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Почивка В Кушадасъ в хотел SEALIGHT FAMILY CLUB 4*
Автобусна програма със 7 нощувки
Тип оферта: Автобус
Типове настаняване: Двойна стая + допълнително легло, Двойна стая
Описание:
В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ Е ВКЛЮЧЕНО:
Транспорт с лицензирани комфортни автобуси за международен транспорт;
7 нощувки в избрания хотел на съответната база;
медицинска застраховка на ЗАД „Армеец” с покритие 5000 евро ( от 65 години
нагоре доплащане);
магистрални и фериботни такси;
ПОДАРЪК: бутилка минерална вода;
изпращане от представител на агенцията при отпътуването на автобусите;
обслужване от представител на агенцията през цялото време на пътуването.
обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор.
В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ НЕ Е ВКЛЮЧЕНО:
Допълнителни екскурзии на място в курорта, организират се от местни фирми, за
които туроператора не носи отговорност!
Медицинска застраховка за лица от 65 години до 69 години - доплащане 8 лв.
Медицинска застраховка за лица от 70 години до 79 години - доплащане 16 лв
Лица от 80г. и нагоре - доплащане 20 лв.
Разходи от личен характер.
Трансферите от други населени места
Застраховка отмяна на пътуване- доплащането е в зависимост от цената на
закупения пакет и срока на анулация. Възможност за добавяне на такава
застраховка става само в деня на сключване на договора!

Цени
Цена на човек в двойна стая от 523.50 лв.
DBL + EXB

DBL

Полезна информация:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Хотелът разполага с открит плувен басейн за възрастни и по-малък басейн за децата, зона
за отдих с шезлонги и голяма градина която води директно към плажната ивица.
24-часова рецепция, безжичен интернет, обмяна на валута, пране, сейф и информационен
център.
СТАИ
Хотелът разполага с 111 стандартни стаи/32 кв.м/, всички оборудвани с климатик,
телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар /платен, сет за чай/кафе, сейф /платен/,
балкон или тераса. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в
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седмицата.
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
турска баня, сауна, фитнес център, баскетбол, волейбол, тенис на маса, дартс,паркинг ,
интернет, лека анимация, Wi-Fi на лоби.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
масажи, химическо чистене, лекар.
ЗА ДЕЦАТА
детски басейн, детска площадка, мини клуб.
ПЛАЖ
собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на басейна и на плажа безплатно.
ХРАНЕНЕ
ALL inclusive- закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни
алкохолни и безалкохолни напитки.

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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