
Условия за записване:
Депозит в размер на 500 евро на човек – до 3 дни след потвърждение на
резервацията;
Доплащане до 40 дни преди отпътуването.
Краен срок за уведомление за събран минимален брой участници за осъществяване
на пътуването: 30 дни преди заминаването.
Необходими документи за записване – копие или данни от международен паспорт
/валиден минимум 6 месеца от датата на заминаване/, подписан договор за
организирано пътуване.
Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на
мероприятията по програмата при необходимост.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Минимален брой туристи за осъществяване на програмата: 16
Срок за уведомление за несъбран минимум – 20 дни преди отпътуване;
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.
Посочените пакетни цени са калкулирани при курс на лев към долара 1.00 USD =
1.75 BGN.
Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане, за
което туроператора ще информира своевременно потребителите.
Туроператорът си запазва правото на промени в последователността на изпълнение
на програмата по независещи от него причини и не носи отговорност за туристи,
недопуснати от съответните гранични власти.
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Преди заминаване туроператорът ще информира туристите за евентуални
изисквания, процедури и препоръки касаещи влизането и престоя.

Цените и условията са валидни към 07.12.2022. 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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