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

Почивка лято 2022 в Сиде, в хотел Calido Maris 5*
Самолетна програма със 7 нощувки
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Двойна стая , Тройна стая
Описание:
ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

Самолетен билет София - Анталия - София с директен чартърен полет;
Пътнически и летищни такси;
Багаж до 20 кг. чекиран и до 10 кг. ръчен;
7 нощувки на съответния пансион в избран хотел;
Трансфери летище - хотел - летище;
Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро (с Assistance) на ЗАД Армеец;
Изпращане на летище София от представител на ТА;
Посрещане от представител на ТА в Анталия;
Цените са с включени летищни такси!
ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:

Такса гориво/ горивна такса/ - начислява се при промяна на цените на горивата (виж
забележката най- долу).
Такса сигурност по 3€ в посока или 6€ на човек в две посоки /от 01.01.2019 в Турция е
въведена държавна такса сигурност, която се заплаща задължително от всеки
пътуващ/.
Доплащане за медицинска застраховка за лица от 65 до 69 години - 10 лв.
Доплащане за медицинска застраховка за лица от 70 години до 79 години - 20 лв.
Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на
закупения пакет и срока на анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава
в деня на сключване на договора, съгласно условията на ЗАД " България",
Разходи от личен характе
Допълнителни екскурзии
Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на
закупения пакет и срока на анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава
в деня на сключване на договора
Програма по дни:
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ПРОГРАМА:
Ден 1:
Чартърен полет от София/Терминал 1 - Анталия. Посрещане и трансфер до избрания хотел.
Свободно време. Нощувка.
Ден 2 - 7:
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия. Нощувка.
Ден 8:
Закуска. Освобождаване на стаите до 12:00ч. Багажът може да бъде оставен за съхранение
в стая около рецепцията, предназначена за това. Свободно време. Трансфер до летище
Анталия и полет за София, Терминал 1.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 1508.00 лв.
DBL

TRPL

Полезна информация:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Хотелът е разположен на 87 км. от летище Анталия, на 97 км. от центъра на Анталия, на 20
км. от центъра на гр.Сиде.
СТАИ
климатик, директен телефон, LCD-телевизор, балкон, мини бар, баня с душ, сешоар, сейф,
балкон или тераса
УДОБСТВА
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 2 лоби бара, бар на плажа, бар на басейна,
диско бар, търговски център, доктор, тв салон, закрит басейн, открит басейн, детски
басейн, 5 водни пързалки, интернет кафе, фитнес център, тенис на маса, тенис.
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
турска баня, сауна, парна баня, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол,
баскетбол, тенис на маса, дартс, мини-голф, боча, баскетбол, анимационна програма,
безжичен интернет (в лоби)
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
сейф, масаж, джакузи, игрални зала, интернет кафе, водни спортове, СПА - център
ПЛАЖ
Собствен на 50м. от хотела, пясъчно - чакълест. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на
плажа: чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи (срещу депозит) - безплатно.

Цените и условията са валидни към 13.08.2022. 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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