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

Aurora Oriental Resort 5* - Екзотичен Египет в луксозният Шарм ел
Шейх + Кайро с полет от Бургас до Кайро на 05.10.2022
Програма с чартърен полет от Бургас до Кайро, 6 нощувки на база All Inclusive в
Шарм ел Шейх, 1 нощувка в Кайро с включено посещение на пирамидите в Гиза и
още...
Тип оферта: Самолет + Круиз
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (2 - 11.99)
Типoве изхранване: Al (All Inclusive), FB (Full Board), HB (Half Board)
Описание:
Aurora Oriental Resort 5* - Екзотичен Египет в луксозният Шарм ел Шейх + Кайро с полет от
Бургас до Кайро на 05.10.2022
Програма с чартърен полет от Бургас до Кайро, 6 нощувки на база All Inclusive в Шарм ел
Шейх, 1 нощувка в Кайро с включено посещение на пирамидите в Гиза и още...
"ВАУЧЕР - ПЪТУВАЙ ИЗГОДНО С КАРАДЖЪ ТУРС" ОТСТЪПКИ ДО 100 ЛЕВА >>>
КЛИКНЕТЕ ЗА УСЛОВИЯТА
Дати за отпътуване от Бургас : 05.10.2022

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:1. ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА
резервация – депозит при резервация 30% и доплащане 21 дни преди тръгване;
1. ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора
или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни;
2. 3. PCR тестове само за 50 лв. или антигенен тест за 25 лв. (в зависимост от
изискванията) в лаборатория Рамус за самолетните и автобусните програми (Когато
има наложено задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на
пътуването);
3. 4. ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро,
включително и за риск от заразяване с COVID-19;
4. 5. БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ
РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие
стандартно не се включва в медицинската застраховка);
5. 6. БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет).
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет Бургас – Кайро / Шарм ел Шейх – Бургас с директен чартърен полет
с European Air Charter;
Летищни такси;
Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж;
6 нощувки на база All Inclusive ;
1 нощувка на база закуска и вечеря в Мövenpick Hotel & Сasino Сairo - Мedia City 5*
или подобен в Кайро;
Трансфер летище – хотел – летище;
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Трансфер между Кайро и Хургада с автобус;
Екскурзия на български на Кайро – Египетския музей и Пирамидите с автобус;
Обяд в Кайро;
Входни такси за Египетския музей и Пирамидите;
Шезлонги и чадъри на плажа и басейна на хотела;
Анимация по време на целият престой в Шарм ел Шейх;
Представител на туроператора с български език за целия престой;
ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ(виж по-долу описанието);
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск
за COVID-19;
Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или
положителен PCR тест преди отпътуване;
Цената не включва:
PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни и
деца над 5,99 г.;
PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и деца
над 5,99 г.;
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина“ – 139 лв./ 89 лв.
дете до 11,99 г.;
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас
Мохадес- 119 лв./ 89 лв. дете до 11,99 г.;
Quad Sun Set –разходка из Арабската пустиня с ATV – 89 лв./ 59 лв. дете до 11,99 г.;
Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope -99 лв./ 69
лв. за дете до 11,99 г.;
Mini Jeep Safari – посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили–
160 лв./ 89 лв. за дете до 11,99 г.;
Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх - 40 лв./ 20 лв. за дете до 11,99 г.;
Бакшиши по време на престоят в Шарм ел Шейх – около 5 долара;
Цената не включва – задължителни доплащания:
Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни) в размер на 27 щатски
долара.
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 400 щатски долара/тон при
курс 1 Евро/ 1.17 щатски долара.
Бакшиш по време на престоя в Кайро- 5$ доплаща се на място

Програма по дни:
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх.
Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на
трансфер – около 30 минути. Информационна среща с Вашия представител.
Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
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Възможност за Quad Sun Set –разходка из Арабската пустиня с ATV.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия – Mini Jeep Safari – посещение на национален парк
Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас
Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия – Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из
Червено море – Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка
ДЕН-7
Ранно отпътуване за Кайро. Пристигане в Кайро рано сутринта.
Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди в Гиза.
Обяд. Следобед отпътуване за Египетския музей.
Разглеждане на Египетския Музей (включена входна такса, екскурзовод и слушалки)
Привечер настаняване в хотел Мövenpick Hotel & Сasino Сairo - Мedia City 5*. Вечеря.
Свободно време или вечерни екскурзии по желание:
Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу.
или
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Вечерно шоу – Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза.
Нощувка.
ДЕН-8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Кайро за полет към България.
Продължителност на трансфер – около 40 минути.
Полетно разписание (полетите са в местни времена и подлежат на препотвърждение):
Превозвач: European Air Charter
Бургас – Кайро– 09:00 – 12:10 ч.
Шарм ел Шейх – Бургас – 12:20 – 15:00 ч.
Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност (летище Кайро): около 1 час в посока с 3/4* автобус.
Продължителност (летище Шарм): около 40 минути в посока с 3/4* автобус.
Трансфер Кайро – Шарм/ Шарм– Кайро – около 600 км. / 6 часа
Цени
Цена на човек в двойна стая от 1360.00 лв.
SNGL
2022-10-05 1599.00 лв.
2022-10-12 Стандартна стая с
гледка градина
2022-10-05 1679.00 лв.
2022-10-12 - Стая
със странична
гледка море

DBL

DBL + EXB

2720.00 лв.

4053.00 лв.

DBL + CHD (2 11.99)
3601.00 лв.

2826.00 лв.

4212.00 лв.

3707.00 лв.

Условия:
Условия за резервации:
Депозит 30% платен до 24 часа след резервиране
Доплащане 21 дни преди тръгване
Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета

Анулации:
До 24 часа след резервация без такса за анулация
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До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация
До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация
Под 21 дни 100% като такса анулация

Важно:
Минимален брой туристи: 150.
Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност.
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден
паспорт, минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
Запазва се правото да бъдат правени промени по програмата, авиокомпанията, полетното
разписание и други. Туристите заплатили пълна или частична сума ще бъдат усведомени в
най-кратки срокове.

Цените и условията са валидни към 07.10.2022. 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.

page 5 / 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

